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Voorwoord 

Beste initiatiefnemer, 

Door de Omgevingswet verandert er veel voor u als initiatiefnemer. Denk hierbij aan participatie en 

de (juridische) regels voor het omgevingsplan. U hoeft dit niet alleen te doen. Wij helpen u hierbij. 

Hiervoor hebben wij het handboek Zaans omgevingsplan gemaakt.  

Het omgevingsplan helpt ons om Zaanstad mooier en duurzamer te maken. En om opgaven voor de 

stad op een goede manier samen te brengen en oplossingen voor uitdagingen voor de toekomst te 

vinden. Hoe zorgen we ervoor dat onze inwoners prettig kunnen wonen? Dat onze ondernemers 

succesvol hun bedrijf kunnen runnen? En dat we daarbij rekening houden met duurzaamheid en 

klimaat, een gezonde en groene leefomgeving, cultuurhistorie en erfgoed en bijvoorbeeld de unieke 

natuur van ons veenweidelandschap. Aspecten die Zaanstad tot een aangename stad maken. 

Dat doen we graag samen met u. Want uw initiatief kan bijdragen aan onze stad. 

Ik wens u veel succes met uw plannen. 

Wessel Breunesse 

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling 
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1 Inleiding 

U hebt een initiatief voor een gebiedsontwikkeling in de gemeente Zaanstad en hiervoor moet u een 

omgevingsplan maken. 

Voor u ligt het dynamisch handboek Zaans omgevingsplan. Dit handboek helpt u bij het maken van 

een omgevingsplan voor een gebiedsontwikkeling. U maakt een omgevingsplan dat voldoet aan de 

regels van de Omgevingswet en de uitgangspunten van de gemeente Zaanstad. 

Het omgevingsplan is een nieuw instrument voor de gemeente. We weten nog niet precies hoe het 

gaat werken met de juridische regels, het beleid en participatie. Daarom is het handboek dynamisch. 

We blijven het aanpassen en aanvullen. Nog niet alle juridische regels zijn erin opgenomen. Per 

gebied maken we een set met juridische regels. Uiteindelijk komen de juridische regels voor alle 

gebiedstypen en beleidsthema’s in Zaanstad in het dynamisch handboek Zaans omgevingsplan te 

staan. 

De eerste set juridische regels is gericht op de bestaande woonwijken. Deze regels zijn niet een-op-

een te gebruiken voor een gebiedsontwikkeling. Die maken wij samen met u, zodat die goed passen 

in het Zaans omgevingsplan, dat voor heel Zaanstad geldt. De juridische regels gericht op de 

bestaande woonwijken gebruikt u als uitgangspunt. 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 gaat in op de procesbeschrijving voor het maken van een omgevingsplan. In hoofdstuk 

2 worden vervolgens de juridische regels gericht op de bestaande woonwijken gepresenteerd. En 

tenslotte wordt in hoofdstuk 3 beschreven wat wij van u verwachten en vindt u in de bijlagen de 

juridische regels gericht op bestaande woonwijken, de handvatten voor een plantoelichting en het 

Zaan participatieprotocol. 

1.3 Versiehistorie 

Versiebeheer 

Versie Datum Auteur Samenvatting van de wijzigingen 

1.0
1.1
1.2

8-2-2020
29-10-2021
02-12-2021

M. Witjes
M.Witjes
M.Witjes 

Actualisatie bijlage B juridische regelbibliotheek versie sept '21
Actualisatie bijlage B juridische regelbibliotheek milieuactiviteiten 
toegevoegd
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2 Procesbeschrijving ‘Hoe maak ik een omgevingsplan? 

2.1 Wat krijgt u van ons? 

U krijgt van ons: 

1. De opzet van het Zaans Omgevingsplan met de hoofdstuk indeling;

2. De juridische regels gericht op de bestaande woonwijken:

Een eerste set met juridische regels die u als uitgangspunt gebruikt voor de regels die u

samen met ons uitwerkt voor uw eigen gebied;

3. Handvatten voor een plantoelichting bij een ontwikkeling:

In de Omgevingswet staat dat u een (gebieds)ontwikkeling moet motiveren. Deze motivering
ziet er anders uit dan de toelichting die u kent bij bestemmingsplannen. Daarom geven wij u
handvatten mee voor een plantoelichting. Hierin leest u welke uitgangspunten de wet stelt
aan de motivering van een (gebieds)ontwikkeling en welke voorwaarden gelden;

4. Het Zaans participatieprotocol:

Het Zaans participatieprotocol helpt u hoe u samen met uw omgeving uw plan/plannen vorm

geeft. Het is belangrijk dat u vanaf de beginfase van uw plan aan participatie doet.

Participatie verbetert de kwaliteit van een initiatief en kan zienswijzen voorkomen.

2.2  Wat kunt u van de afdeling Omgevingsplannen verwachten? 

Als de anterieure overeenkomst1 is getekend krijgt u een contactpersoon toegewezen. Dit is een 

projectleider van de afdeling Omgevingsplannen.  
Van de projectleider krijgt u het dynamisch handboek Zaans omgevingsplan. De projectleider richt 
een projectteam op en organiseert een Startbijeenkomst. 

Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende vakgebieden. Samen met de 
projectleider van de afdeling Omgevingsplannen maakt u een planning en werkafspraken over: 

- doorlooptijden; 
- de onderzoeken die nodig zijn; 
- de producten die moeten worden opgeleverd (milieueffectrapportage (m.e.r.), participatie 

document, ontwerp omgevingsplan, ontwerp welstandsregels)); 
- toetsen van het omgevingsplan; 
- het participatietraject; 
- contact met de ketenpartners. 

We kijken samen met u of de eerste set met juridische regels voldoende basis vormt voor uw 

ontwikkeling. Waar dat nodig is vullen we die samen met u aan.  

De projectleider toetst samen met het projectteam het omgevingsplan op: 

- de juridische regels; 
- zijn de juridische regels om te zetten naar toepasbare regels?; 
- de toelichting op de regels; 
- de gewenste werkingsgebieden en de geometrie van de regels (voorheen verbeelding); 
- het stedenbouwkundig plan; 
- de uitgevoerde onderzoeken; 
- het participatietraject; 
- de toelichting op het initiatief.  

Als het ontwerp omgevingsplan klaar is neemt de projectleider het project van u over. De 
projectleider begeleidt het bestuurlijk besluitvormingstraject en zorgt voor de beantwoording van 

1 In een anterieure overeenkomst worden afspraken tussen een gemeente en een particuliere partij over het 

ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel of gebied vastgelegd. 
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eventuele zienswijzen. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen worden door u 
verwerkt. 

3 Wat verwachten wij van u? 

Wij verwachten dat u het volgende oplevert: 

1. Een plantoelichting (toelichting op het initiatief);

2. De gewenste werkingsgebieden en de geometrie van de regels (voorheen verbeelding). Het

werkingsgebied is het technische woord voor een aanduiding of een gebied op een kaart.

Hierdoor weet het Digitaal Stelsel Omgevingswet (het DSO: het nieuwe omgevingsloket.nl en

ruimtelijke plannen.nl) op welke plekken de regels gelden;

3. De juridische regels, als die afwijken van de standaardregels, inclusief annotatie (volgens de
TPOD-omgevingsplan standaard) en artikelsgewijze toelichting;

4. Overige producten die zijn afgesproken.

De producten die u aanlevert worden door ons in het Zaans omgevingsplan, dat voor de hele 
gemeente geldt, verwerkt. Als er aanpassingen nodig zijn, dan gebeurt dit in overleg. 
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Bijlagen
Deel A: Hoofdstuk- en paragraaf indeling van het Zaans omgevingsplan; 

Deel B: Juridische regelbibliotheek met toelichting op de regels;  

Deel C: Handvatten voor de plantoelichting bij ontwikkelingen; 

Deel D: Het Zaans participatieprotocol. 
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Deel A:  
Hoofdstuk en paragaaf indeling van het Zaans omgevingsplan 



1 

Structuur van het Zaans omgevingsplan in 

hoofdstukken, afdelingen en paragrafen 

Algemene bepalingen 

Definities 

Doelen 

Gereserveerd 

Programma’s 

Gereserveerd 

 Omgevingswaarden 

Gereserveerd 

Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving 

Het grondgebied van de gemeente 

Gebiedstypes 

5.2.1 ……. 



2 

Aanwijzingen voor het bouwen 

5.3.1 ……. 

Aanwijzingen voor de buitenruimte 

5.4.1 ……. 

Beperkingengebieden 

5.5.1 …….. 

Overige aanwijzingen 

5.6.1 …… 

Activiteiten 

Algemene bepalingen over activiteiten 

Bouwen 

6.2.1 ….. 

Het gebruik van bouwwerken 

6.3.1 ….. 

Het aanleggen en gebruiken van de buitenruimte 

6.4.1 ….. 

 ….. 

Beheer en onderhoud 

Gereserveerd 



3 

Financiele bepalingen 

Gereserveerd 

Handhaving 

Gereserveerd 

Monitoring en Evaluatie 

Monitoring 

10.1.1 …… 

Evaluatie 

10.2.1 ….. 

Overgangsrecht 

Overgangsrecht 

11.1.1 ….. 

Bruidschat 

11.2.1 ….. 

Slotbepalingen 

Uitvoerbaarheid 

12.1.1 …. 

Slotbepalingen 

12.2.1 ….. 
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Deel B:  
Juridische regelbibliotheek met toelichting op de regels 



Omgevingsplan Zaanstad

Regeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Verplichting digitale standaard 
In de landelijk vastgelegde digitale standaarden (STOP-TPOD omgevingsplan) is geregeld dat dit de eerste artikelen van het omgevingsplan moeten zijn. Vervolgens
mag voor het leesgemak wel verwezen worden naar de bijlagen. 

Gebruiksgemak 
In het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) kunnen begrippen in de tekst ‘gelinkt’ worden. De lezer ziet dan dat op een begrip in een juridische regel geklikt kan
worden. Als de gebruiker klikt dan gaat deze rechtstreeks naar de relevante begripsbepaling in de bijlage. 

Dikke van Dale 
Als een begrip in het omgevingsplan niet gede�nieerd is dan valt de rechter terug op de uitleg zoals die is opgenomen in de Dikke van Dale. Het inzien van de Dikke
van Dale kost geld. Het is dan ook niet wenselijk dat delen van het omgevingsplan alleen uitlegbaar zijn nadat de lezer betaalt voor de Dikke van Dale. Om die reden
zijn voor de volgende begrippen ook begripsbepalingen opgenomen, ook al volstaat de reguliere uitleg in de Dikke van Dale: kap, bubbelbad, zwembad, duiker,
voorgevel en sport- of speeltoestel. Ten aanzien van de begrippen 'voorgevel' en 'sport- of speeltoestel' geldt dat deze gebruikt worden in de rijksregels maar daar niet
gede�nieerd zijn, de wetgever sluit dus aan op de Dikke van Dale. Het is de nadrukkelijke bedoeling dat eventuele jurisprudentie over de uitleg van deze begrippen in de
rijksregels ook van toepassing is op de begrippen in het omgevingsplan. 

Ambachtelijke bedrijfsactiviteit 
In de oude regelingen was ‘ambachtelijke bedrijfsactiviteit’ niet nader gespeci�ceerd, hetgeen tot onduidelijkheid kan leiden omdat het woord ‘ambachtelijk’ steeds
breder wordt ingezet. In de huidige regeling is daarom een begripsbepaling opgenomen. 

Bouwen van een bijbehorend bouwwerk 
De de�nitie van een bijbehorend bouwwerk is geregeld in het Bbl. Het omgevingsplan sluit hier met gebruik van artikel 1.3 op aan. In het omgevingsplan worden een
aantal aanvullingen gemaakt: 
De aanvulling met betrekking waarmee het uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk wordt gezien als het bouwen van een bijbehorend bouwwerk is opgenomen om
mogelijke discussie hieromtrent te voorkomen. 
De aanvulling met betrekking tot mantelzorg is een omzetting van artikel 22.25 van de Bruidsschat. De redactie is aangepast om de bepaling leesbaarder te maken,
inhoudelijk is geen wijziging beoogd.  

Geluidsgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder 
Op grond van artikel 3.6 lid 1 van de Aanvullingswet geluid blijft de Wet geluidhinder gelden voor bestaande gezoneerde industrieterreinen die nog niet zijn
opgenomen in het omgevingsplan. Dit begrip wordt gebruikt in artikel 6.379, een regeling over geluidsgevoelige objecten die liggen binnen de geluidzone van zo'n
gezoneerd industrieterrein. 

Mansarde kap 
Zie de afbeelding voor een voorbeeld van een mansarde kap. De stippellijn laat zien hoe een dakvlak normaal zou lopen, maar de mansardekap heeft een naar buiten
geknikt dakvlak waardoor er binnen meer ruimte ontstaat. 

Doorsnede mansarde kap

Hoofdgebouw 
Hoofdgebouw is niet gede�nieerd in het omgevingsplan omdat dit begrip al in het Besluit bouwwerken leefomgeving is opgenomen. 

Ondergeschikt gebruik 
Dit begrip legt uit wat onder 'ondergeschikt gebruik' valt. Het is de bedoeling dat het omgevingsplan aansluit bij de bestaande rechtspraak over 'ondergeschikt gebruik'
in bestemmingsplannen. Zie onder meer ABRvS 5 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX6509 voor een nadere invulling van dit begrip. 

Onzelfstandige woonruimte 
In de begripsbepaling is de volgende zinsnede opgenomen: ‘of die niet op zichzelf kan functioneren als woning’. Met dit laatste wordt bedoeld dat een of meerdere





belangrijke voorzieningen ontbreken, zoals een badkamer, keuken of toilet.

Oorspronkelijk hoofdgebouw 
Het begrip oorspronkelijk hoofdgebouw is een speci�cering van het begrip hoofdgebouw. In bepaalde omstandigheden kan een uit- of aanbouw aan een hoofdgebouw
ook gaan gelden als het (nieuwe) hoofdgebouw. Omdat het dan mogelijk wordt om aanbouw op aanbouw te bouwen is het nodig om een ‘nullijn’ vast te leggen. Het
begrip ‘oorspronkelijk hoofdgebouw’ vormt die ‘nullijn’. Het is dus het hoofdgebouw zoals dat in eerste instantie is gebouwd. 

Particulier opdrachtgever 
In het geval dat een groep burgers de particulier opdrachtgever is dan is sprake van een ‘eigen woning’ als bedoeld in sub b wanneer de woning gebruikt zal worden
door ten minste één van de burgers uit de groep.  
Dit begrip is gebaseerd op de instructieregel in artikel 5.161c lid 4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.  

Tijdelijk verblijf 
Tijdelijk verblijf, ook wel short stay genoemd, is een bijzondere vorm van logies. Het verblijf duurt langer dan een gebruikelijk hotelverblijf (tijdelijk verblijf hoeft niet per
se in een hotel plaats te vinden), maar niet dermate lang dat er sprake is van een duurzaam verblijf. Omdat er geen sprake is van duurzaam verblijf, past deze
verblijfsvorm niet binnen de de�nitie van wonen. Gelet op artikel 6.1 is tijdelijk verblijven in een woning zowel verboden voor de huurder als de eigenaar die de woning
verhuurt.  
Dit betekent niet dat tijdelijk verblijf binnen de gemeente onwenselijk is, in [PM] is uitgewerkt onder welke regels en op welke locaties tijdelijk verblijf is toegestaan.

Voor een hoogspanningsverbinding noodzakelijk hulpmiddel 
Dit begrip is gebaseerd op de instructieregel in artikel 5.159 lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De instructieregel bevat begripsomschrijving, daarom bevat
het omgevingsplan een nadere invulling van dit begrip.   

Waterbergingsgebied 
Een waterbergingsgebied heet in de begripsbepalingen van de Omgevingswet een ‘bergingsgebied’. Het begrip kan voor verwarring zorgen doordat niet meteen
duidelijk is dat het een bergingsgebied voor water betreft en niet voor andere zaken. Daarom is ervoor gekozen het begrip ‘waterbergingsgebied’ toe te passen in het
omgevingsplan. De uitleg is hetzelfde als die in de Omgevingswet. 

Wonen / huishouden / woning 
In de toelichting op artikel 6.42 is een uitgebreide omschrijving opgenomen van de begrenzing van de activiteit wonen. 

Woonschip en woonark 
De de�nities van woonschip en woonark zijn overgenomen uit de Dikke van Dale omdat er vaak onduidelijkheid bestaat over het verschil tussen de twee. 'Woonboot' is
niet gede�nieerd omdat het begrip niet gebruikt wordt in het omgevingsplan. Een woonboot is een verzamelnaam voor zowel woonarken als woonschepen. 

Voor de toepassing van dit omgevingsplan wordt verstaan onder:

ambachtelijke bedrijfsactiviteit

Kleinschalig bedrijf waar met spierkracht en slechts eenvoudige hulpmiddelen wordt gewerkt, waarbij het productieproces grotendeels wordt uitgevoerd met de hand of
althans niet in hoofdzaak gemechaniseerd, geautomatiseerd of met behulp van werktuigen, die door energiebronnen buiten de menselijke arbeidskracht worden
aangedreven. Voorzover van laatstbedoelde werktuigen gebruik wordt gemaakt, zijn deze als ondergeschikt te beschouwen aan de menselijke handvaardigheid.

bebouwingsgebied

Achtererfgebied en de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw.

bed and breakfast

Verhuur van een deel van een woning voor kort verblijf bij de aanwezigheid van de bewoner, al dan niet met ontbijt.

beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis

Het uitvoeren van beroeps- of bedrijfsactiviteiten in een woning of in een bijbehorend bouwwerk bij een woning.

bouwen van een bijbehorend bouwwerk

a.
b.

In aanvulling op de landelijke de�nitie van de bijbehorende bouwwerken, bedoeld in artikel 1.3, wordt:
onder 'het bouwen van een bijbehorend bouwwerk' ook verstaan het uitbreiden daarvan; en
onder 'functioneel verbonden met het hoofdgebouw' in ieder geval verstaan huisvesting in verband met mantelzorg als dat plaatsvindt bij een woning. 

bubbelbad

(zwem)bad waarin door een sterke stroom bellen worden gevormd en het zeer warme water tegen het lichaam wordt gespoten om een masserend effect te bereiken. 

buisleiding voor gevaarlijke stoffen

Buisleidingen met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.101 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

college

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

consumentenvuurwerk

Consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 1A.1.1 van het Vuurwerkbesluit.



culturele voorzieningen

Musea, (muziek)theaters, expositieruimten en de naar aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen.

detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren
voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

detailhandel in volumineuze goederen

detailhandel in goederen van grote omvang, die vanwege de aard en omvang van de goederen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, zoals bouwmarkten,
grootschalige meubelbedrijven, keuken-, sanitair- en tegelbedrijven.

duiker

Koker onder een weg, door een dijk of dam, tot het afvoeren of inlaten van water.

erf

Gebouwerf als bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

functioneel aan sport verbonden voorzieningen

Voorzieningen of bouwwerken bedoeld ter ondersteuning van sportbeoefening, zoals kantines, terrassen, tribunes, kleedruimtes, fysiotherapie, ballenvangers en doelen.

gastouderopvang aan huis

Een vorm van kinderopvang zoals bedoeld in de zin van artikel 1.1 lid 1 van de Wet kinderopvang.

geluidgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder

a.
b.

1.
2.
3.
4.
5.

c.
1.
2.

Geluidgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Bgh), zoals deze golden op het moment voor inwerkingtreding van de
Omgevingswet, te weten een:

woning;
ander geluidgevoelig gebouw, in artikel 1.2 Bgh uitgelegd als een:

onderwijsgebouw;
ziekenhuis of verpleeghuis;
verzorgingstehuis;
psychiatrische inrichting; en
kinderdagverblijf; en

geluidgevoelig terrein, in artikel 1.2 Bgh uitgelegd als een:
woonwagenstandplaats; en
ligplaatsplaats voor woonschepen. 

gemeentelijk monument

In aanvulling op de landelijke de�nitie van een gemeentelijk monument, bedoeld in artikel 1.3, wordt onder een gemeentelijk monument ook verstaan een monument of
archeologisch monument dat op grond van een gemeentelijke verordening is aangewezen.

hoofdgebruik

Het gebruiken van gronden en bouwwerken voor een doel waarvan in het omgevingsplan niet bepaald is dat dit gebruik ondergeschikt of ondersteunend aan een ander
gebruik moet zijn.

horeca

Bedrijfsactiviteiten gericht op het verstrekken van voedsel of dranken met de mogelijkheid deze ter plaatse te nuttigen, het exploiteren van zaalaccommodatie of het
verstrekken van nachtverblijf.

huishouden

Persoon of groep personen, die een duurzame, gemeenschappelijke huishouding voer(t)(en) en wil(len) voeren. Hierbij moet sprake zijn van onderlinge, met een
gezinsverband vergelijkbare, verbondenheid en continuïteit in de samenstelling. Maar kamer(ver)huur wordt hieronder niet begrepen.

illegaal bouwwerk

bouwwerk dat is gebouwd of wordt gebruikt in strijd met het omgevingsplan, of als het is gebouwd voor inwerkingtreding van het omgevingsplan, zonder de daarvoor
vereiste omgevingsvergunning.

kamer(ver)huur

Het bewonen van een deel van een pand, zonder de bedoeling met de andere bewoners duurzaam in gezinsverband samen te wonen of duurzaam een
gezamenlijk huishouden te voeren.

kap



Samenstelsel van houten, metalen of betonnen onderdelen waarop de dakbedekking rust, niet zijnde een plat dak.

kunstobject

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, als uitingen van één der beeldende kunsten. 

maatschappelijke voorzieningen

Overheids-, sociale, culturele-, medische, kinderopvang-, onderwijs-, religieuze en vergelijkbare maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening.

mansarde kap

Kap met naar buiten geknikte dakvlakken.

omzetten van een woning naar onzelfstandige woonruimte

Het omzetten van een (gedeelte van een) woning/zelfstandige woonruimte of een (gedeelte van een) gebouw waarin wonen is toegestaan, naar één of meerdere
onzelfstandige woonruimte(n).

ondergeschikt gebruik

Gebruiken van gronden en bouwwerken voor een doel, waarbij de aard en omvang van dat gebruik ondergeschikt is aan het hoofdgebruik dat op die plek wordt
uitgeoefend.

onzelfstandige woonruimte

Woonruimte, welke geen eigen toegang heeft of welke niet door een persoon zelfstandig kan worden bewoond, zonder dat hij daarbij afhankelijk is van wezenlijke
voorzieningen buiten die woonruimte, waarbij als wezenlijke voorzieningen worden aangemerkt: keuken en sanitaire voorzieningen.

oorspronkelijk hoofdgebouw

Hoofdgebouw zoals dat bij de afronding van de bouwwerkzaamheden, overeenkomstig de voor het hoofdgebouw verleende vergunning, is opgeleverd. Het is het
hoofdgebouw zoals dat in eerste instantie is gebouwd.

parkeren

Het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het
onmiddellijk laden of lossen van goederen.

particulier opdrachtgever

a.
b.

Situatie dat een burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst - die:
tenminste een zakelijk recht op het gebruik van de grond verkrijgt; en
volledige zeggenschap heeft en verantwoordelijkheid draagt over het onder a bedoelde gebruik en over het ontwerp en de bouw van de eigen woning.

particuliere vakantieverhuur

Verhuur van woonruimte bij afwezigheid van degene die de woning rechtsgeldig aanbiedt.

plat dak

Min of meer horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw of bijzondere bouwlaag, dat meer dan tweederde van het grondvlak van het gebouw dan wel de bijzondere
bouwlaag beslaat.

recreatieve voorzieningen

Voorzieningen gericht op ontspanning en vrijetijdsbesteding, zoals bioscopen, bowlingbanen, dierentuinen en volkstuinen.

scootsafe

Bouwwerk voor de stalling van scootmobielen voor invaliden en mindervaliden.

seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een ander
(al dan niet tegen vergoeding). Binnen een seksbedrijf kunnen één of meerder seksinrichtingen zijn.

speeltoestel

Klim-, klauter- of balanceertoestel voor speelgelegenheden voor kinderen. 

sportvoorzieningen

Gronden en bouwwerken die gebruikt worden voor het beoefenen van een sport, zoals sporthallen, sportvelden en gymzalen.

steiger boven water



Onder een 'steiger boven water' wordt ook verstaan een vlonder als die boven het water ligt. 

stolpdak

Piramidevormige dakvorm. 

tijdelijk verblijf

Tijdelijke bewoning, ook wel short stay genoemd, van (een deel) van een gebouw voor een periode van ten minste zeven nachten en maximaal zes maanden.

voor een hoogspanningsverbinding noodzakelijk hulpmiddel

Bouwwerk dat nodig is om de hoogspanningsverbinding goed te laten functioneren zoals een schakel- of transformatorstation inclusief een hekwerk ter beveiliging.

voorbeschermd gemeentelijk monument

In aanvulling op de landelijke de�nitie van een voorbeschermd gemeentelijk monument, bedoeld in artikel 1.3, wordt onder een voorbeschermd gemeentelijk monument
ook verstaan een monument of archeologisch monument waarop een gemeentelijke verordening van overeenkomstige toepassing is verklaard, voordat dat het is
aangewezen op grond van die verordening als gemeentelijk monument. 

voorgevel

Gevel aan de voorzijde van een gebouw.

waterbergingsgebied

Bergingsgebied als bedoeld in de Omgevingswet.

wonen

Gehuisvest zijn en duurzaam verblijven in een woning.

woning

Complex van ruimten bedoeld voor de huisvesting van één huishouden.

woningsplitsing

Het bouwkundig en/of functioneel splitsen van één woning in twee of meer zelfstandige woningen of het toevoegen van een extra woning in een bijbehorend
bouwwerk.

woonark

Op het water drijvend casco waarop een woning is gebouwd.

woonschip

Als woning ingericht schip.

zwembad

Zeer grote vaste bak om in te zwemmen. 

Artikel 1.2 Meet- en rekenbepalingen

Hoogte 
Als in de omgevingsplan regels worden gesteld over de hoogte van een bouwwerk zonder te speci�ceren om welke hoogte het gaat (bouwhoogte, goothoogte of
anders), dan wordt daar de bouwhoogte bedoeld. Voor deze systematiek is gekozen om de regels beter leesbaar te maken. 
Bijvoorbeeld: ‘een bijbehorend bouwwerk mag niet hoger zijn dan 5 m.’ . In dat geval is het type hoogte niet gespeci�ceerd, dan mag de bouwhoogte van het
bijbehorend bouwwerk niet hoger zijn dan 5 m. 

Peil / Aansluitend afgewerkte terrein 
In bestemmingsplannen werd voor het van meten van ‘peil’ gebruik gemaakt van het begrip ‘het aansluitend afgewerkte maaiveld’. In het omgevingsplan is dit begrip
vervangen door ‘het aansluitend afgewerkte terrein’. De wijziging is om de volgende redenen gemaakt: 
- artikel 22.24 van de Bruidsschat gebruikt de nieuwe term, aansluiting komt eenduidige regelgeving ten goede; en  
- in het beroep tegen het bestemmingsplan omgeving Nauerna werd door de Stichting advisering bestuursrechtspraak (StAB) en de Raad van State vraagtekens gezet
bij het begrip maaiveld.  
Er is inhoudelijk geen wijziging beoogd. De wijziging is gemaakt om verwarring te voorkomen.  

Peil / Water 
Het is vaak lastig te bepalen wat gezien moet worden als het peil van een bouwwerk dat is gebouwd op of in water. In het artikel is daarom onderscheid gemaakt
tussen drie verschillende peilen voor bouwwerken op of in het water: een drijvend bouwwerk, een bouwwerk aan een oever en een niet-drijvend bouwwerk dat niet aan
een oever is gebouwd. Alleen voor het drijvend bouwwerk is het peil gelijk gesteld met de waterlijn, voor de andere bouwwerken is dit niet wenselijk omdat de waterlijn
erg veranderlijk is. 





m en m2 
Deze bepaling is een omzetting van artikel 22.24 van de Bruidsschat. De redactie is aangepast om de leesbaarheid te verbeteren, maar de inhoud is hetzelfde
gebleven. Er is geen inhoudelijke wijziging beoogd met de omzetting.   

Zichtbaarheidslijn

Zichtbaarheidslijn

In dit omgevingsplan wordt verstaan onder:

bouwhoogte

De bouwhoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen
zoals schoorstenen, antennes en soortgelijke bouwonderdelen.

breedte straatpro�el

De kortste afstand tussen (denkbeeldig doorgetrokken) zij- en of voorgevel van hoofdgebouwen onderling. Ingeval slechts aan één zijde een hoofdgebouw aanwezig is
geldt de kortste afstand tussen (denkbeeldig doorgetrokken) zij- en of voorgevel van hoofdgebouwen tot aan de buitenkant van de rijloper(weg)/voetpad aan de
overzijde, loodrecht gemeten.

goothoogte

De goothoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een soortgelijk constructiedeel.

hoogte

Met de hoogte van een bouwwerk wordt de bouwhoogte bedoeld, tenzij een andere hoogte is gespeci�ceerd. 

m en m2

a.
b.

c.

Waarden uitgedrukt in m of m  worden op de volgende wijze gemeten:
afstanden loodrecht;
hoogten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet

van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven; en
maten buitenwerks, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot ten hoogste 0,5 m buiten beschouwing blijven.

Voor de toepassing sub b, wordt een bouwwerk, voor zover dit zich bevindt op een erf- of perceelgrens, gemeten aan de kant waar het aansluitend afgewerkt terrein het
hoogst is.
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peil

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Voor het vaststellen van het peil gelden de volgende regels en uitzonderingen:
het peil is de gemiddelde hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein;
als de hoofdtoegang van een bouwwerk direct aan één weg grenst, dan is de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang het peil;
als een perceel direct grenst aan meerdere wegen, dan is de hoogte van de laagste weg het peil; 
als een bouwwerk op of in een dijk is gebouwd, dan is de hoogte van de kruin van de dijk ter hoogte van de hoofdtoegang het peil; 
als een bouwwerk drijft op het water, dan is de waterlijn het peil;
als een bouwwerk aan een oever is gebouwd, dan is het peil de gemiddelde hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein;
als een bouwwerk op of in het water is gebouwd en niet drijft of aan een oever is gebouwd, dan is het peil de hoogte van de bodem;
als een bijbehorend bouwwerk geen aan- of uitbouw van het hoofdgebouw is, dan is het peil van dat bijbehorend bouwwerk de gemiddelde hoogte van het

aansluitend afgewerkte terrein.

straatpro�el

De verticale doorsnede van een straat, gemeten van gevel tot gevel.



zichtbaarheidslijn

De lijn die wordt getrokken vanuit het midden van het straatpro�el op 1,50m hoogte langs het snijpunt van het verticale gevelvlak en het horizontale dakvlak. 

Artikel 1.3 Landelijke begripsbepalingen

Landelijk eenduidig begrippenkader 
De begrippen in de Omgevingswet zijn wettelijk ook van toepassing op het omgevingsplan. De VNG adviseert om ook de begrippen uit de AMvB’s gebaseerd op de
Omgevingswet van toepassing te verklaren, zodat overal in Nederland dezelfde begrippen gelden binnen het omgevingsplan. In het DSO wordt geregeld dat ook de
landelijke begrippen ‘gelinkt’ zijn aan de begripsbepaling. 



Artikel 1.1 van het Omgevingsbesluit, artikel 1.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 1.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 1.1 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving, gelden ook voor dit omgevingsplan.

Hoofdstuk 2 Doelen

Hoofdstuk 3 Programma's

Hoofdstuk 4 Omgevingswaarden

Hoofdstuk 5 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving

Hoofdstuk 6 Activiteiten

Titel 6.1 Algemene bepalingen over activiteiten

Artikel 6.1 Voor wie gelden de regels? - Normadressaat

Normadressaat 
Het normadressaat richt zich niet alleen tot degene die de activiteit uitvoert, maar ook degene die de activiteit laat uitvoeren. Een activiteit in strijd met de regels
uitvoeren is niet alleen strijdig tijdens het uitvoeren van de activiteit, maar ook achteraf.  
Om hier een voorbeeld van te geven: het bouwen van een dakkapel in strijd met de regels van het omgevingsplan is niet alleen strijdig tijdens het bouwen, maar blijft
ook strijdig wanneer de dakkapel ‘klaar’ is en er niet meer wordt gebouwd. Dat de activiteit ‘bouwen van een dakkapel’ niet mocht plaatsvinden, is immers niet
veranderd. 

Laten uitvoeren 
Niet alleen het uitvoeren van een activiteit kan strijdig zijn, maar ook het laten uitvoeren. Als een verhuurder huurders laat wonen in een pand waar de activiteit wonen
niet is toegestaan, dan is de huurder overtreder in de vorm ‘uitvoerder van een verboden activiteit’ en de verhuurder overtreder in de vorm ‘het laten uitvoeren van een
verboden activiteit’. In beide gevallen kan handhavend worden opgetreden. 



Aan dit hoofdstuk wordt voldaan door degene die de activiteit uitvoert of laat uitvoeren, behalve als er anders is bepaald. 

Titel 6.2 Bouwactiviteiten

Afdeling 6.2.1 Algemene bepalingen over bouwen

Artikel 6.2 Bouwen - Toepassingsbereik 

Deze titel geldt voor het bouwen van een bouwwerk en het in stand houden van een bouwwerk. 

Artikel 6.3 Bouwen - Algemene regel

Algemene regel 
De regel werkt als volgt: het bouwen van een hoofdgebouw dat gebruikt wordt voor de activiteiten wonen en een beroep aan huis is alleen toegestaan als op die plek
de activiteiten wonen en een beroep aan huis zijn toegestaan. Een bouwwerk mag dus alleen gebouwd worden als het voldoet aan de bouwregels in deze afdeling plus
de regels die gelden voor de activiteit waarvoor het bouwwerk gebruikt gaat worden.  
Het zou bijvoorbeeld onwenselijk zijn om de bouw van een woning toe te staan op een plek waar de activiteit wonen niet is toegestaan.  
De algemene regel is een omzetting van de bestemmingsplansystematiek waarin geregeld was dat bouwwerken alleen zijn toegestaan ten behoeve van de
bestemming. Het omgevingsplan regelt geen bestemmingen, maar activiteiten. Daarom is de regel aangepast. 





Bouwen is alleen toegestaan als de activiteit waarvoor het bouwwerk wordt gebouwd op die plek is toegestaan.

Artikel 6.4 Bouwen - Verbod

Verbod in stand houden 
In deze afdeling zijn de regels geschreven voor de activiteit ‘bouwen’, dat is steeds de activiteit die terug komt in het toepassingsbereik van de (sub)paragrafen.
Bouwen in strijd met de regels van het omgevingsplan is dan (net als alle andere activiteiten geregeld) te handhaven op grond van artikel 5.1 lid 1 sub a van de
Omgevingswet.  
Handhaven op het bouwen in strijd met het omgevingsplan richt zich tot degene die de mogelijkheid heeft het bouwwerk ook te slopen of aan te passen, zoals de
eigenaar. Om die reden is een algeheel verbod opgenomen op het in stand houden van een bouwwerk dat is gebouwd in strijd met het omgevingsplan.

Verbod bouwen aan een illegaal bouwwerk 
In de regels is een verbod opgenomen om te bouwen aan, op of bij een bouwwerk dat is gebouwd of wordt gebruikt zonder de daarvoor benodigde
omgevingsvergunning. Dit is een omzetting van artikel 22.23 lid 1 van de Bruidsschat en heeft als doel te voorkomen dat er vergunningvrije bouwwerken gebouwd
worden aan een pand dat illegaal gebouwd is of in gebruik is.  
Het deel van het begrip illegaal bouwwerk ‘zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning’ heeft betrekking op alle omgevingsvergunningenplichten, zowel op
grond van de Wro als in het omgevingsplan als in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde AMvB’s.  
Het verbod geldt ook voor bouwwerken die zijn gebouwd in strijd met de algemene regels, omdat dan een vergunningplicht geldt op grond van artikel 5.1 lid 1 sub a
van de Omgevingswet.



1. Het is verboden een bouwwerk in stand te houden dat gebouwd is in strijd met het omgevingsplan. 

2. Het is verboden te bouwen aan, op of bij een illegaal bouwwerk.

Artikel 6.5 Bouwen - Aanvraagvereisten

Algemene aanvraagvereisten 
De algemene aanvraagvereisten gelden voor elke aanvraag omgevingsvergunning binnen deze afdeling. Daarnaast kunnen er aanvullende aanvraagvereisten gelden.
Dan is daarvoor een speci�eke regel opgenomen in de betreffende paragraaf. 

Bruidsschat 
De algemene aanvraagvereisten zijn een omzetting van artikel 22.35 lid a/g en j van de Bruidsschat. Sub h moet nog worden uitgewerkt wanneer de archeologieregels
worden opgesteld. Sub i is verwerkt in de speci�eke aanvraagvereisten voor het bouwen in welstandgebied. 

Waar een tekening aan moet voldoen 
De eisen aan tekeningen uit de Omgevingsregeling gelden niet voor een aanvraag voor een omgevingsplanactiviteit. Toch is het handig, voor zowel de aanvrager als de
beoordelaar, om vooraf duidelijk te maken aan welke eisen een tekening moet voldoen. Daarom is hiervoor een regeling opgenomen. De regeling is gebaseerd op
artikel 7.17 van de Omgevingsregeling, de redactie is aangepast om de regeling leesbaarder te maken. 



1.

a.
b.
c.
d.

1.
2.
3.
4.
5.

e.
f.

g.

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen worden in ieder geval de volgende documenten en gegevens verstrekt:
een overzicht van de bouwkosten;
het gewenste en het huidige gebruik van het bouwwerk en de gronden die daar bij horen waarop de aanvraag betrekking heeft;
een opgave van de bruto inhoud in m  en de bruto vloeroppervlakte in m  van het deel van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop:

de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak;
de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde;
de wijze waarop de plek toegankelijk is;
de aangrenzende locaties en de daarop voorkomende bebouwing; en 
het gewenste gebruik van de gronden die onderdeel zijn van de plannen voor het bouwwerk;

de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het peil en het aantal bouwlagen;
een beschrijving waar uit op te maken is of voldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden

gerealiseerd op deze plek of in de directe omgeving daarvan; en 
andere gegevens en documenten die te maken hebben met een mogelijke benodigde toetsing aan dit omgevingsplan.
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2.

a.
b.

1.
2.

c.
d.

1.
2.

Een tekening verstrekt bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen voldoet aan de volgende regels:
een tekening heeft een duidelijke maatvoering en schaalaanduiding;
een situatietekening heeft:

een noordpijl waaruit de oriëntatie van het bouwwerk op het perceel blijkt ten opzichte van de omgeving; en
een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000;

een detailtekening heeft een schaal van 1:5, 1:10 of 1:20;
een geveltekening, plattegrond en doorsnede heeft een schaal van:

1:100 als de oppervlakte van het bouwwerk kleiner is dan 10.000 m2; of
1:200 als de oppervlakte van het bouwwerk 10.000 m2 of groter is. 

Afdeling 6.2.2 Uiterlijk van een bouwwerk

Artikel 6.6 Redelijke eisen van welstand - Zorgplicht

Oogmerk





a.
1.
2.
3.

b.
1.
2.

c.
d.

De regels in deze subparagraaf zijn gesteld met oog op:
het waarborgen dat het uiterlijk van een bouwwerk:

past bij de activiteiten;
bestaande architectonische bijzonderheden respecteert; 
past bij de omgeving; en

het waarborgen dat de omgeving:
vrij is van verwarrende en aanstootgevende symbolen; 
sociaal veilig en toegankelijk is; en

het bewerkstelligen van een beeld van een bouwwerk of kunstwerk dat duidelijk is; en
een gebalanceerd gebruik van vorm, kleur en materiaal. 

Welstandsvrije gebieden 
Buiten het werkingsgebied ‘welstandsgebied’ is er geen zorgplicht voor de redelijke eisen van welstand. Dit zijn de gebieden die in de oude systematiek van de
Woningwet door de gemeenteraad zijn aangewezen als ‘welstandsvrije gebieden’. 

Welstandsexces 
In de Woningwet (vervallen, opgenomen in de Omgevingswet) was een mogelijkheid opgenomen om op te treden tegen zogeheten welstandsexcessen. De meeste
bekende recente casus is het appeltjesgroene huis in Den Helder. Het uiterlijk van een bouwwerk is dan zo afwijkend van de redelijke eisen van welstand dat het
gerechtvaardigd is om in te grijpen, zonder dat de handeling (in dat geval het schilderen van een huis) vergunningplichtig is. 

Bouwen en in stand houden 
In artikel 6.4, eerste lid, is geregeld dat het verboden is een bouwwerk in stand te houden dat is gebouwd in strijd met de regels van het omgevingsplan. In het
toepassingsbereik van dit artikel is echter nogmaals het ‘in stand houden van een bouwwerk’ benoemd als activiteit. Dat komt omdat het uiterlijk aanzien van een
bouwwerk ook veranderd kan worden zonder dat er sprake is van een bouwactiviteit. Zo is het schilderen van een bouwwerk volgens jurisprudentie niet 'bouwen', maar
het stuccen van een bouwwerk wel. Het is voor de regels van dit artikel niet van belang of de verandering die het welstandsexces veroorzaakt 'bouwen' is of niet. 

Handhaven op een zorgplicht 
In de Omgevingswet gebeurt de handhaving op een zorgplicht door middel van het opleggen van een maatwerkvoorschrift. Het maatwerkvoorschrift wordt dan gezien
als een speci�cering van de zorgplicht. Uit de artikelsgewijze toelichting op artikel 22.7 van de Bruidsschat blijkt dat de wetgever ervoor heeft gekozen om de
handhaving van welstandsexcessen via deze weg te regelen. 

Artikel 4.19 van de Omgevingswet 
Dit artikel is gebaseerd op artikel 4.19 van de Omgevingswet, waarin het mogelijk is gemaakt om regels te stellen over het uiterlijk van bouwwerk. 

Bruidsschat 
Dit artikel is een omzetting van het repressief welstandstoezicht als bedoeld in artikel 22.7 van de Bruidsschat. De bepaling is versimpeld en leesbaarder gemaakt
zodat deze beter past in het omgevingsplan. 

1.

a.
b.

Dit artikel geldt in het werkingsgebied welstandsgebied voor:
het bouwen van een bouwwerk; en
het in stand houden van een bouwwerk. 

2. Dit artikel geldt niet voor een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is. 

3. Het uiterlijk van een bouwwerk mag niet in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand. 

4. De redelijke eisen van welstand als bedoeld in het derde lid worden beoordeeld als beschreven in de Welstandsnota Zaanstad en toekomstige wijzigingen
daarvan. 

5. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld voor de uitwerking van de toepassing van het derde lid.

a.
1.
2.
3.

b.
1.
2.

c.
d.

Artikel 6.7 Redelijke eisen van welstand - Vergunningplicht

Oogmerk

De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op:
het waarborgen dat het uiterlijk van een bouwwerk:

past bij de activiteiten;
bestaande architectonische bijzonderheden respecteert; 
past bij de omgeving; en

het waarborgen dat de omgeving:
vrij is van verwarrende en aanstootgevende symbolen; 
sociaal veilig en toegankelijk is; en

het bewerkstelligen van een beeld van een bouwwerk of kunstwerk dat duidelijk is; en
een gebalanceerd gebruik van vorm, kleur en materiaal. 

Welstandsvrije gebieden 
Buiten het werkingsgebied ‘welstandsgebied’ is er geen zorgplicht voor de redelijke eisen van welstand. Dit zijn de gebieden die in de oude systematiek van de
Woningwet door de gemeenteraad zijn aangewezen als ‘welstandsvrije gebieden’. 

Toepassingsbereik en vergunningplicht 
In het eerste lid (het toepassingsbereik) zijn alleen bouwwerken genoemd waarvan het wenselijk is dat er een toets plaatsvindt op de redelijke eisen van welstand.
Door het opsplitsen van de regels voor het bouwwerk en de regels voor de welstand is het duidelijker gemaakt waarom een bouwwerk in sommige gevallen
vergunningplichtig is.  





Bijvoorbeeld: De bouwregels voor een bijbehorend bouwwerk zijn vaak zo duidelijk en concreet dat deze verwerkt zijn in algemene regels, niet in een vergunningplicht.
Toch kan het zo zijn dat een bijbehorend bouwwerk erg beeldbepalend is, bijvoorbeeld omdat het voor de voorgevel wordt gebouwd. Dan is het wenselijk om het
bouwwerk vergunningplichtig te maken voor de welstandstoets. Het enige wat dan nodig is, is dat het bouwwerk wordt opgenomen in het toepassingsbereik van dit
artikel. Het is niet nodig de algemene regels van het bouwwerk te vertalen naar een vergunningplicht. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet laat de gebruiker zien dat er
in dat geval een vergunningplicht geldt. 

Artikel 4.19 van de Omgevingswet 
Dit artikel is gebaseerd op artikel 4.19 van de Omgevingswet, waarin het mogelijk is gemaakt om regels te stellen over het uiterlijk van bouwwerk. 

Bruidsschat 
De aanvraagvereisten zijn een vertaling van artikel 22.35 sub i van de Bruidsschat. 
De beoordelingsregels zijn een vertaling van artikel 22.29 lid 1 sub b van de Bruidsschat. 

Bijbehorend bouwwerk met kap bij een woning 
In de standaardregels voor bijbehorende bouwwerken (artikel 6.13) mag pas een kap worden gerealiseerd wanneer het bouwwerk op afstand van het hoofdgebouw
ligt. Voor woningen is in de nota woonbebouwing een extra mogelijkheid opgenomen om, onder voorwaarden, een kap te bouwen op een bijbehorend bouwwerk dat
bij of aan de woning ligt (artikel 6.16).  
Door het toevoegen van de kap wordt de aanbouw een wezenlijk onderdeel van de beleving vanaf openbaar toegankelijk gebied en is een welstandsadvies
noodzakelijk voor een gebalanceerd beeld tussen hoofdgebouw en bijgebouw. Anders zou dit in theorie van bijvoorbeeld van golfplaten gemaakt kunnen zijn. Dit is
voor het aangezicht niet een gewenst uitgangspunt. 
Voor de bijbehorende bouwwerken met kap als bedoeld in artikel 6.13 geldt dit niet, omdat deze alleen op afstand van het hoofdgebouw gebouwd mogen worden. 

1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Dit artikel geldt in het werkingsgebied welstandsgebied voor het bouwen van een:
hoofdgebouw, in aanvulling op artikel 6.9;
woonark en woonschip, in aanvulling op artikel 6.11;
gebouw, in aanvulling op artikel 6.12;
bijbehorend bouwwerk met kap bij een woning, in aanvulling op artikel 6.16;
dakkapel op een woning, in aanvulling op artikel 6.17;
erker aan de voorgevel van een woning, in aanvulling op artikel 6.18;
ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, in aanvulling op artikel 6.20;
dakterrasafscheiding bij een woning, in aanvulling op artikel 6.22;

infrastructurele of openbare voorziening, in aanvulling op artikel 6.31;
kunstobject, in aanvulling op artikel 6.24;
hoogspanningsverbinding, in aanvulling op artikel 6.33;

hulpmiddel voor een hoogspanningsverbinding, in aanvulling op artikel 6.34; en
brug hoger dan 3 m, in aanvulling op artikel 6.37.

2. Dit artikel geldt niet voor een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is. 

3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid te bouwen. 

4.

a.

b.

De omgevingsvergunning wordt verleend als:
het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is

met redelijke eisen van welstand; of
naar het oordeel van het college de omgevingsvergunning in afwijking van sub a toch moet worden verleend. 

5. De redelijke eisen van welstand als bedoeld in het vierde lid worden beoordeeld als beschreven in de Welstandsnota Zaanstad en toekomstige wijzigingen
daarvan. 

6.

a.

b.
c.
d.

In aanvulling op de algemene aanvraagvereisten als bedoeld in artikel 6.5, worden bij de aanvraag in ieder geval de volgende documenten en gegevens
verstrekt:

tekeningen van alle gevels van het bouwwerk en van de gevels van aangrenzende bebouwing, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe
omgeving past;

principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;
kleurenfoto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing; en
een opgave van de toe te passen bouwmaterialen in de uitwendige scheidingsconstructie en de kleur daarvan, waaronder in ieder geval het materiaal en de

kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten en boeidelen en de dakbedekking.

Afdeling 6.2.3 Veranderen van een bouwwerk

Artikel 6.8 Veranderen van een bouwwerk - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met oog op: 
a. het mogelijk maken van kleine veranderingen aan een bestaand bouwwerk; 
b. het voorkomen van veranderingen aan een bestaand bouwwerk die impact kunnen hebben op de ruimtelijke kwaliteit. 

Uitzondering in  tweede lid 
Sommige veranderingen van een bouwwerk vallen ook onder de de�nitie van bouwen. Bijvoorbeeld: het bouwen van een dakkapel op een woning is onder meer
geregeld in [PM], maar is tevens een verandering van het hoofdgebouw. Het is niet de bedoeling dat deze paragraaf veranderingen regelt die al in andere paragrafen





van deze afdeling zijn geregeld. Met andere woorden: het bouwen van dakkapel is al geregeld in een ander artikel en valt daarom niet binnen de reikwijdte van dit
artikel. 

Is verplaatsen veranderen? 
In de de�nitie van bouwen is zowel het veranderen van een bouwwerk als het plaatsen van een bouwwerk opgenomen. Het plaatsen van een bouwwerk wordt dus niet
gezien als het veranderen en valt niet binnen de reikwijdte van dit artikel. Het plaatsen van een bouwwerk (en daarmee ook het verplaatsen van een bestaand
bouwwerk) wordt getoetst aan de andere regels voor het bouwen. Bijvoorbeeld: het verplaatsen van een hoofdgebouw wordt getoetst aan de regels voor het bouwen
van een hoofdgebouw in artikel 6.9.

Bruidsschat 
De algemene regels zijn een vertaling van artikel 22.27 sub i van de Bruidsschat. De regeling is leesbaarder gemaakt. Inhoudelijk is er geen wijziging beoogd.  
Onder 3 van de regeling in de Bruidsschat is niet overgenomen, omdat niet duidelijk is wat deze bepaling toevoegt op de algemene bepalingen in afdeling 6.1.

1. Dit artikel geldt voor het veranderen van een bouwwerk.

2. Dit artikel geldt niet voor het bouwen van bouwwerken waarvoor in een ander artikel van deze titel regels zijn gesteld. 

3. Door het veranderen van een bouwwerk mag het bebouwde oppervlakte niet groter worden. 

4. Door het veranderen van een bouwwerk mag het bouwvolume niet groter worden.

Afdeling 6.2.4 Hoofdgebouw

Artikel 6.9 Hoofdgebouw - Vergunningplicht

Waarom deze regels? (oogmerk) 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met oog op: 
a. het regelen van de ruimtelijke hoofdvolumes;  
b. het bewaken van de eenheid van het stedebouwkundig geheel; 
c. het bewaken van de identiteit van de plek (genius loci);  
d. het bewaken van de cultuurhistorische waarden; 
e. het bewaken van de landschappelijke waarden; 
f. het behoud en verbeteren van bestaande stedenbouwkundige structuren en architectonische kwaliteit door onder meer te sturen op
bebouwingseenheden/bouwblokken en rooilijnen; 
g. ruimte bieden aan zelfbouw woningen om de kwaliteit in woongebieden te verhogen en meer variatie te bieden; en 
h. het verzekeren van een leesbare en herkenbare omgeving.

Hoofdgebouwen 
Hoofdgebouwen zijn erg bepalend voor de architectonische, cultuurhistorische, stedenbouwkundige, landschappelijke en  ruimtelijke kwaliteit van de fysieke
leefomgeving. Om die reden is ervoor gekozen hoofdgebouwen vergunningplichtig te maken, net zoals dat in de huidige regelgeving gedaan is.    

Bebouwingspercentage 
Op sommige locaties wordt een groot bouwvlak ingetekend met daaraan gekoppeld een maximum bebouwingspercentage. Op deze manier wordt �exibiliteit gegeven.
Voor het bepalen van het percentage geldt alleen de oppervlakte van het hoofdgebouw. Het percentage wordt berekend ten opzichte van het oppervlak van het
werkingsgebied, niet het perceel.  
In de digitale viewer kan het zijn dat alle werkingsgebieden in heel Zaanstad gezamenlijk gepresenteerd als een verzameling van locaties. Het gaat in dat geval niet om
een percentage van al die werkingsgebieden samen, maar om een percentage per locatie. Locatie betekent in dat geval een niet-onderbroken gedeelte van het
werkingsgebied. 2 werkingsgebieden die niet met elkaar verbonden zijn (waar dus ruimte tussen ligt) mogen dus niet bij elkaar opgeteld worden. 

Vangnet: ‘passend binnen de omgeving’ 
Het uitgangspunt is dat elk hoofdgebouw wordt voorzien van een werkingsgebied met een maximale bouw- en/of goothoogte. Dat is een grote opgave, maar wel
wenselijk gelet op de ruimtelijke uitstraling van hoofdgebouwen. Met zo’n grote tekenopgave kan het mis gaan dat een hoofdgebouw wel een bouwvlak krijgt, maar
geen maximale bouwhoogte. Voor die gevallen is in de beoordelingsregels een vangnet opgenomen. Bij de vergunningverlening moet het college afwegen of de
aangevraagde bouwhoogte passend is binnen de omgeving. Met de zinsnede ‘naar het oordeel van B&W’ wordt benadrukt dat het college hier beoordelingsvrijheid
toekomt. Als op de locatie al een legaal hoofdgebouw aanwezig is of recent gesloopt is dan kan het college aansluiten bij de hoogte van dat (gesloopte)
hoofdgebouw. In het omgevingsplan wordt de maximum bouwhoogte namelijk vaak gelijkgesteld met de hoogte van de bestaande legale bebouwing.  
Het gaat hier niet om een afwijking van de vastgestelde maximale bouwhoogte, maar om een vangnetbepaling voor die gevallen waarin per abuis geen maximale
bouwhoogte is opgenomen.

Parkeren 
De norm over voldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen gaat niet alleen over auto's en �etsen, maar ook over vrachtwagen en (bestel)bussen. Niet elk
hoofdgebouw hoeft voorzieningen te treffen voor (bestel)bussen en vrachtwagens, maar in sommige gevallen is dat gelet op de goede toedeling van functies in de
fysieke leefomgeving wel nodig. Denk bijvoorbeeld aan een supermarkt die meerdere keren per dag nieuwe voorraad ontvangt per vrachtwagen. Of die voorzieningen
op een locatie nodig zijn hangt dus mede af van de omvang van het hoofdgebouw en de activiteiten die erin zullen plaatsvinden. In de beleidsregel ‘Uitvoeringsnota
Parkeren Zaanstad 2016’ heeft het college van B&W uitgewerkt hoe de juridische norm ‘voldoende parkeervoorzieningen’ wordt beoordeeld. De beleidsregel is geen
onderdeel van het omgevingsplan, maar is een beleidsregel van het college van B&W op grond van artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Daardoor
wordt deze niet expliciet genoemd in de regels van het omgevingsplan.  
 





1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een hoofdgebouw. 

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hoofdgebouw te bouwen.

3.

a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

De omgevingsvergunning wordt verleend als:
wordt gebouwd in het werkingsgebied bouwvlak;
in het werkingsgebied maximum bebouwingspercentage: X % niet meer dan het aangegeven % van de oppervlakte van het werkingsgebied wordt bebouwd

als hoofdgebouw;
in het werkingsgebied maximum goothoogte: X m de goothoogte niet hoger is dan de aangegeven hoogte;
in het werkingsgebied maximum bouwhoogte: X m de bouwhoogte niet hoger is dan de aangegeven hoogte; 
buiten het werkingsgebied maximum bouwhoogte: X m de bouwhoogte naar het oordeel van het college passend is binnen de omgeving; 
wordt voldaan aan de plaatselijk geldende beoordelingsregels, bedoeld in artikel 6.10; en
naar het oordeel van het college voldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden gerealiseerd op

deze plek of in de directe omgeving daarvan. 

Artikel 6.10 Hoofdgebouw - Plaatselijke beoordelingsregels

Mate van sturing - Plaatselijke beoordelingsregels 
Het artikel bevat veel beoordelingsregels die alleen gelden op bepaalde locaties (ook wel werkingsgebieden genoemd). De plaatselijke beoordelingsregels zijn
afgestemd op het wenselijke niveau van sturing door de gemeente. Om hier een paar voorbeelden van te geven: 
1. Een locatie waar de gemeente weinig wil sturen kan geregeld worden met regels voor een bouwhoogte, een ruim bouwvlak en een bebouwingspercentage. De
exacte plaatsing van het hoofdgebouw op het perceel wordt dan vrij gelaten (door het ruime bouwvlak).  
2. Een locatie waar de gemeente veel wil sturen kan geregeld worden met een klein bouwvlak en een goot- en bouwhoogte. Als daar stedenbouwkundig en/of
cultuurhistorisch aanleiding toe is kunnen nog aanvullende regels worden opgenomen over bijvoorbeeld kapvormen, dakhellingen en voor- en achtergevelrooilijnen. 
3. Een locatie waar de gemeente alleen op bepaalde onderdelen van de bouw wil sturen kan geregeld worden met een combinatie. Zo kan de exacte plaatsing zijn
losgelaten door gebruik van een ruim bouwvlak en een bebouwingspercentage, maar zijn daar wel aanvullende bandbreedtes bij opgenomen door regelen het
gebouwtype, de achter- en voorgevel en/of de kapvorm te regelen. 
4. Een locatie waar de gemeente het kader stelt en de uitvoering nadrukkelijk over laat aan particuliere opdrachtgevers, met de verwachting dat dit tot meer variatie
leidt. 
Per bouwlocatie is een stedenbouwkundige en cultuurhistorische afweging gemaakt die vertaald is in plaatselijke beoordelingsregels. De beoordelingsregels zijn
digitaal gekenmerkt zodat het Digitaal Stelsel Omgevingswet alleen de ter plaatse geldende regels laat zien. 

Terugliggende bovenverdieping 
Sommige straten hebben een stedebouwkundige opzet waar de hoekwoningen hoger zijn dan de tussenwoningen. De bouwmassa van de tussenwoningen "hangt"
�guurlijk tussen de massa's van de hoekwoningen, dit is van stedebouwkundige waarde. Soms is het mogelijk om ook op de tussenwoningen een extra verdieping te
bouwen. Om te voorkomen dat het onderscheid tussen de tussenwoningen en de hoekwoningen dan verdwijnt is het nodig dat de nieuwe verdieping 1 m terug ligt van
de voorgevel. Daardoor blijft het beeld behouden dat de tussenwoningen �guurlijk "hangen" tussen de hoekwoningen.  
Het gaat hier alleen om de hoogst toegestane verdieping. Bijvoorbeeld: Het hele bouwblok heeft een maximale bouwhoogte van 9 m. De hoekwoningen zijn 9 m, maar
de tussenwoningen zijn slechts tot 6 m gebouwd. In dat geval hoeft de bouwlaag van 3 m tot 6 m van de tussenwoningen niet terug te liggen, er is immers nog een
hogere bouwlaag toegestaan (die van 6 m tot 9 m).  
In onderstaande afbeelding is dit weergeven. Alleen de rode bouwlagen moeten verplicht 1 m terug liggen ten opzichte van de voorgevel. 

Hoogst toegestane bouwlaag (in het rood) die 1 m terug ligt van de voorgevel





Gebouwtypes 
Gebouwtypes zijn onder meer: ‘gestapeld’, ‘aaneengeschakeld’, ‘vrijstaand’, ‘twee-onder-een-kap’ en ‘hoekwoning’. In het werkingsgebied kunnen meerdere
gebouwtypes zijn aangewezen. Het hoofdgebouw komt overeen met één van de in het werkingsgebied genoemde gebouwtypes. 

Gebouwtype: hoekwoning



Gebouwtype: aaneengeschakeld

Een woning die aan beide zijgevels met een gemeenschappelijke tussen- of scheidingsmuur is verbonden met andere woningen

 



Gebouwtype: twee-onder-een-kap

Een gebouw waarbij twee woningen een gemeenschappelijke tussen- of scheidingsmuur hebben. De twee met elkaar verbonden woningen hebben geen 
andere hoofdgebouwen. 

 



Een woning waarboven of waaronder andere woningen of delen van woningen zijn gelegen. 

Gebouwtype: vrijstaand

Een hoofdgebouw dat geen andere verbinding heeft met andere hoofdgebouwen.



 

Kapvormen 
Er zijn veel verschillende kapvormen mogelijk zoals een zadeldak, een gebroken kap (ook wel een mansardekap genoemd), een stolpkap, etc. In het werkingsgebied
kunnen meerdere kapvormen zijn aangewezen. De kap van het hoofdgebouw komt dan overeen met één van de in het werkingsgebied genoemde kapvormen. Een plat
dak geldt in dit kader ook als een 'kapvorm', omdat in de Dikke van Dale een kap is gede�nieerd als 'een (houten)geraamte van een gebouw dat de dakbedekking
draagt'.

Particulier opdrachtgever 
In artikel 5.161c eerste lid sub d van het Besluit kwaliteit leefomgeving heeft de wetgever het mogelijk gemaakt om te sturen op het bouwen van woningen door
particuliere opdrachtgevers. In het omgevingsplan is de mogelijkheid om hier op te sturen vertaald naar een beoordelingsregels in het vijftiende lid van dit artikel. 

1. De leden van dit artikel gelden als aanvullende beoordelingsregels voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hoofdgebouw, bedoeld in
artikel 6.9.

2. In het  werkingsgebied voorgevel evenwijdig aan de voorgevelrooilijn ligt de voorgevel van het hoofdgebouw op of evenwijdig aan het werkingsgebied
 voorgevelrooilijn. 

3. In het werkingsgebied voorgevel op de voorgevelrooilijn ligt de voorgevel van het hoofdgebouw op het werkingsgebied voorgevelrooilijn. 

4. In het werkingsgebied terugliggende bovenverdieping ligt de hoogste toegestane bouwlaag van het hoofdgebouw 1 m terug ten opzichte van de voorgevel. 

5. In het werkingsgebied achtergevel nabij achtergevelrooilijn ligt de achtergevel van het hoofdgebouw binnen 2 meter van het werkingsgebied achtergevelrooilijn.

6. In het werkingsgebied maximale diepte hoofdgebouw: X m is de afstand tussen de voorgevel en de achtergevel van het hoofdgebouw niet groter dan
aangegeven. 

7. In het werkingsgebied maximale oppervlakte per hoofdgebouw: X m2 is de oppervlakte van het hoofdgebouw niet groter dan aangegeven. 

8. In het werkingsgebied maximaal aantal hoofdgebouwen: X liggen niet meer dan het aangegeven aantal hoofdgebouwen. 

9. In het werkingsgebied balkons mogen balkons van het hoofdgebouw buiten het bouwvlak hangen. 

10. In het werkingsgebied gebouwtype(n): X is het hoofdgebouw een van de aangegeven gebouwtypen. 

11. In het werkingsgebied minimale afstand tussen vrijstaande hoofdgebouwen: X m is de afstand tussen vrijstaande hoofdgebouwen niet minder dan
aangegeven. 

12. In het werkingsgebied kapvorm(en): X heeft het hoofdgebouw een van de aangegeven kapvormen. 

13. In het werkingsgebied minimale dakhelling X graden is de dakhelling van het hoofdgebouw niet minder dan aangegeven. 

14. In het werkingsgebied maximale dakhelling: X graden is de dakhelling van het hoofdgebouw niet meer dan aangegeven. 

15. In het werkingsgebied particulier opdrachtgeverschap wordt het hoofdgebouw gebouwd in opdracht van een particulier opdrachtgever. 

16. In het werkingsgebied gedeeltelijk verdiepte parkeergarage verplicht is de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw een parkeergarage die ten minste gedeeltelijk
beneden het peil ligt. 

17. In het werkingsgebied verdiepte parkeergarage verplicht is de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw een parkeergarage die, met uitzondering van de in- en
uitgangen, geheel beneden het peil ligt.

Artikel 6.11 Woonark en woonschip - Vergunningplicht

Waarom deze regels? (oogmerk) 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met oog op: 
a. het regelen van de ruimtelijke hoofdvolumes;  
b. het bewaken van de eenheid van het stedebouwkundig geheel; 
c. het bewaken van de identiteit van de plek (genius loci);  
d. het bewaken van de cultuurhistorische waarden; 
e. het bewaken van de landschappelijke waarden; 
f. het behoud en verbeteren van bestaande stedenbouwkundige structuren en architectonische kwaliteit door onder meer te sturen op
bebouwingseenheden/bouwblokken en rooilijnen; en 
g. het verzekeren van een leesbare en herkenbare omgeving.

Vergunningplicht 
Sinds een uitspraak van de raad van state (ABRvS 16 april 2014 ECLI:NL:RVS:2014:1331) vallen woonarken en woonschepen binnen de de�nitie van bouwwerk.
Woonarken en -schepen hebben net zoals andere hoofdgebouwen een stedebouwkundige impact op de omgeving. Het is daarom belangrijk dat met een





vergunningplicht wordt gestuurd op de plaats en omvang. Tevens geldt op grond van artikel 6.7 een vergunningplicht voor het uiterlijk van een woonschip en woonark
(de redelijke eisen van welstand). 

Bestaande woonark of bestaand woonschip naar een nieuwe locatie verplaatsen 
Ook het verslepen of verplaatsen van een bestaande woonark of woonschip naar een nieuwe locatie is vergunningplichtig, omdat onder de de�nitie van 'bouwen'
tevens het 'plaatsen' van een bouwwerk wordt begrepen. 

1.

a.
b.

In afwijking van de vergunningplicht voor het bouwen van een hoofdgebouw als bedoeld in artikel 6.9 geldt dit artikel voor het bouwen van een:
woonark; en
woonschip.

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een woonark of woonschip te bouwen. 

3.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

De omgevingsvergunning wordt verleend als:
wordt gebouwd in het werkingsgebied ligplaats woonark, als een woonark wordt gebouwd;
wordt gebouwd in het werkingsgebied ligplaats woonschip, als een woonschip wordt gebouwd;
in het werkingsgebied maximum lengte: X m de lengte niet meer is dan de aangegeven lengte;
in het werkingsgebied maximum breedte: X m de breedte niet meer is dan de aangegeven breedte;
in het werkingsgebied maximum goothoogte: X m de goothoogte niet hoger is dan de aangegeven hoogte;
in het werkingsgebied maximum bouwhoogte: X m de bouwhoogte niet hoger is dan de aangegeven hoogte; 
buiten het werkingsgebied maximum bouwhoogte: X m de bouwhoogte naar het oordeel van het college passend is binnen de omgeving; 
naar het oordeel van het college voldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden gerealiseerd op

deze plek of in de directe omgeving daarvan. 

Afdeling 6.2.5 Gebouw

Artikel 6.12 Gebouw - Verbod

Tijdelijk restartikel 
De regeling voor gebouwen is nu een restartikel. In de bestaande woonwijken zullen gebouwen vrijwel altijd een hoofdgebouw of een bijbehorend bouwwerk zijn,
daarvoor zijn al regels gesteld. Daarom is het alleen nog nodig om een vangnet op te nemen over andere gebouwen.  
Waarschijnlijk wordt deze regeling verder ingevuld wanneer er regels over bedrijventerreinen worden opgesteld. Daar staan vaak meerdere gebouwen op 1 perceel,
waardoor het toestaan van slechts 1 hoofdgebouw belemmerend werkt. 



1.

a.
b.
c.

Dit artikel geldt niet voor het bouwen van een:
hoofdgebouw;
bijbehorend bouwwerk; en
gebouw als bedoeld in artikel 2.15f van het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

2. Het is verboden een gebouw te bouwen. 

Afdeling 6.2.6 Bijbehorend bouwwerk

Artikel 6.13 Bijbehorend bouwwerk - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het bieden van ruimte aan aanvullende bebouwing op het erf, anders dan het hoofdgebouw; 
b. het waarborgen van het stedenbouwkundig ensemble; 
c. het waarborgen van het straatbeeld; 
d. het herkenbaar houden van de hiërarchie tussen het hoofd- en bijgebouw; en 
e. het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van de aangrenzende erven.  

Een bijbehorend bouwwerk staat op de grond 
Een bijbehorend bouwwerk moet op de grond staan, deze eis is afkomstig van de huidige vergunningvrije regels. Hiermee wordt onder andere geborgd dat een
hoofdgebouw niet ‘zwevend’ wordt uitgebreid, dus bijvoorbeeld door een balkon op de 2  verdieping van een pand te realiseren. Ook is het door deze regel onmogelijk
om een woonboot uit te breiden, waardoor een nadrukkelijk verbod (zoals dat wel geldt voor woonwagens) niet nodig is. 
Deze regel gaat niet over het bouwen van meerdere bouwlagen. Onder voorwaarden mag een bijbehorend bouwwerk bijvoorbeeld ook een kap hebben. 

Geen dakterras 
In de oude regeling zat ook een bepaling dat geen dakterras is toegestaan op een bijbehorend bouwwerk. Het gebruiken van een dak als dakterras en het bouwen van
een dakterrasafscheiding zijn op andere plekken in het omgevingsplan geregeld. Daarom zijn deze regels hier geschrapt. 

Met of zonder kap 
Het bijbehorend bouwwerk zonder kap is in de oude landelijke regels voor het vergunningvrije bouwen in het hele achtererfgebied toegestaan, zowel dichtbij het
hoofdgebouw als op het uiteinde van het erf. Er komen pas aanvullende regels in beeld wanneer een initiatiefnemer een kap op het bijbehorend bouwwerk wil
realiseren, dat is geregeld in het achtste lid.   



e



Strengere regels voor een kap 
Het bijbehorend bouwwerk zonder kap is in de oude landelijke regels voor het vergunningvrije bouwen in het hele achtererfgebied toegestaan, zowel dichtbij het
hoofdgebouw als op het uiteinde van het erf. Er komen pas aanvullende regels in beeld wanneer een initiatiefnemer een kap op het bijbehorend bouwwerk wil
realiseren. Deze aanvullende regels zijn wenselijk omdat een bijbehorend bouwwerk met kap ruimtelijk gezien veel lijkt op een hoofdvolume. Een kap op een
bijbehorend bouwwerk is pas wenselijk wanneer er voldoende afstand is tussen het hoofdgebouw en het bijbehorend bouwwerk.  
Voor woningen is op grond van de nota woonbebouwing een aanvullende mogelijkheid opgenomen, deze is geregeld in artikel 6.16.

1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk.

2. Een bijbehorend bouwwerk staat op de grond.

3. Een bijbehorend bouwwerk ligt in het achtererfgebied.

4. Een bijbehorend bouwwerk biedt alleen verblijfsgebied in de eerste bouwlaag.

5. Een bijbehorend bouwwerk heeft geen balkon.

6.

a.
b.
c.

De totale oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken op een perceel is niet meer dan:
50% van het bebouwingsgebied, als het bebouwingsgebied kleiner of gelijk is aan 100m ;
20 m  +20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m , als het bebouwingsgebied tussen 100 m  en 300 m  groot is; of
90 m  +20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m  en ten hoogste 150 m , als het bebouwingsgebied groter is dan 300 m . 
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7.

a.
b.
c.

Voor een bijbehorend bouwwerk met plat dak geldt dat het niet hoger is dan:
5 m;
de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw +0,3 m; en
de bouwhoogte van het hoofdgebouw.

8.

a.
b.
c.
d.
e.

1.
2.

 

Voor een bijbehorend bouwwerk met kap geldt dat:
het op meer dan 4 m afstand tot het oorspronkelijk hoofdgebouw ligt;
de goothoogte niet hoger is dan 3 m;
de daknok van de kap is gevormd door ten minste 2 schuine dakvlakken;
de hellingshoek van de kap niet meer is dan 55 graden; en
het niet hoger is dan:

(de afstand van de daknok tot de perceelsgrens in [m] x 0,47) + 3 m; en
5 m.

Artikel 6.14 Bijbehorend bouwwerk - Verbod

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het beschermen van het open karakter op erven en percelen; 
b. het beschermen van doorkijken naar het achterliggende landschap;  
c. het behouden van cultuurhistorische kenmerken en erfgoed; 
d. het beschermen van de ruimtelijke kwaliteit van aanliggende erven; 
e. het voorkomen van verrommeling op percelen; en 
f. het beschermen van een open straatbeeld. 

eerste lid 
Het verbod in het eerste lid is een vertaling van artikel 22.36 sub a onder 4 van de Bruidsschat. Sub b is tekstueel aangepast zodat de regeling beter leesbaar is.
Inhoudelijk is er geen wijziging beoogd. 

Plaatselijk verbod 
Op sommige delen van een perceel is het stedenbouwkundig of cultuurhistorisch niet wenselijk dat bijbehorende bouwwerken worden gebouwd. Die delen worden
aangemerkt met het werkingsgebied ‘bijbehorende bouwwerken verboden’.  
Het verbod geldt niet voor een erf- of perceelafscheiding omdat dit bouwwerk geen bijbehorend bouwwerk is.



1.

a.
b.
c.

Het bouwen van een bijbehorend bouwwerk is verboden als dit een uitbreiding is van:
een woonwagen;
een tijdelijk in de omgevingsvergunning of dit omgevingsplan toegestaan hoofdgebouw; of
een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf door één huishouden. 

2. In het werkingsgebied bijbehorende bouwwerken verboden is het bouwen van een bijbehorend bouwwerk verboden. 

Artikel 6.15 Bijbehorend bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg - Bijzondere regeling 



Mantelzorg 
De regels wekken de indruk dat mantelzorg overal is toegestaan, als er maar een hoofdgebouw staat. Dat is echter niet het geval. In de de�nitie van ‘huisvesting in
verband met mantelzorg’ in het Bbl (dat van toepassing is op dit omgevingsplan) is geregeld dat deze huisvesting alleen mag plaatsvinden bij een woning. 

Bruidsschat 
De bijzondere regeling is een omzetting van artikel 22.37 lid 2 van de Bruidsschat. De redactie is aangepast om de bepaling leesbaarder te maken. De regeling in de
Bruidsschat bevat een tekstuele fout waardoor de regels onbedoeld een beperkende werking hebben, terwijl ze juist een aanvullende mogelijkheid moeten bieden. In
de regels van het omgevingsplan is die fout er uit gehaald waardoor de bepaling inhoudelijk weer overeenkomt met de oude mogelijkheden van het vergunningvrije
bouwen in het Besluit omgevingsrecht. 

a.
b.
c.
d.

Voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk voor de huisvesting in verband met mantelzorg geldt de maximum oppervlakte, bedoeld in artikel 6.13, zesde lid, niet
als:

het bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt voor huisvesting in verband met mantelzorg;
het bijbehorend bouwwerk in zijn geheel of in delen verplaatsbaar is;
de oppervlakte van het bijbehorend bouwwerk 100 m2 of minder is; en
het bijbehorend bouwwerk buiten de bebouwde ligt.

Artikel 6.16 Bijbehorend bouwwerk met kap bij een woning - Bijzondere regeling

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het bieden van ruimte om een woning uit te breiden; 
b. het beschermen van de ruimtelijke kwaliteit: 
  1. van een woning 
  2. van het bijbehorende bouwwerk; en 
  3. van de buurt of wijk en vooral als een bouwwerk invloed kan hebben op de openbare ruimte en de beleving daarvan.  
c. het voorkomen dat de privacy van derden onevenredig wordt aangetast; en 
d. het voorkomen dat er een onaanvaardbare vermindering van het daglicht optreedt als gevolg van de schaduw van het bouwwerk.

Nota woonbebouwing 2020 
Dit artikel is een implementatie van de nota woonbebouwing 2020. 

Bijzondere regeling 
Als een bijbehorend bouwwerk met kap binnen 4 m afstand tot het oorspronkelijk hoofdgebouw wordt gebouwd, dan is het niet de bedoeling dat de algemene regeling
ook van toepassing is. Die algemene regeling verbiedt namelijk het bouwen van een bijbehorend bouwwerk met kap op zo’n dichte afstand tot het oorspronkelijk
hoofdgebouw. In de zone buiten 4 m afstand tot het oorspronkelijk hoofdgebouw geldt de algemene regeling nog steeds, want die zone hoort niet tot het
toepassingsbereik van dit artikel.  
Met andere woorden: normaal mag een bijbehorend bouwwerk met kap alleen op een grotere afstand tot het oorspronkelijk hoofdgebouw, maar deze paragraaf biedt
de extra mogelijkheid om ook dichtbij het oorspronkelijk hoofdgebouw een bijbehorend bouwwerk met kap te bouwen. 

Stolpkap 
In de nota woonbebouwing 2020 is bepaald dat deze bouwmogelijkheden bij een hoofdgebouw met een stolpkap alleen zijn toegestaan als het bijbehorend bouwwerk
achter de achtergevelrooilijn ligt. Die �guur (een achtergevelrooilijn) is niet opgenomen in het omgevingsplan, maar de regel heeft hetzelfde doel. Het is dus niet zo dat
het bijbehorend bouwwerk alleen recht achter de achtergevel mag liggen, hij mag ook naast de achtergevel liggen. Zolang het bouwwerk maar niet voor de achtergevel
ligt. 

Bijzondere regeling mansardekap 
Zie de afbeelding voor de denkbeeldige lijn als beschreven in de regel. 

Doorsnede mansardekap
met gestippeld de

denkbeeldige lijn als
beschreven in de regel.

 



1.

a.

In afwijking van de algemene regels voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk met kap, bedoeld in artikel 6.13, achtste lid, geldt dit artikel
voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk dat:

bij een woning hoort; 



b.
c.

bij een hoofdgebouw met kap hoort; en
binnen 4 m afstand tot het oorspronkelijk hoofdgebouw ligt.

2. In afwijking van artikel 6.13, vierde lid, mag een bouwwerk, bedoeld in het eerste lid, ook verblijfsgebieden op de verdiepingen hebben. 

3. De dakhelling van een bouwwerk, bedoeld in het eerste lid, is gelijk of kleiner dan de dakhelling van het hoofdgebouw.

4. De kapvorm van een bouwwerk, bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan de kapvorm van het hoofdgebouw.

5. De nok van de kap van een bouwwerk, bedoeld in het eerste lid, heeft ten minste 2 schuine delen.

6. Een bouwwerk, bedoeld in het eerste lid, ligt binnen 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw.

7. Een bouwwerk, bedoeld in het eerste lid, met een stolpkap ligt niet voor de achtergevel van het hoofdgebouw. 

8. Een bouwwerk, bedoeld in het eerste lid, ligt ten minste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw. 

9. Een bouwwerk, bedoeld in het eerste lid, ligt ten minste 3 m van een woning op een buurperceel.  

10. De goothoogte van een bouwwerk, bedoeld in het eerste lid, is niet hoger dan de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw +0,3 m.

11. De bouwhoogte van een bouwwerk, bedoeld in het eerste lid, is niet hoger dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw -1,5 m.

12.

a.
b.

Als het hoofdgebouw een mansarde kap heeft, dan geldt in afwijking van het derde en vierde lid dat: 
het bijbehorend bouwwerk een zadeldak heeft; en
de hellingshoek van het dakvlak niet groter is dan de hellingshoek van een denkbeeldige lijn tussen de goothoogte en de bouwhoogte van het mansarde

kap van het hoofdgebouw.

Artikel 6.17 Dakkapel op een woning - Algemene regels

Nota woonbebouwing 2020 
Dit artikel is een implementatie van de nota woonbebouwing 2020. 

Landelijk vergunningvrije dakkapellen 
Dakkapellen die in de oude wetgeving vergunning vrij zijn blijven ook in het omgevingsplan vergunningvrij. Die dakkapellen zijn opgenomen in artikel 2.15f sub b van
het Besluit bouwwerken leefomgeving, waarvoor dit artikel niet geldt. 

Algemene regels
Het toetsingskader van een dakkapel aan een woning zijn dermate concreet dat er geen afwegingsruimte meer in zit. Daarom zijn ze omgezet naar algemene regels.  
Dit wil echter niet zeggen dat de dakkapellen vergunningvrij zijn. In de regels over het bouwen in een welstandsgebied zijn deze dakkapellen aangewezen als
vergunningplichtig omdat het gaat om dakkapellen gericht naar openbaar toegankelijk gebied.  
Het verschil zit erin dat in dit artikel de maten en het volume van de dakkapel zijn geregeld. Die maten zijn dermate concreet dat een nader afwegingsmoment niet
nodig is. De vraag of de dakkapel qua uiterlijk past binnen de omgeving wordt wel beantwoord in een nader afwegingsmoment, want die afweging is sterk afhankelijk
van de omstandigheden van het concrete geval. Wat in de ene straat past, kan in de andere straat weer niet passen.   
 



1. In afwijking van de algemene regels voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 6.13 geldt dit artikel voor het bouwen van een
dakkapel op een woning. 

2. Dit artikel geldt niet voor het bouwen van een dakkapel als bedoeld in artikel 2.15f sub b van het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

3. Per dakvlak van een woning zijn er niet meer dan 2 dakkapellen. 

4. Dakkapellen op hetzelfde dakvlak liggen niet boven of onder elkaar. 

5. Een dakkapel is niet hoger dan 1,75 m.

6. Een dakkapel ligt ten minste 0,5 m onder de bouwhoogte van het gebouw.

7. Een dakkapel ligt ten minste 0,5 m van de perceelgrens.

8. Een dakkapel ligt ten minste 0,5 m van de zijkant van het dak.

9. Tussen dakkapellen is ten minste 0,5 m afstand.



10. De voet van een dakkapel ligt ten minste 0,5 m hoger dan de goothoogte van het gebouw.

11. De voet van een dakkapel ligt niet hoger dan 1 m boven de goothoogte van het gebouw. 

12. Een dakkapel in het voordakvlak is niet breder dan 50% van de voorgevel .

13. Een dakkapel in het voordakvlak is niet breder dan 4,5 m. 

14. In het werkingsgebied dakkapel gelijk met of hoger dan goothoogte mag in afwijking van het tiende lid de voet van de dakkapel gelijk met of hoger dan de
goothoogte van het gebouw liggen. 

Artikel 6.18 Erker aan de voorgevel van een woning - Vergunningplicht

Nota woonbebouwing 2020 
Dit artikel is een implementatie van de nota woonbebouwing 2020. 



1. In afwijking van de algemene regels voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 6.13 geldt dit artikel voor het bouwen van een erker
aan de voorgevel van een woning. 

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een erker aan een voorgevel te bouwen. 

3.

a.
b.
c.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als niet wordt voldaan aan de volgende regels:
de erker is niet breder dan 66% van de voorgevel;
de erker is niet dieper dan 50% van de afstand van de voorgevel tot de perceelgrens aan de voorkant van het hoofdgebouw en niet meer dan 1,5 m; of
de erker is niet hoger dan de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw +0,3 m.  

Artikel 6.19 Scootsafe in het voorerfgebied van een woning - Vergunningplicht

Nota woonbebouwing 2020 
Dit artikel is een implementatie van de nota woonbebouwing 2020. 



1. In afwijking van de algemene regels voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 6.13 geldt dit artikel voor het bouwen van een
scootsafe in het voorerfgebied van een woning. 

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een scootsafe in het voorerfgebied te bouwen.

3.

a.
b.
c.
d.
e.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als naar het oordeel van het niet voldaan wordt aan de volgende regels:
er is een medische indicatie voor het gebruik van de scootmobiel;
de scootsafe is niet groter dan nodig voor het stallen van een scootmobiel;
de scootmobiel kan niet in de andere bouwwerken op het perceel gestald worden; 
de verkeersveiligheid wordt niet onevenredig aangetast; of
de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden en gebouwen worden niet aangetast.   

4. Aan de omgevingsvergunning wordt het volgende voorschrift verbonden: 
"De scootsafe wordt verwijderd zodra er geen medische indicatie meer is voor het gebruik van de scootmobiel."

Afdeling 6.2.7 Ander bouwwerk, geen gebouw zijnde

Artikel 6.20 Ander bouwwerk, geen gebouw zijnde - Vergunningplicht

Andere bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Dit artikel geldt alleen voor bouwwerken waarvoor in de andere regels van deze titel (de titel bouwen) geen regels zijn gesteld. Deze regels gelden bijvoorbeeld niet
voor het bouwen van een erfafscheiding, omdat daar al regels over zijn gesteld in [PM].
Tevens geldt dit artikel niet voor het bouwen van bouwwerken die vergunningvrij zijn op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving, omdat het wettelijk is
geregeld dat die bouwwerken niet getoetst worden aan het omgevingsplan. 

Keuze voor vergunningplicht 
Er is voor gekozen dit restartikel vorm te geven als een vergunningplicht in plaats van een algeheel verbod. Alles afwegende biedt de vergunningplicht de meeste
rechtszekerheid: 
1. Een algeheel verbod is niet rechtszeker, omdat het voor de hand ligt dat steeds een buitenplanse afwijking zal worden aangevraagd waarvoor dan in het OP geen
beoordelingsregels staan.  
2. Een algemene maximale bouwhoogte opnemen is arbitrair, die zal dan vanwege de rechtszekerheid zo laag zijn dat het de facto alsnog neer komt op een verbod. 
3. De open normen die nu in de beoordelingsregel zijn opgenomen kunnen niet in een algemene regel worden gevat, omdat een algemene regel geen nader
afwegingsmoment kent. 
Door te werken met een vergunningplicht met beleidsvrijheid en open normen kan het college steeds een afweging maken van de belangen in het concrete geval. Als
na enige tijd blijkt dat er op grond van deze paragraaf vaak vergunningen worden aangevraagd voor een bepaald type bouwwerk, dan kan de raad op basis daarvan





besluiten om voor dat type bouwwerk concrete regels in het omgevingsplan op te nemen. Dat kan niet nu al, omdat dit restartikel juist is bedoeld voor bouwwerken
waar nu nog niet aan is gedacht.   

Beknoptere toetsing 
De beoordelingsregels zijn breed opgesteld omdat zij zowel kleine als grote ‘andere bouwwerken, geen gebouw zijnde’ moeten regelen. Bij kleine ‘andere bouwwerken,
geen gebouw zijnde’ kan de toetsing van de beoordelingsregels beknopter plaatsvinden. Als er gelet op de beperkte omvang, hoogte of ligging van het bouwwerk geen
aanleiding is te vermoeden dat niet aan de beoordelingsregels kan worden voldaan, dan kan de vergunning worden verleend. Zo is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk
om een schaduwstudie uit te voeren om te toetsen of er sprake is van een ‘onaanvaardbare vermindering van daglicht’ als daar geen aanleiding toe is. Hetzelfde geldt
voor de andere beoordelingsregels. 
In bestemmingsplannen waren ‘andere bouwwerken, geen gebouw zijnde’ toegestaan tot maximaal 3 m hoog (in combinatie met een omgevingsvergunning voor het
bouwen). Het is denkbaar dat het college voor bouwwerken tot diezelfde grens (3 m) blijft uitgaan van een beknoptere toets. 

Passend binnen de omgeving 
De beoordelingsregel ‘de hoogte, het volume, de plaatsing en de uitstraling van het bouwwerk passend zijn binnen de omgeving’  is een stedenbouwkundige afweging.
Hierin weegt onder meer mee of het bouwwerk: 
- geen nadelige impact heeft op het straatbeeld; en 
- de visuele relatie tussen de gevels aan de publieke ruimte en de publieke ruimte niet ondermijnt.  
Bovenstaande geeft inzicht in de stedenbouwkundige afweging maar is geen limitatieve lijst. De stedenbouwkundige afweging is veel breder dan hierboven
geschetst. 

1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde.

2.

a.
b.

Dit artikel geldt niet voor het bouwen van een:
bouwwerk waarvoor in een ander artikel binnen deze titel regels zijn gesteld; en
bouwwerk als bedoeld in artikel 2.15f van het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een ander bouwwerk, geen gebouw zijnde te bouwen.

4.

a.
b.
c.
d.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als naar het oordeel van het college niet voldaan wordt aan de volgende regels:
het bouwwerk geen gevaar vormt voor de verkeersveiligheid;
het bouwwerk geen gevaar vormt voor het waterbeheer;
de hoogte, het volume, de plaatsing en de uitstraling van het bouwwerk passend zijn binnen de omgeving;  of
de privacy van derden niet onevenredig wordt aangetast; ener geen onaanvaardbare vermindering van het daglicht optreedt als gevolg van de schaduw van

het bouwwerk.

Artikel 6.21 Bubbelbad bij een woning - Algemene regels

Wat is een bubbelbad? 
Er is geen begripsomschrijving van ‘bubbelbad’ opgenomen, omdat de uitleg in het gangbare taalgebruik voldoende duidelijk is. De rechter toetst in die gevallen de
de�nitie in de Dikke van Dale. Daar uit blijkt dat een bad dat verwarmt is en bubbels maakt een bubbelbad is.



1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een bubbelbad bij een woning. 

2. Een bubbelbad is alleen toegestaan in het achtererfgebied.

3. Per achtererfgebied is 1 bubbelbad toegestaan. 

4. Een bubbelbad is niet groter dan 20% van het achtererfgebied en niet groter dan 10m . 2

5. Een bubbelbad is niet hoger dan 1 m.

6. Een bubbelbad is alleen voor particulier gebruik. 

7. Een bubbelbad heeft geen overkapping. 

Artikel 6.22 Dakterrasafscheiding bij een woning - Algemene regels

Hoogtes
De hoogtes zijn gebaseerd op de eisen aan dakterrasafscheidingen uit artikel 2.18 van het bouwbesluit (nu overgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving). 

Nota woonbebouwing 2020 
Dit artikel is een implementatie van de nota woonbebouwing 2020. 

Waar mag een dakterras? 
Dit artikel regelt alleen het bouwen van een dakterrasafscheiding bij een woning. Of een dakterras is toegestaan is geregeld in artikel 6.77.





1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een dakterrasafscheiding bij een woning.

2. Een dakterrasafscheiding is niet hoger dan 1 m. 

3. In afwijking van het tweede lid is een dakterrasafscheiding niet hoger dan 1,2 m  als de vloer van het dakterras hoger ligt dan 13 m. 

4. Een dakterrasafscheiding is niet hoger dan de zichtbaarheidslijn. 

5. Een dakterrasafscheiding ligt ten minste 1 m achter de voorgevel.

6. Een dakterrasafscheiding ligt binnen 4 m van het oorspronkelijke hoofdgebouw. 

Artikel 6.23 Kleine steiger boven water - Algemene regels

Aanvaardbaarheid steigers 
De aanvaardbaarheid van steigers is voorafgaand aan het wijzigingen van het omgevingsplan onderzocht. Als uit de onderzoeken blijkt dat er geen belemmeringen
zijn dan is het werkingsgebied ‘kleine steigers toegestaan’ toegekend. Als blijkt dat er wel belemmeringen zijn (zoals de ecologische waarde van de oever), dan wordt
het werkingsgebied niet toegekend. 

Diepte 
De diepte genoemd in het lid gaat niet over de diepte ten opzichte van de bodem van het water, maar om de afstand tot de oever. De grootste steiger die mogelijk is is
daarom 6m : namelijk 6 m breed en 1 m diep. 

Regels Hoogheemraadschap 
Een steiger moet voldoen aan het omgevingsplan, maar ook aan de regels van het Hoogheemraadschap. In het Keur zijn regels opgenomen, soms kan er ook een
vergunningplicht gelden.   



2

1. Dit artikel geldt in het werkingsgebied kleine steigers voor het bouwen van een kleine steiger boven water. 

2. Voor het bouwen van een kleine steiger boven water gelden de regels in dit artikel in plaats van de regels in artikel 6.26.

3. Per hoofdgebouw is 1 kleine steiger boven water toegestaan. 

4. Een kleine steiger boven water is niet dieper dan 1 m. 

5. Een kleine steiger boven water is niet breder dan 6 m.

6. Een kleine steiger boven water is niet hoger dan het peil van de oever. [opm]

Artikel 6.24 Kunstobject - Vergunningplicht

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het bieden van ruimte aan kunstobjecten; en 
b. het beschermen van een veilige leefomgeving. 

Vergunningplicht met beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid 
Kunstobjecten zijn niet geregeld met een vaste maximale bouwhoogte. Het college beoordeelt of de hoogte passend is binnen de omgeving (beoordelingsvrijheid), dit
is niet alleen afhankelijk van de locatie maar ook van het karakter van het kunstobject. Een massief kunstobject is dominanter aanwezig dan een rank kunstobject,
hetgeen kan meewegen in de beoordeling.  
De beoordelingsregels zijn geformuleerd als ondergrens, door te regelen in welke gevallen de vergunning in ieder geval geweigerd moet worden. Het college is vrij om
ook andere aspecten van de fysieke leefomgeving mee te wegen.

Aanvullende vergunningplicht welstand 
Voor kunstobjecten geldt ook een vergunningplicht vanwege het beoordelen van de redelijke eisen van welstand in artikel 6.7. 



1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een kunstobject.

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kunstobject te bouwen. 

3.

a.
b.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als naar het oordeel van het college:
de hoogte niet passend is binnen de omgeving; of
het kunstobject een onaanvaardbare invloed heeft op de verkeersveiligheid. 

Artikel 6.25 Luifel boven de voordeur van een woning - Algemene regels 



Boven de voordeur 
De luifel hangt boven de voordeur maar kan breder zijn dan de voordeur zelf. Het is dus niet zo dat als de voordeur maar 1 m breed is dat de luifel dan ook maar 1 m
breed mag zijn. 

Nota woonbebouwing 2020 
Dit artikel is een implementatie van de nota woonbebouwing 2020. 

1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een luifel boven de voordeur van een woning. 

2. Een luifel hangt boven de voordeur.

3. Een luifel is niet breder dan 2 m. 

4. Een luifel is niet dieper dan 1 m. 

5. Een luifel is niet hoger dan de bovenkant van de voordeur +0,5 m.

6. Als aan de voorgevel een erker is gebouwd of gelijk met de luifel wordt gebouwd, dan is de luifel even diep en hoog als de erker. 

Artikel 6.26 Steiger boven water - Algemene regels

Aanvaardbaarheid steigers 
De aanvaardbaarheid van steigers is voorafgaand aan het wijzigingen van het omgevingsplan onderzocht. Als uit de onderzoeken blijkt dat er geen belemmeringen
zijn dan is het werkingsgebied ‘kleine steigers toegestaan’ toegekend. Als blijkt dat er wel belemmeringen zijn (zoals de ecologische waarde van de oever), dan wordt
het werkingsgebied niet toegekend. 

Regels Hoogheemraadschap 
Een steiger moet voldoen aan het omgevingsplan, maar ook aan de regels van het Hoogheemraadschap. In het Keur zijn regels opgenomen, soms kan er ook een
vergunningplicht gelden. 

Hogere bouwhoogte 
Voor steigers met een hoge constructie wordt gewerkt met het werkingsgebied ‘maximum bouwhoogte: X m’. Het kan dan gaan om de palen waar het drijvende deel
van een steiger aan bevestigd is, zoals in de onderstaande afbeelding is weergegeven. Zo kan per locatie een passende bouwhoogte worden bepaald. Een maximum
bouwhoogte is niet nodig wanneer de steiger past binnen de standaard bouwhoogte in het vierde lid.     

Drijvende steiger met palen.



1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een steiger boven water. 

2. Een steiger boven water ligt in het werkingsgebied steiger(s).



3. In het werkingsgebied maximum bouwhoogte: X m is de bouwhoogte niet hoger dan de aangegeven hoogte.

4. Buiten het werkingsgebied maximum bouwhoogte: X m is de bouwhoogte niet hoger dan het peil van de oever.

Artikel 6.27 Sport- of speeltoestel bij een woning - Algemene regels

Nota woonbebouwing 2020 
Dit artikel is een implementatie van de nota woonbebouwing 2020. 

Sport- of speeltoestel 
De wetgever gebruikt het begrip ‘sport of speeltoestellen’ in het Besluit bouwwerken leefomgeving maar heeft ervoor gekozen daar het begrip niet te de�niëren. De
rechter toetst in die gevallen de de�nitie in de Dikke van Dale.  
In het omgevingsplan is geen de�nitie opgenomen zodat de regels op gelijke manier uitgelegd kunnen worden als de rijksregels. 

Particulier gebruik en zwaartekracht 
Het zesde en zevende lid zijn overgenomen uit de landelijke vergunningvrije regels voor sport- en speeltoestellen in artikel 2.15f lid i van het Besluit bouwwerken
leefomgeving. 



1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een sport- of speeltoestel bij een woning. 

2. Dit artikel geldt niet voor het bouwen van een sport- of speeltoestel als bedoeld in artikel 2.15f lid i van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

3. Een sport- of speeltoestel bij een woning ligt ten minste 3 m van de perceelgrens.

4. Een sport- of speeltoestel bij een woning ligt in het achtererfgebied. 

5. Een sport- of speeltoestel bij een woning is niet hoger dan 3 m. 

6. Een sport- of speeltoestel bij een woning is alleen voor particulier gebruik.

7. Een sport- of speeltoestel bij een woning functioneert alleen met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens. 

Artikel 6.28 Zwembad bij een woning - Algemene regels

Hoogte van een zwembad 
Een zwembad bij een woning mag op grond van de nota woonbebouwing niet hoger zijn dan 0,2 m. Hiermee is het deel bedoeld dat hoger is dan het peil (zie de
meetbepaling van hoogte). Met andere woorden, het deel dat boven de grond uit steekt (de grond is niet altijd even hoog als het peil, zie de meetbepalingen). 

Nota woonbebouwing 2020 
Dit artikel is een implementatie van de nota woonbebouwing 2020. 



1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een zwembad bij een woning. 

2. Een zwembad ligt in het achtererfgebied.

3. Een zwembad ligt ten minste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw. 

4. Een zwembad ligt ten minste 3 m van de perceelgrens.

5. Een zwembad is niet groter dan 35 m .2

6. Een zwembad is niet hoger dan 0,2 m boven het maaiveld. 

7. Een zwembad is alleen voor particulier gebruik. 

8. Een zwembad heeft geen overkapping. 

Afdeling 6.2.8 Erf- of perceelafscheiding

Artikel 6.29 Erf- of perceelafscheiding - Algemene regels 



Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het benadrukken van de grens tussen publieke en private ruimte;   
b. het bevorderen van de sociale veiligheid; en 
c. het behouden van:  
  1. de openheid van het voorerf; 
  2. een visuele en fysieke relatie tussen de publieke en de private ruimte; en 
  3. een vriendelijk aangezicht.

Erf- of perceelafscheiding tot 1 m hoog 
Voor erf- of perceelafscheidingen tot 1 m hoog zijn in artikel 2.15f lid j van het Besluit bouwwerken leefomgeving regels opgenomen. Het omgevingsplan regelt in
welke gevallen een hogere erf- of perceelafscheiding is toegestaan. 

De lijn die langs de voorkant van het gebouw evenwijdig loopt aan het aangrenzend openbaar gebied 
Het vierde lid beschrijft een lijn die tot inwerkingtreding van de Omgevingswet werd omschreven als een combinatie van de ‘voorgevelrooilijn’ en de ‘zijgevelrooilijn’. In
het omgevingsplan worden deze vormen niet gebruikt maar is ervoor gekozen te omschrijven hoe de lijn loopt. In de onderstaande afbeelding is zichtbaar hoe de lijn
loopt (nog gebaseerd op de oude systematiek). Het betreft de combinatie van de ‘voorgevelrooilijn’ en de ‘voorgevelrooilijn (zijgevel gekeerd naar openbaar gebied)’. 

De lijn die langs de voorkant van het gebouw evenwijdig
loopt aan het aangrenzend openbaar gebied

Bruidsschat 
Het vierde lid is een vertaling van artikel 22.27 sub f van de Bruidsschat. De regeling is leesbaarder gemaakt. De regel dat een erfafscheiding 1 m terug moet liggen
ten opzichte van openbaar groen of een weg is in de bruidsschat vervallen en komt daarom niet in het omgevingsplan terug. 

Werkingsgebied 'erf of perceelafscheiding tot 2 m hoog 
De regeling in het vijfde lid staat niet standaard aan. De regeling kan worden aangezet voor gebieden waar een erfafscheiding tot 2 m wenselijk is, bijvoorbeeld op
bedrijventerreinen. Redenen om een hogere erfafscheiding toe te staan kunnen er onder andere in gelegen zijn dat het onveilig is het erf te betreden gelet op de
activiteiten die daar plaatsvinden, of om inbraak tegen te gaan in panden waar weinig sociale controle is (bijvoorbeeld omdat buiten werktijd niemand aanwezig is).
Voor dat deze regeling wordt aangezet moet ook stedenbouwkundig worden afgewogen of de hogere erf- of perceelafscheiding aanvaardbaar is.  
 

1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een erf- of perceelafscheiding.

2. Dit artikel geldt niet voor het bouwen van een erf- of perceelafscheiding als bedoeld in artikel 2.15f lid j van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

3. Een erf- of perceelafscheiding is niet hoger dan 1 m. 

4.

a.
b.

In afwijking van de maximale hoogte in het derde lid geldt dat een erf- of perceelafscheiding tot 2 m hoog is toegestaan als deze:
een functionele relatie heeft met een gebouw op het perceel; en
ligt achter de lijn die langs de voorkant van het gebouw evenwijdig loopt aan het aangrenzend openbaar gebied.

5. In het werkingsgebied erf- of perceelafscheiding tot 2 m hoog geldt dat in afwijking van de maximale hoogte in het derde lid een erf- of perceelafscheiding tot 2
m hoog is toegestaan. 

Artikel 6.30 Erf- of perceelafscheiding bij een woning - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met oog op: 
a. het bieden van ruimte om een woning uit te breiden; 
b. het beschermen van de ruimtelijke kwaliteit: 
  1. van een woning 
  2. van het bijbehorende bouwwerk; en 
  3. van de buurt of wijk en vooral als een bouwwerk invloed kan hebben op de openbare ruimte en de beleving daarvan.  





c. het voorkomen dat de privacy van derden onevenredig wordt aangetast; en 
d. het voorkomen dat er een onaanvaardbare vermindering van het daglicht optreedt als gevolg van de schaduw van het bouwwerk.

Nota woonbebouwing 2020 
Dit artikel is een implementatie van de nota woonbebouwing 2020. 

De breedte van het straatpro�el 
Voor het berekenen van de breedte van het straatpro�el als bedoeld in het tweede lid zijn de volgende rekenvoorschriften opgenomen: breedte straatpro�el.

Hogere erf- of perceelafscheiding tussen de voorgevel en een berging in het voorerfgebied 
De regeling in het derde lid is voor woningen die legaal een bijbehorend bouwwerk (zoals een berging) voor de voorgevel hebben staan. Als dat bijbehorend bouwwerk
op afstand van de voorgevel staat, dan is er vaak de wens om het gat tussen de voorgevel en het bouwwerk op te vullen met een erfafscheiding tot 2 m hoog. In de
nota woonbebouwing 2020 is die mogelijkheid geboden. 

1. Dit artikel geldt in aanvulling op artikel 6.29 voor het bouwen van een erf- of perceelafscheiding bij een woning. 

2.

a.
b.
c.

In afwijking van de maximale hoogte in artikel 6.29, derde lid, geldt dat een erf- of perceelafscheiding tot 2 m hoog is toegestaan als deze:
ligt voor een zijgevel die gericht is naar het openbaar gebied;
ten minste 3 m achter de voorgevel ligt; en
het straatpro�el naast de zijgevel breder is dan 20 m.

3. In afwijking van de maximale hoogte in artikel 6.29, derde lid, geldt dat een erf- of perceelafscheiding tot 2 m hoog is toegestaan als deze ligt tussen de
voorgevel en een bijbehorend bouwwerk in het voorerfgebied van een woning.

Afdeling 6.2.9 Nutsvoorziening of infrastructuur

Artikel 6.31 Infrastructurele of openbare voorziening - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het bieden van een extra meter hoogte voor infrastructurele en openbare voorzieningen ten opzichte van de vergunningvrije mogelijkheden uit het Bbl; en 
b. het in voldoende mate voorzien in: 
  1. infrastructurele voorzieningen;  
  2. toegang tot openbare voorzieningen; en  
  3. dataverzameling voor klimaat, milieu en natuur. 

Extra meter 
Vergunningvrij zijn deze bouwwerken al toegestaan tot een bouwhoogte van 3 meter, maar het komt ook voor dat deze bouwwerken tussen de 3 en 4 meter hoog zijn.
In die gevallen is het onwenselijk om voor elk bouwwerk voor een infrastructurele of openbare voorziening dat hoger is dan 3 meter, maar kleiner is dan 4 meter, af te
wijken van het omgevingsplan.  
Volledigheidshalve benoemen wij dat er nog andere regels gelden voor het plaatsen van bouwwerken voor nutsvoorzieningen. Zo moet er bijvoorbeeld voor het
plaatsen van een trafohuisje ook een vergunning worden aangevraagd op grond van de Algemene verordening infrastructuur Zaanstad (AVOI).  
 



1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een infrastructurele of openbare voorziening als bedoeld in artikel 2.15f, lid p onder 1, van het Besluit bouwwerken
leefomgeving. 

2. Dit artikel geldt niet voor een bouwwerk waarvoor in een ander artikel binnen deze afdeling regels zijn gesteld

3. In aanvulling op artikel 2.15f, lid p onder 1 onder i, van het Besluit bouwwerken leefomgeving is een bouwwerk als bedoeld in dat artikel ook toegestaan als
deze niet hoger is dan 4 m. 

Artikel 6.32 Buisleiding voor gevaarlijke stoffen - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het zoveel mogelijk beschermen van (zeer) kwetsbare gebouwen; en 
b. het voorkomen van een slechter wordende veiligheid rond buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. 

Bouwen, gebruiken en beschermen van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen 
Er zijn 3 verschillende activiteiten geregeld ten aanzien van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen: het bouwen, het gebruiken en het beschermen. Op deze plek is
alleen het bouwen geregeld. 

Nieuwe buisleiding voor gevaarlijke stoffen mogelijk maken 
Het mogelijk maken van een nieuwe buisleiding voor gevaarlijke stoffen is alleen mogelijk als onderzoek is verricht naar de aanvaardbaarheid. Daarom is ervoor
gekozen om in het omgevingsplan alleen bestaande buisleidingen voor gevaarlijke stoffen toe te staan (met een werkingsgebied). Voor het realiseren van een nieuwe
buisleiding voor gevaarlijke stoffen is een omgevingsplanwijziging nodig, zodat in dat traject de aanvaardbaarheid grondig onderzocht kan worden. In zo’n geval is het
alleen nog nodig het nieuwe tracé op de verbeelding in te tekenen met het werkingsgebied uit de algemene regel, daarmee is de bouw mogelijk gemaakt. 





1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen. 

2. Een buisleiding voor gevaarlijke stoffen ligt in het werkingsgebied buisleiding voor gevaarlijke stoffen.

Artikel 6.33 Hoogspanningsverbinding - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het zoveel mogelijk beschermen van woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen; en 
b. het voorkomen van een verslechtering van de veiligheid rond hoogspanningsverbindingen. 

Bouwen, gebruiken en beschermen van een hoogspanningsverbinding 
Er zijn 3 verschillende activiteiten geregeld ten aanzien van een hoogspanningsverbinding: het bouwen, het gebruiken en het beschermen. Op deze plek is alleen het
bouwen geregeld. 

Nieuwe hoogspanningsverbinding mogelijk maken 
Het mogelijk maken van een nieuwe hoogspanningsverbinding is alleen mogelijk als onderzoek is verricht naar de aanvaardbaarheid. Daarom is ervoor gekozen om in
het omgevingsplan alleen hoogspanningsverbindingen toe te staan (met een werkingsgebied). Voor het realiseren van een hoogspanningsverbinding is een
omgevingsplanwijziging nodig, zodat in dat traject de aanvaardbaarheid grondig onderzocht kan worden. In zo’n geval is het alleen nog nodig het nieuwe tracé op de
verbeelding in te tekenen met het werkingsgebied uit de algemene regel, daarmee is de bouw mogelijk gemaakt. 

Relatie met Besluit kwaliteit leefomgeving 
Artikel 5.159 lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is een instructieregel over hoogspanningsverbindingen met een spanning van tenminste 220 kV. Die
speci�catie hebben we niet overgenomen, omdat we ook hoogspanningsverbindingen met een spanning van minder dan 220kV willen regelen. Dit artikel geldt voor
alle hoogspanningsverbindingen.

Woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen  
Uit een advies van het Rijk op 2005 blijkt dat het niet wenselijk is dat kinderen langdurig verblijven binnen de magneetveldzone. De bescherming van de relevante
activiteiten zijn nadrukkelijk benoemd in de oogmerken van het artikel. Om die reden zijn de locaties waar het bouwen van hoogspanningsverbinding is toegestaan
beperkt tot een werkingsgebied. 



1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een hoogspanningsverbinding. 

2. Een hoogspanningsverbinding ligt of hangt in het werkingsgebied hoogspanningsverbinding. 

3. Een mast voor een hoogspanningsverbinding ligt in het werkingsgebied bouwvlak. 

4. In het werkingsgebied maximum bouwhoogte: X m is de bouwhoogte van een mast voor een hoogspanningsverbinding niet hoger dan de aangegeven hoogte

Artikel 6.34 Hulpmiddel hoogspanningsverbinding - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het zoveel mogelijk beschermen van woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen; en 
b. het voorkomen van een verslechtering van de veiligheid rond hoogspanningsverbindingen. 

Voor een hoogspanningsverbinding noodzakelijk hulpmiddel 
Dit artikel regelt dat de noodzakelijke hulpmiddelen voor een hoogspanningsverbinding gebouwd mogen worden. Hiermee worden de hulpmiddelen bedoeld als
genoemd in artikel 5.159 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De regels in het omgevingsplan staan ook hulpmiddelen toe voor hoogspanningsverbindingen met
een spanning van minder dan 220 kV.  
In de begripsbepalingen van het omgevingsplan is het begrip ‘voor een hoogspanningsverbinding noodzakelijk hulpmiddel’ uitgelegd.  
Over het algemeen staan deze hulpmiddelen onder de mast van de hoogspanningsverbinding. Soms is het om technische redenen niet mogelijk het hulpmiddel onder
de mast te plaatsen, in dat geval kan een omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan worden aangevraagd. 



1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een voor een hoogspanningsverbinding noodzakelijk hulpmiddel. 

2. Een voor een hoogspanningsverbinding noodzakelijk hulpmiddel ligt in het werkingsgebied hoogspanningsverbinding. 

3. Een voor een hoogspanningsverbinding noodzakelijk hulpmiddel ligt in het werkingsgebied bouwvlak. 

Artikel 6.35 Waterstaatswerk - Algemene regel

Begrip waterstaatswerken 
Waterstaatswerken is gede�nieerd in de Omgevingswet en is daarom van toepassing op dit omgevingsplan. Het begrip is breed gede�nieerd:
oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.  
Onder een ondersteunend kunstwerk worden bouwwerken verstaan die worden gerealiseerd ten behoeve van het algehele watersysteem. Om het beeldender te
maken: voor een waterkering (= waterstaatswerk) kunnen onder meer de volgende bouwwerken worden gebouwd als ondersteunend kunstwerk, mits die voldoen aan
de regels van de waterbeheerder en nodig zijn ten behoeve van het algehele watersysteem: 





• erfafscheidingen; 
• oeverstroken; 
• oevervoorzieningen; 
• kaden; 
• oeververdedigingswerken; 
• bruggen; 
• waterkruisingen 
• dammen; 
• taluds; 
• tunnels; 
• onderdoorgangen; 
• duikers; en 
• steigers.

Algemene regel 
De ligging, vorm, afmeting en constructie van een waterstaatswerk is uitputtend geregeld in de legger als bedoeld in artikel 2.39 lid 1 van de Omgevingswet. Het
waterschap of het rijk (afhankelijk van wie de waterbeheerder is) hebben voor waterstaatswerken dus al regels gestel, daarom is het niet noodzakelijk dezelfde regels
in het omgevingsplan te herhalen.  
Als een bouwwerk niet nadrukkelijk in het omgevingsplan is geregeld, dan valt het bouwen ervan onder de restparagraaf ‘overige bouwwerken’. Daarom is het wel
nodig om te benoemen dat waterstaatswerken zijn toegestaan (mits zij aan de legger voldoen), zodat waterstaatswerken niet onder de algemene regels over
infrastructurele of openbare voorzieningen vallen. 

[PM] Cultuurhistorische dijken 
De leggers van het waterschap en het Rijk gaan over primaire en regionale waterkeringen. Zaanstad kent echter ook dijken die niet (meer) functioneren als
waterkering. Deze dijken zijn om cultuurhistorische redenen belangrijk om in stand te houden. Wanneer de regels voor cultuurhistorie worden uitgewerkt, kan ook een
regeling worden opgenomen voor deze dijken. 

1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een waterstaatswerk.

2. Een waterstaatswerk voldoet aan de legger als bedoeld in artikel 2.39 lid 1 van de Omgevingswet. 

Artikel 6.36 Duiker in water - Algemene regel

Niet op de stoel van het waterschap 
In recente bestemmingsplannen was een algemene regeling opgenomen voor het bouwen van duikers en bruggen boven water. Sindsdien is gebleken dat de aspecten
die geregeld werden in de bestemmingsplanregels, ook al geregeld werden in de Keur van het Waterschap. Het betreft dan regels over de minimale doorvaarthoogte,
de minimale en maximale diameter, de maximale lengte, etc. Voor het bouwen van een duiker in of brug boven water is altijd een vergunning nodig van het
waterschap.  
Om die reden is ervoor gekozen om duikers toe te staan en verder niet aan regels te verbinden. Hier regels opnemen met dezelfde strekking als die van het
waterschap is een onnodige regeldrukverhoging. 

Duiker in water 
Alleen duikers in water zijn toegestaan. Daarmee wordt ook bedoeld een duiker die slechts sporadisch in het water ligt, bijvoorbeeld in een waterbergingsgebied.
Duikers die niet in het water liggen zijn niet toegestaan. Dit is om te voorkomen dat er duikers worden gebouwd die niet binnen het vergunningstelsel van het
waterschap vallen. 
 



1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een duiker in water.

2. Het is toegestaan een duiker in water te bouwen. 

Artikel 6.37 Brug over water of waterbergingsgebied - Vergunningplicht

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het behouden van vaarroutes;  
b. het beschermen van de veiligheid op het water; en 
c. het bereikbaar houden van waterstaatswerken voor inspectie en onderhoud. 

‘boven water of waterbergingsgebied’ 
Dit artikel geldt voor het bouwen van een brug boven water of waterbergingsgebied. Het woord ‘waterbergingsgebied’ is toegevoegd omdat de regels ook gelden voor
bijvoorbeeld leegstaande sloten die slechts sporadisch gevuld zijn met water.  

Kleine bruggen 
De vergunningplicht geldt niet voor bruggen die niet hoger zijn dan 3 m. 

Geen doorvaarthoogte en -breedte 
Voor bruggen boven water is  een vergunning van het waterschap vereist. In het toetsingskader van het waterschap is een minimale doorvaarthoogte en –breedte
opgenomen. Om die reden is het niet meer nodig dit in het omgevingsplan te regelen.





Vergunningplicht waterschap 
Voor alle bruggen (zowel hoger dan 3 m als lager) geldt een aanvullende vergunningplicht op grond van de Keur. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet laat aan
initiatiefnemers zien dat er een aanvullende vergunningplicht geldt. 

Een nieuwe brug realiseren 
Alleen bestaande bruggen zijn voorzien van een werkingsgebied ‘brug’. Dat betekent dat voor een nieuw te realiseren brug (hoger dan 3 m) eerst een planwijziging
moet worden doorlopen zodat voor die brug een werkingsgebied ‘brug’ gaat gelden. Dit is bewust gedaan, omdat een grote brug veel impact kan hebben op onder
meer de natuur, de leefomgeving van mensen en de verkeerstromen.

Vaarwegen onevenredig belemmeren 
Een vergunning voor een brug kan alleen verleend worden als de vaarwegen niet onevenredig worden belemmerd. Een onevenredige belemmering kan bijvoorbeeld
bestaan uit het (te) onveilig worden van de vaarwegen door een belemmering van het zicht, een te smalle doorvaartbreedte of een te lage doorvaarthoogte. 
In de beoordeling van deze norm is het advies van de afdeling Havens & Vaarwegen van belang. Zij toetsen de Nautische richtlijnen. 

1. Dit artikel geldt voor het bouwen van een brug over water of waterbergingsgebied. 

2. Dit artikel geldt niet voor het bouwen van een brug boven water of boven waterbergingsgebied die niet hoger is dan 3 m. 

3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug boven water of boven waterbergingsgebied te bouwen. 

4.

a.
b.
c.

De omgevingsvergunning wordt verleend als:
wordt gebouwd in het werkingsgebied brug;
in het werkingsgebied maximum bouwhoogte: X m de bouwhoogte niet hoger is dan de aangegeven hoogte; en
naar het oordeel van het college de vaarwegen niet onevenredig worden belemmerd. 

Afdeling 6.2.10 Bouwen bij een agrarische activiteit

Artikel 6.38 Bouwen bij een agrarische activiteit - Aanvraagvereisten

Bruidsschat 
Dit artikel is een vertaling van artikel 22.35 sub g van de Bruidsschat. 

[PM] 
Deze regeling moet nog worden aangepast wanneer er regels voor agrarische activiteiten worden geschreven. Dan is het ook belangrijk artikel 22.27 sub g van de
Bruidsschat te betrekken in deze regels. 



1. Dit artikel geldt in aanvulling op de algemene aanvraagvereisten als bedoeld in artikel 6.5, voor het bouwen van een bouwwerk op een plek waar agrarische
activiteiten zijn toegestaan.

2. Als een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt aangevraagd voor een plek waar agrarische activiteiten zijn toegestaan dan worden in ieder geval
gegevens en documenten verstrekt die samenhangen met een uit te brengen advies van de Agrarische Adviescommissie. 

Titel 6.3 Gebruiksactiviteiten

Afdeling 6.3.1 Algemene bepalingen over gebruiksactiviteiten

Artikel 6.39 Gebruiksactiviteiten - Algemene regels

Gebruiksactiviteiten 
We spreken van een gebruiksactiviteit wanneer gronden en bouwwerken worden gebruikt voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld 'wonen' of 'verkeer'. In beide gevallen
gaat het om een gebruiksactiviteit: de gebruiksactiviteit wonen en de gebruiksactiviteit verkeer. 

Koppeling met andere activiteiten uit het omgevingsplan 
De regel in het tweede lid maakt een verbinding tussen de gebruiksactiviteiten en de andere activiteiten in het omgevingsplan. De andere activiteiten zijn alleen
toegestaan als die passen binnen een gebruiksactiviteit die op die plek is toegestaan of als sprake is van de uitzondering in het derde lid.  
Een voorbeeld van het tweede lid: De activiteit 'het planten en plukken van aardbeien' is niet nadrukkelijk geregeld in het omgevingsplan. Of de activiteit is toegestaan
is afhankelijk van de toegestane gebruiksactiviteit. Op een plek waar de gebruiksactiviteit wonen is toegestaan maar niet de gebruiksactiviteit bedrijven mag 'het
planten en plukken van aardbeien' dus alleen plaatsvinden in de vorm van een moestuin voor de bewoners maar niet in een bedrijfsmatige vorm.  
Een voorbeeld van het derde lid: Tijdens een wandeling komt een wandelaar wilde bramen tegen, die deze uiteraard plukt. De activiteit 'het plukken van bramen' wordt
dan niet getoetst aan de op die plek geldende gebruiksactiviteit omdat het plukken incidenteel (in dit geval eenmalig) en kortdurend (in dit geval 2 minuten) is. 

Uitzondering kortdurend en incidenteel 
Deze titel geldt niet voor activiteiten die kortdurend en incidenteel plaatsvinden. Dit is een uitzondering die is overgenomen uit het stelsel van de Wet ruimtelijke
ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (beide vervallen met inwerkingtreding van de Omgevingswet). In de jurisprudentie van het oude stelsel is
bepaald dat een activiteit niet aan het bestemmingsplan hoeft te worden getoetst wanneer de activiteit kortdurend en incidenteel plaatsvindt. De gedachte hier achter
is dat de activiteit door het kortdurende en incidentele karakter geen ruimtelijke invloed heeft. Ditzelfde principe is overgenomen in het derde lid van dit artikel. 





Wat is kortdurend en incidenteel? 
Wat moet worden verstaan onder incidenteel en kortdurend is uitgewerkt in verschillende uitspraken van de Raad van State over de reikwijdte van
bestemmingsplannen. Met het begrip kortdurend en incidenteel wordt aangesloten bij de bestaande jurisprudentie. Onderstaand worden een paar uitspraken
benoemd die nadere invulling geven aan deze begrippen. 
ABRvS 16 januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC2137, r.o. 2.4.1. 
Een mobiele kraan die 4 keer per jaar een paar uur gebruikt wordt is dermate kortdurend en incidenteel dat het gebruik niet getoetst hoeft te worden.  
ABRvS 13 april 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT3708 (Gst 2005, 80) 
Een eenmalig schuttersfeest van 3 dagen dat bovendien 7 dagen opgebouwd moet worden is niet kortdurend en moet wel getoetst worden.  
ABRvS 3 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL6212 (M en R 2010, 38) 
Een festival dat inclusief opbouw en afbreken meerdere dagen duurt moet getoetst worden, ook al duurt het festival zelf maar 1 dag. 

Historie 
Deze titel bevat regels die voor inwerkingtreding van de Omgevingswet veelal geregeld waren in bestemmingsplannen en beheersverordeningen. In omgevingsplannen
van andere gemeenten worden deze activiteiten ook wel 'planologische activiteiten' genoemd. 

Historie en verschil met bestemmingsplannen 
Het verbod in dit artikel doet denken aan het systeem van bestemmingsplannen zoals dat bestond in de (inmiddels vervallen) Wet ruimtelijke ordening en de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. Om misverstanden te voorkomen wordt benadrukt dat de systematiek op een belangrijk punt afwijkt van oude de
bestemmingsplannen. In het oude systeem was het slechts mogelijk om 1 bestemming aan 1 plek toe te kennen. In het omgevingsplan zitten geen bestemmingen,
maar worden gebruiksactiviteiten aan locaties gekoppeld. Het is daarbij mogelijk dat op 1 plek een stapeling van gebruiksactiviteiten gelden, zoals bijvoorbeeld
'detailhandel', 'horeca', 'maatschappelijk'. Het feit dat 'detailhandel' is toegestaan is dan ook geen impliciet verbod op 'horeca'. Wanneer een activiteit wordt getoetst
aan het tweede lid is het voldoende dat de activiteit voldoet aan één of meerdere van de op die plek toegestane gebruiksactiviteiten. Of om in het voorbeeld te blijven:
een winkel is daar toegestaan omdat de gebruiksactiviteit 'detailhandel' is toegestaan. Het feit dat ook 'horeca' is toegestaan en een winkel geen horeca is, maakt dan
niet meer uit. 

1. Deze titel geldt voor het gebruiken van gronden en bouwwerken.

2. Activiteiten zijn alleen toegestaan als die worden uitgeoefend voor het op die plek toegestane gebruik. 

3. Het tweede lid geldt niet voor activiteiten die kortdurend en incidenteel plaatsvinden. 

Afdeling 6.3.2 Ondergeschikt gebruik

Artikel 6.40 Ondergeschikte gebruiksactiviteiten - Aanwijzing

Ondergeschikt gebruik 
In de begripsbepalingen is een de�nitie opgenomen van 'ondergeschikt gebruik'. Hier wordt aangesloten bij de bestaande rechtspraak over de uitleg van
'ondergeschikt gebruik' in bestemmingsplannen. 

Ondergeschikt versus ondersteunend 
Ondergeschikt en ondersteunend gebruik zijn twee verschillende dingen. Of gebruik ondergeschikt is wordt bepaald door te kijken naar de aard en omvang van het
gebruik in relatie tot het hoofdgebruik. Of gebruik ondersteunend is wordt bepaald door te kijken naar het doel van het gebruik in relatie tot het hoofdgebruik. Voor
meer uitleg over het verschil tussen deze begrippen wordt verwezen naar de bestaande rechtspraak over het gebruik van deze begrippen in bestemmingsplannen. 

Niet voor groen 
Het werkingsgebied groen wordt toegepast om waardevol groen te behouden. Het is daarom niet wenselijk dat het standaard toegestane ondergeschikt gebruik als
bedoeld in het eerste lid ook daar is toegestaan. In artikel 6.60 is opgenomen welk ondergeschikt gebruik wel is toegestaan binnen het werkingsgebied groen. 



1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Het is toegestaan gronden en bouwwerken te gebruiken als ondergeschikt gebruik voor:
gedenktekens;
groen;
laden & lossen;
manoeuvreerruimtes;
perceelsontsluitingen;
tuinen;
verblijfsgebieden;
voorwerpen van beeldende kunst of kunstuitingen;

water; en
waterhuishoudkundige voorzieningen. 

2. Deze afdeling geldt niet in het werkingsgebied groen.

Afdeling 6.3.3 Wonen

Artikel 6.41 Wonen - Aanwijzing 



1.

a.
b.
c.
d.
e.

In het werkingsgebied wonen wonen (groeptest) is het toegestaan gronden en bouwwerken te gebruiken voor:
wonen;
beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis;
particuliere vakantieverhuur;
bed and breakfast; en
gastouderopvang aan huis. 

2. Deze afdeling geldt voor de activiteiten in het eerste lid. 

Artikel 6.42 Wonen - Algemene regels

Wonen en woonvormen 
Bij de vraag of een verblijfsvorm past binnen het hoofdgebruik wonen zijn een aantal aspecten van belang: duurzaam en langdurig verblijven, gehuisvest zijn en het
houden van één huishouden. Ter verduidelijking zijn een aantal verblijfsvormen getoetst aan deze aspecten. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het mogelijk is
om in de regels uitzonderingen op te nemen over onderstaande verblijfsvormen. Indien deze uitzonderingen niet zijn opgenomen, dan is het bovenstaande van
toepassing.

Eén huishouden - Met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband 
De de�nitie van een huishouden is niet beperkt tot een gezinsverband. Er zijn ook woonvormen denkbaar waarbij sprake is van een 'met een gezinsverband
vergelijkbaar samenlevingsverband'. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer meerdere vrienden als huisgenoten gezamenlijk een huis huren/kopen (en niet
individuele kamers huren van een verhuurder) of wanneer twee alleenstaande moeders besluiten om een gezamenlijk huishouden in te richten om elkaar te
ondersteunen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een gezamenlijke huishoudpot hebben voor de gedeelde (woon)kosten. Zij hebben dan ook een verbondenheid die verder
gaat dan enkel het gezamenlijk bewonen van een bepaalde woonruimte.

Eén huishouden - Studentenhuisvesting 
Studentenhuisvesting past niet binnen de algemene regels in deze paragraaf. Veelal wordt studentenhuisvesting geregeld via kamerverhuur/onzelfstandige
woonruimte, waarover bovenstaand reeds is aangegeven waarom het niet geacht wordt te passen binnen de algemene regels in deze paragraaf.  
Ten aanzien van studentenhuisvesting weegt het tevens mee dat de Raad van State heeft bepaald dat 'alleenstaande studenten niet de intentie hebben om bestendig,
voor onbepaalde tijd, een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan. Zij hebben slechts de wens om gedurende de studietijd
over huisvesting te beschikken en hebben normaliter geen band die het enkel gezamenlijk bewonen van een bepaalde woonruimte te boven gaat. Gelet hierop kan
deze vorm van samenwonen, zoals de rechtbank met juistheid heeft overwogen, niet op één lijn worden gesteld met bewoning van het pand door een gezin. […] Het
betoog van [appellant sub 2] dat geen ruimtelijk relevant verschil bestaat tussen bewoning van het pand door een groep studenten en bewoning door een gezin, wordt
evenmin gevolgd. De ruimtelijke uitstraling verschilt, reeds gelet op de leeftijdssamenstelling en het levensritme van de onderscheiden groepen bewoners.
(ECLI:NL:RVS:2012:BV3229 r.o. 2.5.1.)' 
Gelet op het bovenstaande is het niet wenselijk om studentenhuisvesting als hoofdregel toe te staan binnen alle woongebieden. Als studentenhuisvesting, al dan niet
in combinatie met algemene kamerverhuur, aanvaardbaar wordt geacht in een woongebied, dan kan daarvoor een omgevingsvergunning worden verleend op grond
van artikel 6.44 (onzelfstandige woonruimte).

Eén huishouden - Kamerverhuur 
Bij kamerverhuur is er geen sprake van één gezamenlijk huishouden en past daarom niet binnen de algemene regels van deze paragraaf. Bij kamerverhuur bestaat er
geen onderlinge verbondenheid; normaliter bestaat er geen band die het enkel gezamenlijk bewonen van een bepaalde woonruimte te boven gaat. De kosten van het
huishouden worden hoofdzakelijk individueel aan de verhuurder betaald, wellicht met uitzondering van schoonmaakartikelen en andere kleine uitgaven. Van een
gezamenlijk huishouden is daarom geen sprake. Voor kamerverhuur zijn bijzondere regels opgenomen in artikel 6.44 (onzelfstandige woonruimte). 

Duurzaam verblijven - Tijdelijk verblijf (Short Stay) 
tijdelijk verblijf, ook wel short stay genoemd, is het bewonen van (een deel) van een gebouw voor een periode van ten minste zeven nachten en maximaal zes
maanden. Tijdelijk verblijf is een bijzondere vorm van logies. Het verblijf duurt langer dan een gebruikelijk hotelverblijf (tijdelijk verblijf hoeft niet per se in een hotel
plaats te vinden), maar niet dermate lang dat er sprake is van een duurzaam verblijf. Omdat er geen sprake is van duurzaam verblijf, past deze verblijfsvorm niet
binnen de de�nitie van wonen. Gelet op artikel 6.1 is tijdelijk verblijven in een woning zowel verboden voor de huurder als de eigenaar die de woning
verhuurt. Andersom is het niet toegestaan om op een locatie waar tijdelijk verblijf is toegestaan langer dan 6 maanden te verblijven, tenzij op die locatie ook wonen is
toegestaan. Na 6 maanden is er immers geen sprake meer van tijdelijk verblijf omdat het verblijf duurzaam is geworden als bedoeld in de de�nitie van 'wonen' (ervan
uitgaande dat ook voldaan wordt aan de andere vereisten zoals verblijven in een zelfstandige woning en met maximaal één huishouden).  
Bovenstaande betekent niet dat tijdelijk verblijf binnen de gemeente onwenselijk is, in [PM] is uitgewerkt onder welke regels en op welke locaties tijdelijk verblijf is
toegestaan.

Tijdelijke regeling woonschip en woonark 
Naar verwachting worden in 2021 in de Verordening Fysieke Leefomgeving Zaanstad regels opgenomen over woonschepen en woonarken. Uiteindelijk worden deze
regels opgenomen in het omgevingsplan. 

Verbod wonen op de begane grond 
Deze regeling wordt voornamelijk toegepast op plekken waar op de begane grond economische activiteiten gevestigd zijn. Het kan dan onwenselijk zijn om tussen
economische activiteiten een woning te hebben, omdat een woning geen klanten aantrekt. In die gevallen kan met deze regeling worden voorkomen dat er gewoond
wordt tussen (bijvoorbeeld) winkels of praktijkruimtes.  
Het is tevens niet toegestaan om delen van de activiteit 'wonen' op de begane grond uit te oefenen, wat concreet betekent dat keukens, badkamers en andere ruimtes
die gebruikt worden voor het wonen niet zijn toegestaan. De voornoemde ruimtes zijn wel toegestaan als zij worden gebruikt voor een andere activiteit die op die plek
is toegestaan, zoals een keuken in de kantine voor een kantoor of winkel. 



1. Wonen mag alleen in een woning.

2. Wonen mag alleen in een hoofdgebouw. 



3. In een woning mag niet meer dan 1 huishouden wonen. 

4. Wonen in een woonwagen mag alleen in het werkingsgebied woonwagenstandplaats.

5. Wonen in een woonark mag alleen in het werkingsgebied ligplaats woonark.

6. Wonen in een woonschip mag alleen in het werkingsgebied ligplaats woonschip.

7. In het werkingsgebied X woning(en) zijn niet meer woningen toegestaan dan het aangegeven aantal. 

8. In het werkingsgebied wonen niet toegestaan op de begane grond is het verboden te wonen op de begane grond. 

Artikel 6.43 Huisvesting voor mantelzorg – Bijzondere regeling

Bijzondere regeling mantelzorg 
Dit artikel is een omzetting van artikel 22.36 sub c van de Bruidsschat en artikel 2 lid 22 Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Met de omzetting is geen
inhoudelijke aanpassing van de mogelijkheden beoogd.

Verblijfsfunctie verwijderen 
Het lid is toegevoegd om expliciet te maken wat van een initiatiefnemer verwacht wordt wanneer de mantelzorg beëindigd is. In het oude recht volgt deze verplichting
impliciet uit een samenhang van meerdere artikelen, waaronder het eerder genoemde artikel 2 lid 22 Bijlage II van het besluit omgevingsrecht. In het omgevingsplan is
ervoor gekozen deze verplichting expliciet in het derde lid te benoemen.



1. In afwijking van artikel 6.42 tweede en derde lid is wonen in de vorm van huisvesting voor mantelzorg ook toegestaan in bijbehorende bouwwerken
met 1 huishouden van niet meer dan 2 personen.

2. De algemene regel dat erfbebouwing functioneel ondergeschikt moet zijn aan het hoofdgebruik als bedoeld in artikel 6.71, eerste lid, geldt niet voor huisvesting
in verband met mantelzorg. 

3. Als het bijbehorende bouwwerk niet meer gebruikt wordt voor mantelzorg worden de voorzieningen die een verblijfsfunctie mogelijk maken zo snel mogelijk na
a�oop van dat gebruik verwijderd. 

a.
b.
c.
d.
e.

Artikel 6.44 Omzetten van een woning naar onzelfstandige woonruimte (waaronder kamerverhuur) - Vergunningplicht

Oogmerk

De regels in deze paragraaf zijn gesteld met oog op:
het beschermen van een gezonde en veilige woonsituatie;
het tegengaan van overbewoning;
het voorkomen van een overbelasting van de parkeervoorzieningen
het voorkomen van een overbelasting van de wijkvoorzieningen; en
het voorkomen van een overbelasting van de openbare ruimte.

Onzelfstandige woonruimte 
Het toestaan van wonen in onzelfstandige woonruimte betekent dat het aantal bewoners van een bestaande woning aanzienlijk kan toenemen. De druk op het
openbare gebied, de wijkvoorzieningen, de infrastructuur en de parkeervoorzieningen in een wijk nemen daardoor toe. Om die reden wordt het wonen in onzelfstandige
woonruimte alleen toegestaan met een omgevingsvergunning zodat voor elke locatie een afweging kan worden gemaakt. 

Beleid 2021 
De vergunningplicht is gebaseerd op het door het college en de raad vastgestelde (d.d. 8 juli 2021) pakket aan maatregelen over woningsplitsing,
kamerverhuur, particuliere vakantieverhuur en bed and breakfast-verhuur.  
Daarin is gekozen om wonen in een onzelfstandige woonruimte (zoals kamerverhuur) te regelen met een vergunningstelsel. Aan de omgevingsvergunning kunnen
voorschriften worden verbonden zodat de toegestane activiteit afgestemd wordt op de fysieke leefomgeving. Het is niet wenselijk om de verleende
omgevingsvergunningen op te nemen in het omgevingsplan, omdat daarmee het lokaal maatwerk uit de vergunningvoorschriften vervalt. Voor wonen in een
onzelfstandige woonruimte is altijd een vergunning nodig. 

Vergunningvoorschriften 
Aan een omgevingsvergunning voor wonen in een onzelfstandige woonruimte kunnen voorschriften worden verbonden. De voorschriften opgenomen in artikel 3.3.2
van de Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2021 hebben betrekking op een ander vergunningstelsel. Met de zinsnede 'als bedoeld in artikel ...' wordt beoogd
het college de bevoegdheid te geven om aan de omgevingsvergunning voorschriften te verbinden die dezelfde strekking hebben als die uit artikel 3.3.2 van de
Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2021. 

Beleidsregel parkeren 
In de beleidsregel ‘Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016’ is uitgewerkt hoe de juridische norm ‘voldoende parkeervoorzieningen’ wordt beoordeeld. De beleidsregel
is geen onderdeel van het omgevingsplan, maar is een beleidsregel op grond van artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Daardoor wordt deze niet
expliciet genoemd in de regels van het omgevingsplan. 

Vergunningplicht huisvestingsverordening 
In de huisvestingsverordening Zaanstad 2021 is een aanvullende vergunningplicht opgenomen voor deze activiteit. Een initiatiefnemer heeft zowel de vergunning op
basis van het omgevingsplan als de vergunning op basis van de huisvestingsverordening nodig. 





1. Het omzetten van een woning naar onzelfstandige woonruimte is verboden zonder omgevingsvergunning. 

2. Wonen in een onzelfstandige woonruimte is alleen toegestaan in een woning waarvoor een omgevingsvergunning, bedoeld in het eerste lid, is verleend. 

3.

a.
b.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als:
de weigeringsgronden van artikel 3.3.1a, tweede lid, van de Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2021 van toepassing zijn; of
onvoldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden gerealiseerd op deze plek of in de directe

omgeving daarvan. 

4. Aan de omgevingsvergunning kunnen vergunningvoorschriften als bedoeld in artikel 3.3.2 van de Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2021 worden
verbonden. 

5.

a.
b.
c.
d.

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden de volgende documenten en gegevens verstrekt:
een plattegrond van de bestaande woning met daarop aangegeven de oppervlakte;
een plattegrond van de nieuwe onzelfstandige woonruimte met daarop aangegeven de oppervlakte per woonruimte; 
een beschrijving van de beoogde situatie; en
een beschrijving waar uit op te maken is of voldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden

gerealiseerd op deze plek of in de directe omgeving daarvan. 

a.
b.
c.
d.
e.

Artikel 6.45 Woningsplitsing – Vergunningplicht

Oogmerk

De regels in deze paragraaf zijn gesteld met oog op:
het beschermen van een gezonde en veilige woonsituatie;
het tegengaan van overbewoning;
het voorkomen van een overbelasting van de parkeervoorzieningen
het voorkomen van een overbelasting van de wijkvoorzieningen; en
het voorkomen van een overbelasting van de openbare ruimte.

Woningsplitsing 
In veel gevallen is het onwenselijk om een woning te splitsen tot meerdere woningen, omdat daardoor het woonkarakter van een gebied ingrijpend kan veranderen.
Aspecten zoals een toename van de parkeerdruk, verandering van de sociale dynamiek of een te grote belasting van het openbaar gebied spelen hierbij een rol.
Woningsplitsing regelen met algemene regels is daarom niet aanvaardbaar, maar het is wel denkbaar dat in bepaalde omstandigheden een woningsplitsing wel
aanvaardbaar kan zijn. Om die reden is gekozen voor een vergunningplicht, zodat het college kan afwegen of een woningsplitsing in een bepaald geval aanvaardbaar
is. De beoordelingsregels zijn een ondergrens, het college heeft de beleidsvrijheid om ook andere aspecten te betrekken in de afweging.  
De vergunningplicht heeft betrekking op elke verandering, omzetting en vergroting van een woning die tot gevolg heeft dat er twee of meer woningen gerealiseerd
worden. Onder 'veranderen’ moet tevens de sloop en nieuwbouw van een woning worden gelezen, zodat ook in het geval van sloop-nieuwbouw het aantal woningen
niet mag toenemen.

Beleid 2021 
De vergunningplicht is gebaseerd op het door het college en de raad vastgestelde (d.d. 8 juli 2021) pakket aan maatregelen over woningsplitsing,
kamerverhuur, particuliere vakantieverhuur en bed and breakfast-verhuur.  
Daarin is gekozen om woningsplitsing te regelen met een vergunningstelsel. Aan de omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden zodat de
toegestane activiteit afgestemd wordt op de fysieke leefomgeving. Het is niet wenselijk om de verleende omgevingsvergunningen op te nemen in het omgevingsplan,
omdat daarmee het lokaal maatwerk uit de vergunningvoorschriften vervalt. Voor woningsplitsing is altijd een vergunning nodig. 

Vergunningvoorschriften 
Aan een omgevingsvergunning voor woningsplitsing kunnen voorschriften worden verbonden. De voorschriften opgenomen in artikel 3.3.2 van de
Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2021 hebben betrekking op een ander vergunningstelsel. Met de zinsnede 'als bedoeld in artikel ...' wordt beoogd het
college de bevoegdheid te geven om aan de omgevingsvergunning voorschriften te verbinden die dezelfde strekking hebben als die uit artikel 3.3.2 van de
Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2021. 

Beleidsregel parkeren 
In de beleidsregel ‘Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016’ is uitgewerkt hoe de juridische norm ‘voldoende parkeervoorzieningen’ wordt beoordeeld. De beleidsregel
is geen onderdeel van het omgevingsplan, maar is een beleidsregel op grond van artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Daardoor wordt deze niet
expliciet genoemd in de regels van het omgevingsplan. 



1. woningsplitsing is verboden zonder omgevingsvergunning.

2.

a.
b.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als:
de weigeringsgronden van artikel 3.3.1b van de Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2021 van toepassing zijn; of
onvoldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden gerealiseerd op deze plek of in de directe

omgeving daarvan. 

3. Aan de omgevingsvergunning kunnen vergunningvoorschriften als bedoeld in artikel 3.3.2 van de Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2021 worden
verbonden. 

4.

a.
b.
c.

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden de volgende documenten en gegevens verstrekt:
een plattegrond van de bestaande woning met daarop aangegeven de oppervlakte;
een plattegrond van de nieuwe woningen met daarop aangegeven de oppervlakte per woning; 
een beschrijving van de beoogde situatie; en



d. een beschrijving waar uit op te maken is of voldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden
gerealiseerd op deze plek of in de directe omgeving daarvan. 

Artikel 6.46 Beroep- of bedrijfsactiviteit aan huis - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. ruimte bieden aan kleinschalige economische activiteiten;  
b. het waarborgen van een gezonde en veilige woonsituatie, in het bijzonder door het voorkomen van onaanvaardbare geluid-, geur- en trillinghinder; 
d. het voorkomen van een overbelasting van de parkeervoorzieningen; en 
e. het waarborgen van een aanvaardbare verkeersdrukte in woongebieden.

Algemene regels
In de bestemmingsplannen waren regels opgenomen voor beroep- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis. Naast de regels in de bestemmingen, waren er ook in de
begripsbepaling van ‘beroep- en bedrijf aan huis’ inhoudelijke normen opgenomen. In het omgevingsplan zijn de normen uit de begripsbepalingen gehaald en
nadrukkelijk in de regels opgenomen. Ook is het begrip ‘bedrijfsmatige activiteiten’ vervangen door ‘bedrijfsactiviteiten’, omdat er inhoudelijk geen onderscheid is en
de tweede variant duidelijker is.  
 



1. Dit artikel geldt voor beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis. 

2.

a.
b.

Alleen de volgende activiteiten zijn toegestaan:
het verlenen van diensten; en
het uitoefenen van ambachtelijke bedrijfsactiviteit.

3.

a.
b.
c.

De volgende activiteiten zijn niet toegestaan:
detailhandel;
horeca; en 
het buiten opslaan van goederen.

4. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning. 

5. Niet meer dan 30% van de totale oppervlakte van de woning en de bijbehorende bouwwerken wordt gebruikt voor de activiteit.

6. Niet meer dan 65m  van de totale oppervlakte van de woning en de bijbehorende bouwwerken wordt gebruikt voor de activiteit. 2

7. De activiteit veroorzaakt geen waarneembare trilling, geur of geluid buiten de woning en de bijbehorende bouwwerken. 

Artikel 6.47 Beroep- of bedrijfsactiviteit aan huis - Zorgplicht

Zorgplicht 
De algemene regels bieden een kader voor beroeps- en bedrijfsactiviteiten waarbinnen er, normaal gesproken, geen onaanvaardbare hinder zal optreden. Dat wordt
bereikt door het type activiteit (ambachtelijk, diensten, maar geen detailhandel en horeca) en de maximale oppervlakte van de activiteit te beperken. Neem
bijvoorbeeld het aspect verkeer: de regeling is zo opgesteld dat door het dubbelgebruik van de bestaande parkeerplaatsen geen problemen zullen optreden. Met
andere woorden: klanten die overdag het bedrijf bezoeken parkeren op de openbare parkeerplaatsen die overdag vaak leeg staan omdat de omwonenden met de auto
naar het werk zijn vertrokken.  
Toch is het niet uit te sluiten dat in bijzondere gevallen onaanvaardbare verkeershinder kan optreden. Bijvoorbeeld omdat er teveel verkeer door de wijk rijdt of omdat
er te weinig parkeerplaatsen zijn. In die gevallen kan op grond van de zorgplicht worden ingegrepen. De bewoner met het overlast-veroorzakende beroep- of bedrijf kan
dan een maatwerkvoorschrift krijgen opgelegd waarin de norm uit de zorgplicht is vertaald naar concreet te nemen maatregelen. Mogelijke maatregelen zijn (onder
meer) het beperken van de openingstijden tot momenten waarop er wel voldoende parkeerplaatsen in de wijk beschikbaar zijn, het beperken van het maximaal te
ontvangen klanten of het niet meer uitvoeren van bepaalde activiteiten. 

Overigens komt de zorgplicht ook rechtstreekse werking toe: het is aan de uitvoerder van het bedrijf- of beroep om te zorgen dat de situatie niet zo ver komt dat er een
strijdigheid met de zorgplicht ontstaat. 

Voor meer informatie over de werking van een zorgplicht wordt verwezen naar de memorie van toelichting op de Omgevingswet. 



1. De uitvoerder van de beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis draagt er zorg voor dat buiten de woning en de bijbehorende bouwwerken geen onevenredige
trilling, geur, geluid of verkeerhinder optreedt.

2. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld voor de uitwerking van de toepassing van het eerste lid.

Artikel 6.48 Beroep- of bedrijfsactiviteit aan huis - Vergunningplicht

Vergunningplicht en algemene regels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van een aantal van de algemene regels. De algemene regels waarvan niet nadrukkelijk wordt afgeweken (in de
omgevingsvergunning) gelden ook voor een activiteit waar een omgevingsvergunning voor is verleend. 





Beleidsregel parkeren 
In de beleidsregel ‘Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016’ is uitgewerkt hoe de juridische norm ‘voldoende parkeervoorzieningen’ wordt beoordeeld. De beleidsregel
is geen onderdeel van het omgevingsplan, maar is een beleidsregel op grond van artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Daardoor wordt deze niet
expliciet genoemd in de regels van het omgevingsplan. 

Overgangsrecht 
Er is geen overgangsrecht voor beleidsregels. Het is daarom nodig om de beleidsregels voor parkeren opnieuw vast te stellen met een nadrukkelijke aan de
bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. 

1. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van artikel 6.46, vijfde en zesde lid, om meer oppervlakte te gebruiken voor de beroeps- of
bedrijfsactiviteit. 

2.

a.
b.
c.
d.
e.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als naar het oordeel van het college niet voldaan wordt aan de volgende regels:
de activiteit voldoet aan de regels in artikel 6.46 tenzij wordt afgeweken van die regels op grond van artikel 6.48;
er geen sprake is van onevenredige verkeersoverlast;
de ruimtelijke uitstraling van de activiteit past bij een woonfunctie;
meer dan de helft van het oppervlak van de woning wordt gebruikt voor wonen; of
voldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden gerealiseerd op deze plek of in de directe

omgeving daarvan. 

3.

a.
1.
2.
3.

b.
1.
2.
3.

c.
d.

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden de volgende documenten en gegevens verstrekt:
een plattegrond met daarop aangegeven:

de ruimtes die gebruikt worden voor de activiteit;
de ruimtes die gebruikt worden voor wonen; en
de oppervlaktes van de bovengenoemde ruimtes; en

een beschrijving van: 
het dagelijks aantal te verwachten klanten en eventuele verwachte piekmomenten;
de buiten de woning of de bijbehorende bouwwerken waarneembare effecten van de activiteit; en
de maatregelen die genomen worden om het woon- en leefklimaat van de omliggende woningen te beschermen; en

een beschrijving van de beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis waar uit op te maken is of de activiteit is toegestaan volgens de regels van artikel 6.46; en
een beschrijving waar uit op te maken is of voldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden

gerealiseerd op deze plek of in de directe omgeving daarvan. 

Artikel 6.49 Particuliere vakantieverhuur - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met het oog op: 
a. ruimte bieden aan kleinschalige economische activiteiten;  
b. het waarborgen van een gezonde en veilige woonsituatie; 
c. het bieden van ruimte aan het bevorderen van kleinschalig toerisme; 
d. het voorkomen van onaanvaardbare geluidsoverlast; 
e. het voorkomen van een overbelasting van de parkeervoorzieningen; en 
f. het waarborgen van een aanvaardbare verkeersdrukte in woongebieden.

Beleid 2021 
De algemene regels zijn gebaseerd op het door het college en de raad vastgestelde (d.d. 8 juli 2021) pakket aan maatregelen over woningsplitsing,
kamerverhuur, particuliere vakantieverhuur en bed and breakfast-verhuur.



1. Voor particuliere vakantieverhuur gelden de regels in dit artikel in plaats van de regels over beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis. 

2. Niet meer dan 4 personen maken tegelijkertijd gebruik van de particuliere vakantieverhuur. 

Artikel 6.50 Bed and breakfast - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met het oog op: 
a. ruimte bieden aan kleinschalige economische activiteiten;  
b. het waarborgen van een gezonde en veilige woonsituatie; 
c. het bieden van ruimte aan het bevorderen van kleinschalig toerisme; 
d. het voorkomen van onaanvaardbare geluidsoverlast; 
e. het voorkomen van een overbelasting van de parkeervoorzieningen; en 
f. het waarborgen van een aanvaardbare verkeersdrukte in woongebieden.

Algemene regels
Het gebruiken van een woning als bed & breakfast is alleen toegestaan in vormen waarin geen onaanvaardbare verkeersaantrekkende werking optreedt en het
woonkarakter van de woning behouden blijft.  
Concreet betekent dit dat er een maximum aan gasten en slaapvertrekken is opgenomen ter voorkoming van een verkeersaantrekkende werking. Daarnaast staan de
regels niet toe om op de begane grond de bed & breakfast uit te voeren, is een maximum vloeroppervlak opgenomen en moet de bewoner de uitvoerder van de bed &
breakfast zijn. Deze laatste eisen waarborgen dat het pand primair een woonkarakter behoudt. 





Beleid 2021 
De algemene regels zijn gebaseerd op het door het college en de raad vastgestelde (d.d. 8 juli 2021) pakket aan maatregelen over woningsplitsing,
kamerverhuur, particuliere vakantieverhuur en bed and breakfast-verhuur.

Hoofdbewoner 
In de huisvestingsverordening Zaanstad 2021 is bepaald dat de bed and breakfast aangeboden moet worden door de hoofdbewoner, die op dat adres staat
ingeschreven. In het omgevingsplan is deze norm overgenomen omdat het de verwachting is dat de hoofdbewoner eventuele overlast van de gasten actief tegen
gaat. 

1. Voor een bed and breakfast gelden de regels in dit artikel in plaats van de regels over beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis. 

2. In een woning is 1 bed and breakfast toegestaan. 

3. De bed and breakfast mag alleen worden aangeboden in het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken die aan het hoofdgebouw zijn gebouwd. 

4. De bed and breakfast wordt aangeboden door de hoofdbewoner.

5. De hoofdbewoner of een vertegenwoordiger daarvan is in ieder geval ’s nachts bij de bed and breakfast aanwezig.

6. Niet meer dan 35% van het vloeroppervlakte van de woning en de bijbehorende bouwwerken wordt gebruikt voor de bed and breakfast, met een maximum van
65 m .2

7. Niet meer dan 2 kamers worden beschikbaar gesteld als slaapvertrekken voor de bed & breakfast. 

8. Niet meer dan 4 mensen maken tegelijkertijd gebruik van de bed & breakfast.

9. De bed and breakfast is op de begane grond niet toegestaan aan de straatzijde. 

Artikel 6.51 Gastouderopvang aan huis - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met het oog op: 
a. ruimte bieden aan kleinschalige economische activiteiten; 
b. het waarborgen van een gezonde en veilige woonsituatie; 
c. het voorkomen van onaanvaardbare geluidsoverlast; 
d. het voorkomen van een overbelasting van de parkeervoorzieningen; en 
e. het waarborgen van een aanvaardbare verkeersdrukte in woongebieden.

Gastouderopvang 
Tegenwoordig brengen ouders hun kinderen vaak naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO) of gastouder. Gastouderopvang aan huis is als andere
vormen van kinderopvang opgenomen in de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). 
Gastouderopvang aan huis is rechtstreeks toegestaan, mits voldaan wordt aan de voorwaarden. De voorwaarden waarborgen dat het woonkarakter van de woning
behouden blijft. Met andere woorden, de woning blijft op de eerste plaats om in te wonen.  
Het maximum van 6 kinderen zorgt ervoor dat de geluidsbelasting in overeenstemming blijft met die van een woonomgeving. De Raad van State heeft eerder
overwogen (ECLI:NL:RVS:2018:950) dat er geen harde geluidsnormen zijn wat betreft gastouderopvang, maar dat met een maximum van 6 kinderen in redelijkheid
aansluiting kan worden gezocht bij de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door een gezin van 6 kinderen.  
Tot slot blijft gelden dat een houder dient te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de kwaliteitseisen van hoofdstuk 1, afdeling 3 van de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 

Woning gastouder en woning vraagouders 
Gastouderopvang kan uitgevoerd worden in de woning van de gastouder maar ook in de woning van de vraagouders én met de aanwezigheid van andere kinderen dan
die van de vraagouders zelf. 



1. Voor gastouderopvang aan huis van gelden de regels in dit artikel in plaats van de regels voor beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis. 

2.

a.
b.

De gastouderopvang aan huis vindt plaats in:
de woning van de gastouder; of
de woning van de vraagouders. 

3. Niet meer dan 6 kinderen worden tegelijk opgevangen, waaronder ook begrepen de kinderen van de gastouder onder de 13 jaar.

4. Niet meer dan 30% van de totale oppervlakte van de woning en de bijbehorende bouwwerken wordt gebruikt voor de gastouderopvang aan huis.

5. Niet meer dan 65m  van de totale oppervlakte van de woning en de bijbehorende bouwwerken wordt gebruikt voor de gastouderopvang aan huis.2





Artikel 6.52 Gastouderopvang aan huis - Vergunningplicht

Beleidsregel parkeren 
In de beleidsregel ‘Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016’ is uitgewerkt hoe de juridische norm ‘voldoende parkeervoorzieningen’ wordt beoordeeld. De beleidsregel
is geen onderdeel van het omgevingsplan, maar is een beleidsregel op grond van artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Daardoor wordt deze niet
expliciet genoemd in de regels van het omgevingsplan. 

Overgangsrecht 
Er is geen overgangsrecht voor beleidsregels. Het is daarom nodig om de beleidsregels voor parkeren opnieuw vast te stellen met een nadrukkelijke aan de
bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. 

1. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van artikel 6.52, vierde en vijfde lid, om meer oppervlakte te gebruiken voor de gastouderopvang aan
huis. 

2.

a.
b.
c.
d.
e.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als naar het oordeel van het college niet voldaan wordt aan de volgende regels:
de gastouderopvang aan huis voldoet aan de regels in artikel 6.51 tenzij wordt afgeweken van die regels op grond van artikel 6.52;
het voldoende is gewaarborgd dat er geen onaanvaardbare geluidshinder is;
de ruimtelijke uitstraling van de activiteit past bij een woonfunctie;
meer dan de helft van het oppervlak van de woning wordt gebruikt voor wonen; of
voldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden gerealiseerd op deze plek of in de directe

omgeving daarvan. 

3.

a.
1.
2.

b.
1.
2.
3.

c.
d.

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden de volgende documenten en gegevens verstrekt:
een situatieschets met daarop aangegeven:

de ruimtes en oppervlaktes die gebruikt worden voor de activiteit; en
de ruimtes en oppervlaktes die gebruikt worden voor wonen; en

een beschrijving van: 
een beschrijving van de gastouderopvang waar uit op te maken is of de activiteit is toegestaan volgens de regels van artikel 6.51; 
het dagelijks maximum aantal kinderen op te vangen kinderen; en
de piek- en daluren van de activiteit; en

de maatregelen om geluidhinder bij de omliggende woningen te voorkomen; en
een beschrijving waar uit op te maken is of voldoende laad-, los- en parkeervoorzieningen voor auto's, (bestel)bussen, vrachtwagens en �etsen worden

gerealiseerd op deze plek of in de directe omgeving daarvan. 

Afdeling 6.3.4 Bedrijfsactiviteiten

Artikel 6.53 Bedrijfsactiviteiten - Aanwijzing 

1. In het werkingsgebied bedrijfsactiviteiten toegestaan is het toegestaan gronden en bouwwerken te gebruiken voor bedrijfsactiviteiten. 

2. Deze afdeling geldt voor het gebruiken van gronden en bouwwerken voor bedrijfsactiviteiten.

3. Deze afdeling geldt niet voor beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis. 

Artikel 6.54 Bedrijfsactiviteiten in en op vaartuigen die voor lange tijd zijn afgemeerd - Verbod

Oogmerk 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op: 
a. de veiligheid en bruikbaarheid van de infrastructuur van het openbaar water; 
b. de bescherming van het milieu; 
c. het voorkomen van risicovolle bedrijfsactiviteiten; 
d. het uiterlijk aanzien van de omgeving.

PM: VFL Fase 2 
Deze regels worden nog aangevuld met onder andere een vergunningplicht wanneer fase 2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Zaanstad wordt omgezet.  
Voor nu is alleen de regeling uit bestemmingsplannen opgenomen. 
 



Bedrijfsactiviteiten in en op vaartuigen die voor lange tijd zijn afgemeerd zijn verboden.

Artikel 6.55 Seksinrichting - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het beperken van overlast; en 
b. het waarborgen van een gezonde en veilige woonsituatie.





Seksinrichting 
Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf waaronder begrepen een erotische massagesalon, sekssauna, raambordeel, seksclub, een
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater/peepshow, of parenclub/swingersclub, thuisprostitutie (prostitutie vanuit woningen) al dan niet in combinatie met
elkaar.

Bestaande seksinrichtingen 
In Zaanstad zijn een beperkt aantal seksinrichtingen toegestaan. Deze seksinrichtingen kunnen in het omgevingsplan worden toegestaan met een werkingsgebied. In
het werkingsgebied en de algemene regels is tevens een speci�catie opgenomen, zodat alleen de al bestaande toegestane activiteiten worden toegestaan.  
Bijvoorbeeld: op een locatie waar een parenclub is toegestaan kan het werkingsgebied ‘seksinrichting type parenclub’ worden toegekend zodat op die locatie niet ook
een raambordeel is toegestaan. 

PM: APV beleid schaarse vergunningen voor seksbedrijven en –inrichtingen 
Deze regels worden nog aangevuld wanneer de APV regels voor seksbedrijven en –inrichtingen worden omgezet naar het omgevingsplan. Voor nu is alleen de
regeling uit bestemmingsplannen opgenomen. 
Niet alle regels zullen worden omgezet. Regels omtrent de exploitatie van zulke bedrijfsactiviteiten is hoofdzakelijk een burgemeestersbevoegdheid, deze regels
mogen niet opgenomen worden in het omgevingsplan. Alleen regels vanuit het oogpunt van de fysieke leefomgeving mogen opgenomen worden in het
omgevingsplan.  
 

1. Een seksinrichting is alleen toegestaan in het werkingsgebied seksinrichting type X.

2. Een seksinrichting is van het type aangegeven in het werkingsgebied seksinrichting type X. 

Artikel 6.56 Produceren, opslaan en verkopen van vuurwerk - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het waarborgen van een gezonde en veilige leefomgeving.

Relatie Bal en Bkl 
Vuurwerk is een onderwerp dat nu op verschillende plekken is gereguleerd: APV, bestemmingsplan, vuurwerkbesluit, Activiteitenbesluit. Onder de Omgevingswet is het
onderwerp geregeld op rijksniveau in het Besluit activiteiten leefomgeving, en staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving instructieregels voor het op een locatie
toelaten van het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. 

Vuurwerk in het Besluit activiteiten leefomgeving  
In paragraaf 3.2.10, artikel 3.30 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen
voor theatergebruik aangewezen als een milieubelastende activiteit. Er is een drempel opgenomen in lid 2 van dit artikel afhankelijk van de hoeveelheid en de
categorie vuurwerk. Boven een bepaald gewicht en afhankelijk van de categorie geldt een vergunningplicht.  
De nadelige effecten die deze activiteiten kunnen veroorzaken zijn vooral de gevolgen voor externe veiligheid vanwege de aanwezigheid van ontplofbare stoffen. De
algemene regels uit paragraaf 4.102 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn van toepassing, waarin de meldplicht / vergunningplicht is geregeld. Er gelden met
name eisen voor externe veiligheid, waaronder afstandseisen. 

Vuurwerk in het Besluit kwaliteit leefomgeving 
Er gelden instructieregels voor het stellen van regels in het omgevingsplan op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving.  
Paragraaf 5.1.2.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving gaat over de veiligheid rond het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen
voor theatergebruik. De afstandseisen worden voor het omgevingsplan relevant als de vereiste afstand uit het Besluit activiteiten leefomgeving buiten de begrenzing
van de activiteit valt. De afstandseisen moeten verder in acht worden genomen ten opzichte van de al aanwezige gebouwen of locaties, als ten opzichte van de
gebouwen of locaties die nog niet aanwezig zijn, maar op grond van het omgevingsplan mogen worden gerealiseerd. 
Artikel 5.23 tot en met artikel 5.25 van het Besluit kwaliteit gaan over explosieaandachtsgebieden. Het omgevingsplan laat binnen het explosieaandachtsgebied
vuurwerk geen beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties toe. Onder bepaalde voorwaarden kan dat
vervolgens wel weer worden toegelaten. 

Bestaande consumentenvuurwerkverkoop 
In Zaanstad zijn een beperkt aantal verkooppunten voor consumentenvuurwerk toegestaan. Deze locaties kunnen in het omgevingsplan worden toegestaan met een
werkingsgebied. 

PM: APV beleid schaarse vergunningen voor consumentenvuurwerk 
Deze regels worden nog aangevuld wanneer de APV regels voor consumentenvuurwerk worden omgezet naar het omgevingsplan. Voor nu is alleen de regeling uit
bestemmingsplannen opgenomen. 
Niet alle regels zullen worden omgezet. Regels omtrent de exploitatie van zulke bedrijfsactiviteiten is hoofdzakelijk een burgemeestersbevoegdheid, deze regels
mogen niet opgenomen worden in het omgevingsplan. Alleen regels vanuit het oogpunt van de fysieke leefomgeving mogen opgenomen worden in het
omgevingsplan.

PM: verdere uitwerking bedrijfsregels 
Het is denkbaar dat op bedrijventerreinen wel de opslag of productie van vuurwerk kan worden toegestaan. Bij de uitwerking van de omgevingsplanregels voor
bedrijven en bedrijventerreinen kan het dus zo zijn dat het verbod hier verandert in een andere regeling. Voor de uitwerking van de regels voor bestaande woonwijken
is het echter voldoende om een verbod op te nemen. 



1. Het produceren van vuurwerk is verboden.

2. Het opslaan en verkopen van vuurwerk, anders dan consumentenvuurwerk, is verboden. 



3. Het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk is alleen toegestaan in het werkingsgebied verkoop consumentenvuurwerk toegestaan.

Afdeling 6.3.5 Openbare buitenruimte

Artikel 6.57 Openbare buitenruimte - Aanwijzing

Oogmerk 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met oog op: 
a. het zorgen voor een openbare buitenruimte die op verschillende manieren kan worden gebruikt;  
b. het bevorderen van ontmoetingen in de openbare buitenruimte; 
c. het aangenaam bewegen door en (kortdurend) verblijven in de openbare buitenruimte; 
d. een gebalanceerde de verhouding tussen groen en verharding in de openbare buitenruimte;  
e. het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen met een functiebeperking; en 
f. het voldoende bereikbaar houden van gronden en panden.

Openbare buitenruimte 
Er is in de wetgeving geen uniform begrip van openbare buitenruimte of openbaar toegankelijk gebied om bij aan te sluiten. Meestal is de de�nitie toegeschreven naar
een speci�eke regeling of doel waarvoor de wet is opgesteld. Ook in de de�nitiebepaling van ‘openbare plaats’ in de APV wordt verwezen naar het begrip in de Wet
openbare manifestaties, wat weer (deels) doorverwijst naar de Grondwet. Daarom is het nodig gebleken om in het omgevingsplan een eigen, nieuwe de�nitie op te
nemen van deze gronden. 
Het gaat om gronden die nu vaak zijn ingericht als stoep, wandelpad, parkje, kleine speeltuintjes. Veelal zijn deze gronden in eigendom en in beheer door de gemeente,
maar soms zien wij ook dat zulke gronden in eigendom en beheer blijven van een particulier (in Nederland gebeurt dit steeds vaker voor bedrijventerreinen). 
Onder openbare buitenruimte wordt in ieder geval niet verstaan een gebouw of besloten plaats.

Ontmoetingen 
Eén van de belangrijke doelen van de buitenruimte is het bevorderen van ontmoetingen. In de oogmerken is dit nadrukkelijk benoemd zodat er bij het inrichten van de
openbare buitenruimte rekening mee wordt gehouden.  
Onder het bevorderen van ontmoetingen wordt in ieder geval begrepen het aanleggen van een jongeren ontmoetingsplek (JOP).   

Excessen 
Excessen worden al voorkomen door toepassing van onze wegwijzer inrichting openbare ruimte Zaanstad (wiorz) en tussen particulieren is het al in het Burgerlijk
Wetboek geregeld. Met andere woorden, hier hoeft niet geregeld te worden dat de buitenruimte niet zo mag worden ingericht dat een bewoner niet meer bij zijn of haar
voordeur kan komen, dat is al elders geregeld.

Toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking 
In artikel 5.162 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is een instructieregel opgenomen die verplicht tot het rekening houden met de toegankelijkheid van het
openbare gebied voor mensen met een functiebeperking bij nieuwe ontwikkelingen. Hoewel niet strikt noodzakelijk, is dit oogmerk hier wel opgenomen zodat het doel
ook richtinggevend kan zijn voor de herinrichting van bestaand openbaar gebied. 

[PM] Uitritten, kabels en leidingen 
De openbare buitenruimte wordt ook gebruikt voor uitritten en (ondergrondse) kabels en leidingen. Deze regels worden echter pas uitgewerkt wanneer de Verordening
Fysieke Leefomgeving Zaanstad wordt omgezet naar het omgevingsplan. Om die reden zijn hiervoor nu nog geen regels opgenomen in de voorliggende versie.  

Openbare sport- en speelvoorzieningen op kleinschalig niveau  
Hiermee worden kleine speeltuinen en voetbalveldjes op wijk- of buurtniveau bedoeld. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat hiermee een sportveld wordt
aangelegd met een zodanige verkeersaantrekkende werking dat deze met de auto wordt bezocht, zoals bij sportclubs of grote voetbalvelden. Zulke
sportvoorzieningen worden geregeld in [PM]. 
 



1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

In het werkingsgebied openbare buitenruimte is het toegestaan gronden en bouwwerken te gebruiken voor:
wegverkeer;
parkeren;
openbaar vervoer;
laden en lossen; 
manoeuvreren;
groen;
water;
waterberging;

verblijfsgebied;
�etspaden;
voetpaden; en

openbare sport- en speelvoorzieningen op kleinschalig niveau.  

2. Deze afdeling geldt voor de activiteiten in het eerste lid. 

Artikel 6.58 Rijstroken - Algemene regels

Het wijzigen en toevoegen van een rijstrook 
Het Besluit kwaliteit leefomgeving stelt strenge onderzoeksverplichtingen aan het wijzigen en toevoegen van een rijstrook. Om aan die onderzoeksverplichtingen te
voldoen is een omgevingsplanwijziging noodzakelijk. In die procedure wordt onderzocht of de wijziging voldoet aan de eisen. Vervolgens wordt in bijlage II het





wegpro�el opgenomen in het omgevingsplan en, als dat nodig is, het werkingsgebied in het eerste lid aangepast. Omdat het omgevingsplan nu wordt geschreven voor
de bestaande wegen is er in eerste instantie nog geen wegpro�el opgenomen in bijlage.

Wijzigen van gemeenteweg en waterschapsweg
De uitzondering in het derde lid is gebaseerd op artikel 5.78j lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Binnen dit kader mag een gemeenteweg en waterschapsweg
wel gewijzigd worden. 

1. Rijstroken zijn alleen toegestaan in het werkingsgebied rijstroken.

2. Het toevoegen van een rijstrook en wijzigen van een bestaande rijstrook is alleen toegestaan als de rijstrook past in het wegpro�el opgenomen in bijlage II.

3.

a.
b.
c.
d.
e.

In afwijking van het tweede lid mag een gemeenteweg en waterschapsweg ook worden gewijzigd als:
de rijstroken niet meer dan 2 m verplaatst worden;
de rijstroken niet meer dan 1 m verhoogd of verlaagd worden;
het aantal rijstroken niet toeneemt, met uitzondering van voorsorteerstroken en in-en-uitvoerstroken;
het wegdek niet wordt vervangen door een minder stil wegdek; en
er geen geluidbeperkende maatregelen bestaande uit werken of bouwwerken langs de weg worden verwijderd.

Afdeling 6.3.6 Groen

Artikel 6.59 Groen - Aanwijzing

Oogmerk 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op: 
a. het zorgen voor een groene omgeving voor de dierenwereld; 
b. het zorgen voor een gezonde leefomgeving voor de mens; en 
c. het behouden en versterken van het groen.

Wat is groen? 
In bestemmingsplannen werd vaak het vakjargon ‘groenvoorzieningen’ gebruikt om groen te omschrijven. Om de regeling leesbaarder te maken is dat begrip
vervangen door ‘groen’. Onder groen wordt in ieder geval verstaan: verkeersgroen, plantsoenen, parken, bomen, struiken, hagen en (bloemrijke) grasvelden. 

Gebruik van bouwwerken 
In dit artikel worden regels gesteld over het gebruik van gronden en bouwwerken. Dat is in dit geval opvallend omdat groen geen bouwwerk is. Toch is ervoor gekozen
ook hier te spreken over 'het gebruik van gronden en bouwwerken' omdat dan is aangesloten bij de standaardformulering. 

Bescherming 
Het is niet de bedoeling dat elk stukje groen van de gemeente wordt aangeduid met dit artikel, maar alleen wanneer daar inhoudelijk een reden voor is. Groen is
namelijk al toegestaan als ondergeschikt gebruik (zie artikel 6.40) en is als hoofdgebruik toegestaan in de openbare buitenruimte (zie artikel 6.57, eerste lid). Zo is het
denkbaar dat een groen parkje in het centrumgebied met deze regels wordt beschermd, omdat groen in het centrumgebied schaars is. Dit artikel is een middel om te
sturen op het behoud van groen in gebieden waar dat noodzakelijk is. Dit artikel is niet bedoeld om al het groen in Zaanstad ‘aan te wijzen’. 

Groen- en waterplan Zaanstad 2018 
In het Groen- en waterplan Zaanstad 2018 heeft Zaanstad ambities opgesteld over het versterken van de kernwaarden van het groen en water. De
beleidsdoelstellingen kunnen aanleiding vormen om bepaalde groen(structuren) in Zaanstad te beschermen met dit artikel. 



1. In het werkingsgebied groen is het toegestaan gronden en bouwwerken te gebruiken voor groen. 

2. Deze afdeling geldt voor het gebruiken van gronden en bouwwerken voor groen.

Artikel 6.60 Ondergeschikte gebruiksactiviteiten - Aanwijzing 

a.
b.
c.

In het werkingsgebied groen is het toegestaan gronden en bouwwerken te gebruiken als ondergeschikt gebruik voor:
�etspaden;
voetpaden; en
water. 

Afdeling 6.3.7 Water

Artikel 6.61 Water - Aanwijzing

Oogmerk 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met oog op: 
a. het beperken van wateroverlast; 
b. het voorkomen van vissterfte door overstroming; 





c. voldoende waterberging; 
d. het ontlasten van de hemelwaterafvoer bij veel neerslag; en 
e. het beschermen van de identiteit van Zaanstad zoals deze terug te vinden is in het patroon van sloten en dwarssloten.   

Groen- en waterplan Zaanstad 2018 
In het Groen- en waterplan Zaanstad 2018 heeft Zaanstad ambities opgesteld over het versterken van de kernwaarden van het groen en water. De
beleidsdoelstellingen kunnen aanleiding vormen om bepaalde waterstructuren in Zaanstad aan te wijzen met dit artikel. 

1.

a.
b.
c.
d.
e.

In het werkingsgebied water is het toegestaan gronden en bouwwerken te gebruiken voor:
beroepsvaart;
recreatievaart;
water; 
waterberging; en
waterhuishoudkundige voorzieningen. 

2. Deze afdeling geldt voor de activiteiten in het eerste lid.

Artikel 6.62 Ondergeschikte gebruiksactiviteiten - Algemene regels 

a.
b.
c.
d.
e.

In aanvulling op het ondergeschikt gebruik als bedoeld in artikel 6.40, is ook het volgende ondergeschikt gebruik toegestaan:
kaden;
oevers;
verkeerstekens voor de scheepvaart;
sluizen; en
steigers en andere werken voor waterrecreatie en beroepsmatig varen. 

Afdeling 6.3.8 Nutsvoorzieningen

Artikel 6.63 Nutsvoorzieningen - Aanwijzing 

1. Het is toegestaan gronden en bouwwerken te gebruiken voor nutsvoorzieningen. 

2. Deze afdeling geldt voor de activiteiten in het eerste lid.

Artikel 6.64 Hoogspanningsverbinding - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen langdurig verblijven onder een hoogspanningsverbinding. 

Bouwen, gebruiken en beschermen van een hoogspanningsverbinding 
Er zijn 3 verschillende activiteiten geregeld ten aanzien van een hoogspanningsverbinding: het bouwen van de hoogspanningsverbinding, het het gebruiken van de
hoogspanningsverbinding en het beschermen van de hoogspanningsverbinding. Op deze plek is alleen het gebruik van een hoogspanningsverbinding geregeld. 

Peildatum 
De doorvoercapaciteit mag niet worden vergroot ten opzichte van de toegestane doorvoercapaciteit op het moment dat dit artikel op die plek is gaan gelden. 



1.

a.
b.

De volgende nutsvoorzieningen zijn alleen toegestaan in het werkingsgebied hoogspanningsverbinding:
een hoogspanningsverbinding; en
een voor een hoogspanningsverbinding noodzakelijk hulpmiddel.

 

2. De doorvoercapaciteit van een hoogspanningsverbinding mag niet worden vergroot. 

Artikel 6.65 Buisleiding voor gevaarlijke stoffen - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het zoveel mogelijk beschermen van (zeer) kwetsbare gebouwen.

Bouwen, gebruiken en beschermen van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen 
Er zijn 3 verschillende activiteiten geregeld ten aanzien van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen: het bouwen van de buisleiding, het gebruiken van de buisleiding en
het beschermen van de buisleiding. Op deze plek is alleen het gebruik geregeld. 





Peildatum 
De doorvoercapaciteit mag niet worden vergroot ten opzichte van de toegestane doorvoercapaciteit op het moment dat dit artikel op die plek is gaan gelden. 

1. Een buisleiding voor gevaarlijke stoffen is alleen toegestaan In het werkingsgebied buisleiding voor gevaarlijke stoffen.

2. De doorvoercapaciteit van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen mag niet worden vergroot. 

Afdeling 6.3.9 Opslag PM

Artikel 6.66 Opslag - Aanwijzing 

Artikel 6.67 Ondergeschikte opslag - Algemene regel 

Artikel 6.68 Opslag als hoofdgebruik - Algemene regel 

Artikel 6.69 Uitsluitend opslag - Algemene regel 

Witjm
Markering



Afdeling 6.3.10 Erf

Artikel 6.70 Erf - Aanwijzing 

1.

a.
b.

Het is toegestaan gronden te gebruiken als erf in de volgende werkingsgebieden:
wonen;
[PM economische functies]

2. Deze afdeling geldt voor de activiteiten in het eerste lid. 

Artikel 6.71 Erf en erfbebouwing - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het behoud van de ruimtelijke eenheid tussen het erf en het hoofdgebouw.

Parkeren 
Onder ondersteuning van het hoofdgebruik wordt mede verstaan parkeren, mits dat plaatsvindt voor het hoofdgebruik. Aan parkeren op het erf kunnen aanvullende
regels verbonden zijn, zie bijvoorbeeld artikel 6.73.

Functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw 
Het eerste lid bevat een verzwaring van de hoofdregel die volgt uit de de�nitie van een (gebouw)erf; dat het erf ingericht is ten dienste van het hoofdgebouw. Het hele
erf wordt ingericht ten dienste van het hoofdgebouw, maar voor het erf op een afstand van meer dan 4 m tot het oorspronkelijk hoofdgebouw geldt aanvullend dat het
alleen functioneel ondergeschikt gebruikt mag worden aan het hoofdgebouw.  
Het lid is een gedeeltelijke omzetting van artikel 22.36 sub a lid 2 onder ii van de Bruidsschat. 

Bijzondere regel in het tweede lid 
Het tweede lid is een omzetting van artikel 22.37 lid 1 Bruidsschat. 



1. Het erf en de erfbebouwing op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw is functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw op die
plek. 

2. Als erfbebouwing bestaat uit een deel dat op meer, en een deel dat op minder dan 4 m van het oorspronkelijke hoofdgebouw ligt zonder een inwendige
scheidingsconstructie tussen beide delen, dan geldt het eerste lid ook voor het deel dat binnen 4 m tot het oorspronkelijk hoofdgebouw ligt. 

Afdeling 6.3.11 Parkeervoorzieningen

Artikel 6.72 Parkeervoorzieningen - Aanwijzing 

1. Het is toegestaan gronden en bouwwerken te gebruiken voor parkeervoorzieningen.

2. Deze afdeling geldt voor het gebruiken van gronden en bouwwerken voor parkeervoorzieningen. 

Artikel 6.73 Ondergeschikte parkeervoorzieningen in het voorerfgebied - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het waarborgen van een open straatbeeld. 

Stedebouw 
In veel woonwijken is het uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk om auto’s (en bussen, caravans, etc.) te parkeren voor de voorgevel van de woning. In het
verleden werd dit geregeld met een bestemming ‘Tuin’, maar die systematiek bestaat niet meer in het omgevingsplan. Daarom is ervoor gekozen om
parkeervoorzieningen voor de voorgevel nadrukkelijk te regelen in dit artikel.

De zone tussen de voorgevel van een hoofdgebouw en de openbare ruimte 
Het gaat om de zone direct voor de voorgevel van een hoofdgebouw. Als de voorgevel stopt (en dus waar de zijgevel begint), dan houdt de zone op. In de
onderstaande afbeelding is de zone in het rood weergegeven. Bij een vrijstaand huis of een 2-onder-1-kapwoning kan het mogelijk zijn om 1 parkeerplaats te realiseren
omdat daar de voorgevel vaak niet de hele breedte van het erf heeft.

Bestaande situaties en lokaal maatwerk 
Voor bestaande, legale parkeervoorzieningen in de bovenstaande rode zone en op locaties waar het (bijvoorbeeld om stedenbouwkundige redenen) niet nodig is te





sturen op parkeervoorzieningen voor de voorgevel is een werkingsgebied gemaakt. Het aanzetten van het werkingsgebied ‘parkeren in voorerfgebied’ zorgt dat op die
plek wel geparkeerd mag worden. 

Niet alleen woningen 
De regeling is opgesteld voor woonwijken en geldt in eerste instantie alleen in de gebiedstypes voor woongebieden. Doordat de regeling algemeen is geschreven kan
deze ook worden toegepast voor niet-woongebieden, mits het stedenbouwkundig wenselijk is ook in die gebieden het parkeren voor de voorgevel te regelen. 

1. Dit artikel geldt voor parkeren als ondergeschikt gebruik in het voorerfgebied.

2.

a.
1.
2.

b.

Dit artikel geldt niet:
voor de volgende parkeervoorzieningen:

een garage; en
een �etsenstalling; en

in het werkingsgebied parkeren in voorerfgebied.

3. Per voorerfgebied is 1 parkeervoorziening toegestaan.

4. De parkeervoorziening ligt niet in de zone tussen de voorgevel van het hoofdgebouw en de openbare ruimte. 

Artikel 6.74 Parkeervoorzieningen als hoofdgebruik - Algemene regel 

Parkeervoorzieningen als hoofdgebruik zijn alleen toegestaan in het werkingsgebied parkeren. 

Artikel 6.75 Uitsluitend parkeervoorzieningen - Algemene regel

Uitsluitend parkeren 
Op sommige plekken is het stedebouwkundig wenselijk om te waarborgen dat de gronden en bouwwerken alleen gebruikt worden voor parkeren en niet voor andere
gebruiksactiviteiten. 



In het werkingsgebied uitsluitend parkeren mogen gronden en bouwwerken uitsluitend gebruikt worden voor parkeervoorzieningen. 

Artikel 6.76 Parkeervoorzieningen - Verbod 

In het werkingsgebied parkeren verboden zijn parkeervoorzieningen verboden. 

Afdeling 6.3.12 Dakterras

Artikel 6.77 Dakterras - Vergunningplicht

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met het oog op: 
a. het beschermen van de privacy van de buurpercelen; 
b. het voorkomen van een verrommeling van het straatbeeld. 

Relatie nota woonbebouwing 2020 
In de nota woonbebouwing 2020 is bepaald in welke gevallen een dakterras wenselijk kan zijn. Omdat benadrukt wordt dat er steeds een afweging moet plaatsvinden,
is ervoor gekozen om het gebruiken van het dak als dakterras met een vergunningplicht in het omgevingsplan op te nemen. 

Niet alleen woningen 
Dit artikel heeft niet alleen betrekking op dakterrassen bij een woning. Omdat ook dakterrassen op niet-woningen gereguleerd moeten worden is deze regeling
verbreed. De beoordelingsregels laten voldoende afwegingsruimte om de aard van de activiteit waarvoor het dakterras wordt aangevraagd bij de afweging te
betrekken. Zo is het bijvoorbeeld de verwachting dat een dakterras voor een horecazaak (als dit niet elders is uitgesloten) strenger getoetst wordt op het
omgevingsaspect geluid onder verwijzing naar de beoordelingsregel in het tweede lid sub a. Daarnaast is de aanhef van de beoordelingsregels zo geformuleerd dat
het college nadrukkelijk beleidsvrijheid toekomt bij het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning, ook als aan alle beoordelingsregels is voldaan.  

Dakterrasafscheiding 
Dit artikel regelt alleen waar een dakterras is toegestaan. Als een dakterras is toegestaan en er ook een dakterrasafscheiding gebouwd gaat worden, dan moet aan
ook de regels in artikel 6.22 voldaan worden. 

Beoordelingsregel 4 m van de achtergevel 
De beoordelingsregel dat het dakterras binnen 4 m van de achtergevel van het oorspronkelijke hoofdgebouw moet liggen geldt ‘in beide richtingen’. Daarmee wordt
bedoeld dat het dakterras zowel tot 4 m achter de achtergevel, als tot 4 m voor de achtergevel gerealiseerd mag worden. 



1. Het gebruiken van bouwwerken voor een dakterras is verboden zonder omgevingsvergunning. 

2. De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als naar het oordeel van het college niet wordt voldaan aan de volgende regels:



a.
b.
c.
d.
e.
f.

de gebruiksmogelijkheden van het perceel en de aangrenzende percelen niet onevenredig wordt aangetast;
de bezonningssituatie op de aangrenzende percelen niet onevenredig wordt aangetast;
het dakterras wordt ontsloten vanuit het hoofdgebouw;
het dakterras binnen 4 m van de achtergevel van het oorspronkelijk hoofdgebouw ligt; 
het dakterras 1 m of meer achter de voorgevel ligt; of
het dakterras niet zichtbaar is op de zichtbaarheidslijn.

3.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het gebruiken van een dak als dakterras wordt een situatieschets verstrekt van:
het hoofdgebouw met daarop aangegeven de oorspronkelijke achtergevel;
het dakterras;
de ontsluiting van het dakterras;
de afstand van het dakterras tot de oorspronkelijke achtergevel en de voorgevel;
de afstand van het dakterras tot de buurpercelen; en
het dakterras in relatie tot de zichtbaarheidslijn. 

Afdeling 6.3.13 Ondergeschikte horeca

Artikel 6.78 Ondergeschikte horeca - Aanwijzing 

Artikel 6.79 Ondergeschikte horeca - Algemene regels 

Artikel 6.80 Ondergeschikte horeca - Verbod 



Afdeling 6.3.14 Ondergeschikte detailhandel PM

Artikel 6.81 Ondergeschikte detailhandel - Aanwijzing 

Artikel 6.82 Ondergeschikte detailhandel - Algemene regels 

Artikel 6.83 Ondergeschikte detailhandel - Verbod 

Afdeling 6.3.15 Cultuur PM

Artikel 6.84 Cultuur - Aanwijzing 

. Afdeling 6.3.16 Recreatie PM

Artikel 6.85 Recreatie - Aanwijzing 

Witjm
Markering

Witjm
Markering

Witjm
Markering



Artikel 6.86 Recreatie - Verbod 

Afdeling 6.3.17 Sport PM

Artikel 6.87 Sport - Aanwijzing 

Artikel 6.88 Functioneel aan sport verbonden voorzieningen - Algemene regel 

Afdeling 6.3.18 Maatschappelijk PM

Artikel 6.89 Maatschappelijk - Aanwijzing 

Witjm
Markering

Witjm
Markering



Afdeling 6.3.19 Detailhandel PM

Artikel 6.90 Detailhandel - Aanwijzing 

Afdeling 6.3.20 Detailhandel in volumineuze goederen PM

Artikel 6.91 Detailhandel in volumineuze goederen - Aanwijzing 

Artikel 6.92 Detailhandel in volumineuze goederen - Algemene regel 

 Afdeling 6.3.21 Kantoren PM

Artikel 6.93 Kantoren - Aanwijzing 

Afdeling 6.3.22 Gemengd 1 PM

Paragraaf 6.3.22.1 Toegestaan gebruik

Artikel 6.94 Gemengd 1 - Functieomschrijving 

Witjm
Markering

Witjm
Markering

Witjm
Markering

Witjm
Markering



Paragraaf 6.3.22.2 Bedrijfsactiviteiten

Artikel 6.95 Recreatie - Verbod

Verboden vormen 
Een recreatieve voorzieningen kunnen een grote invloed hebben op de leefomgeving. Denk hierbij niet alleen aan geluid maar ook aan een grote piekbelasting van
verkeers- en parkeerdruk. Om deze redenen zijn de in dit artikel bepaalde vormen van recreatieve voorzieningen verboden. 



a.
b.
c.
d.

De volgende recreatieve voorzieningen zijn verboden: 
een attractiepark;
een dierentuin;
een manege; en
een pretpark.

Artikel 6.96 Functioneel aan sport verbonden voorzieningen - Algemene regel 

functioneel aan sport verbonden voorzieningen zijn alleen toegestaan als ondergeschikt gebruik.

Artikel 6.97 Ondergeschikte horeca - Algemene regels

Beleidsregels ondersteunende horeca 
De voorwaarden voor ondergeschikte horeca zijn gebaseerd op de Beleidsregels ondersteunende horeca. Onder deze voorwaarden wordt horeca aanvaardbaar geacht
als zijnde ondergeschikt aan het hoofdgebruik. 

Bedrijfskantine 
Er gelden speci�eke regels over horeca in de vorm van kantines voor de eigen bedrijfsvoering. De eigen werknemers moeten dan ook de voornamelijke doelgroep zijn,
waarbij het ook toegestaan is als in beperkte mate bezoekers van het bedrijf gebruik maken van de kantine.  
Anders dan bij andere vormen van ondergeschikte horeca is het niet van belang of de kantine door het eigen bedrijf wordt verzorgd, of dat zij hiervoor een derde partij
hebben ingehuurd. De huidige trend is immers dat kantines worden uitbesteed aan cateringsbedrijven. De regels van het omgevingsplan staan dit niet in de weg.  
Een horecagelegenheid met een verzorgingsgebied of aantrekkende werking groter dan het eigen bedrijf is niet toegestaan. 



1. De horeca is direct gerelateerd aan het hoofdgebruik.

2. De openingstijden van de horeca mogen niet ruimer zijn dan de openingstijden van het hoofdgebruik.

3. De horeca is alleen bereikbaar via de ingangen behorend bij het hoofdgebruik.



4.
a.
b.

De oppervlakte van de horeca is niet groter dan:
25% van de oppervlakte van het hoofdgebruik; en
100 m .2

5.

a.
b.

De oppervlaktebeperking in het vierde lid geldt niet voor een bedrijfskantine als:
de bedrijfskantine ondersteunend is aan het hoofdgebruik; en
de afnemers voornamelijk de eigen werknemers zijn. 

Artikel 6.98 Ondergeschikte horeca - Verbod

Beleidsregels ondersteunende horeca 
De voorwaarden voor ondergeschikte horeca zijn gebaseerd op de Beleidsregels ondersteunende horeca. Onder deze voorwaarden wordt horeca aanvaardbaar geacht
als zijnde ondergeschikt aan het hoofdgebruik. 



a.
b.

De volgende horeca is verboden als ondergeschikt gebruik:
terras aan of op openbaar gebied; en
hotel.

Artikel 6.99 Ondergeschikte detailhandel - Algemene regels

Detailhandelsvisie Zaanstad 2015-2025 
De voorwaarden voor ondergeschikte detailhandel zijn gebaseerd op de Detailhandelsvisie Zaanstad 2015-2025. Onder deze voorwaarden wordt detailhandel
aanvaardbaar geacht als zijnde ondergeschikt aan het hoofdgebruik. 



1. De detailhandel is direct gerelateerd aan het hoofdgebruik.

2.

a.
b.

De oppervlakte van de detailhandel is niet groter dan: 
20% van de oppervlakte van het hoofdgebruik; en
250 m .2

Artikel 6.100 Ondergeschikte detailhandel - Verbod

Detailhandelsvisie Zaanstad 2015-2025 
De voorwaarden voor ondergeschikte detailhandel zijn gebaseerd op de Detailhandelsvisie Zaanstad 2015-2025. Onder deze voorwaarden wordt detailhandel
aanvaardbaar geacht als zijnde ondergeschikt aan het hoofdgebruik. 

Supermarkt en volumineuze goederen 
Detailhandel in de vorm van een supermarkt en detailhandel in volumineuze goederen hebben een grote verkeersaantrekkende werking, waarbij voornamelijk auto's
worden ingezet om de zaak te bereiken. Daarnaast betrekken deze functies voornamelijk grote panden die, als zij leeg komen te staan, vanwege de omvang moeilijk te
vullen zijn met een andere functie. Daarom is het belangrijk geen overschot aan deze functies toe te staan, zodat onnodige leegstand kan worden voorkomen. 



a.
b.
c.

De volgende detailhandel is verboden als ondergeschikt gebruik:
een supermarkt; 
de verkoop van vuurwerk; en
detailhandel in volumineuze goederen.

Paragraaf 6.3.22.3 Wonen

 Hier worden alle artikelen uit de afdeling 'wonen' herhaald. Dat is dus een lange lijst. 

Paragraaf 6.3.22.4 Erf

Artikel 6.101 Erf en erfbebouwing - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het behoud van de ruimtelijke eenheid tussen het erf en het hoofdgebouw.

Parkeren 
Onder ondersteuning van het hoofdgebruik wordt mede verstaan parkeren, mits dat plaatsvindt voor het hoofdgebruik. Aan parkeren op het erf kunnen aanvullende
regels verbonden zijn, zie bijvoorbeeld artikel 6.73.

Functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw 
Het eerste lid bevat een verzwaring van de hoofdregel die volgt uit de de�nitie van een (gebouw)erf; dat het erf ingericht is ten dienste van het hoofdgebouw. Het hele
erf wordt ingericht ten dienste van het hoofdgebouw, maar voor het erf op een afstand van meer dan 4 m tot het oorspronkelijk hoofdgebouw geldt aanvullend dat het
alleen functioneel ondergeschikt gebruikt mag worden aan het hoofdgebouw.  
Het lid is een gedeeltelijke omzetting van artikel 22.36 sub a lid 2 onder ii van de Bruidsschat. 

Bijzondere regel in het tweede lid 
Het tweede lid is een omzetting van artikel 22.37 lid 1 Bruidsschat. 





1. Het erf en de erfbebouwing op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw is functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw op die
plek. 

2. Als erfbebouwing bestaat uit een deel dat op meer, en een deel dat op minder dan 4 m van het oorspronkelijke hoofdgebouw ligt zonder een inwendige
scheidingsconstructie tussen beide delen, dan geldt het eerste lid ook voor het deel dat binnen 4 m tot het oorspronkelijk hoofdgebouw ligt. 

Paragraaf 6.3.22.5 Parkeren

Artikel 6.102 Ondergeschikte parkeervoorzieningen in het voorerfgebied - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het waarborgen van een open straatbeeld. 

Stedebouw 
In veel woonwijken is het uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk om auto’s (en bussen, caravans, etc.) te parkeren voor de voorgevel van de woning. In het
verleden werd dit geregeld met een bestemming ‘Tuin’, maar die systematiek bestaat niet meer in het omgevingsplan. Daarom is ervoor gekozen om
parkeervoorzieningen voor de voorgevel nadrukkelijk te regelen in dit artikel.

De zone tussen de voorgevel van een hoofdgebouw en de openbare ruimte 
Het gaat om de zone direct voor de voorgevel van een hoofdgebouw. Als de voorgevel stopt (en dus waar de zijgevel begint), dan houdt de zone op. In de
onderstaande afbeelding is de zone in het rood weergegeven. Bij een vrijstaand huis of een 2-onder-1-kapwoning kan het mogelijk zijn om 1 parkeerplaats te realiseren
omdat daar de voorgevel vaak niet de hele breedte van het erf heeft.

Bestaande situaties en lokaal maatwerk 
Voor bestaande, legale parkeervoorzieningen in de bovenstaande rode zone en op locaties waar het (bijvoorbeeld om stedenbouwkundige redenen) niet nodig is te
sturen op parkeervoorzieningen voor de voorgevel is een werkingsgebied gemaakt. Het aanzetten van het werkingsgebied ‘parkeren in voorerfgebied’ zorgt dat op die
plek wel geparkeerd mag worden. 

Niet alleen woningen 
De regeling is opgesteld voor woonwijken en geldt in eerste instantie alleen in de gebiedstypes voor woongebieden. Doordat de regeling algemeen is geschreven kan
deze ook worden toegepast voor niet-woongebieden, mits het stedenbouwkundig wenselijk is ook in die gebieden het parkeren voor de voorgevel te regelen. 



1. Dit artikel geldt voor parkeren als ondergeschikt gebruik in het voorerfgebied.

2.

a.
1.
2.

b.

Dit artikel geldt niet:
voor de volgende parkeervoorzieningen:

een garage; en
een �etsenstalling; en

in het werkingsgebied parkeren in voorerfgebied.

3. Per voorerfgebied is 1 parkeervoorziening toegestaan.

4. De parkeervoorziening ligt niet in de zone tussen de voorgevel van het hoofdgebouw en de openbare ruimte. 

Artikel 6.103 Parkeervoorzieningen als hoofdgebruik - Algemene regel 

Parkeervoorzieningen als hoofdgebruik zijn alleen toegestaan in het werkingsgebied parkeren. 

Artikel 6.104 Uitsluitend parkeervoorzieningen - Algemene regel

Uitsluitend parkeren 
Op sommige plekken is het stedebouwkundig wenselijk om te waarborgen dat de gronden en bouwwerken alleen gebruikt worden voor parkeren en niet voor andere
gebruiksactiviteiten. 



In het werkingsgebied uitsluitend parkeren mogen gronden en bouwwerken uitsluitend gebruikt worden voor parkeervoorzieningen. 

Artikel 6.105 Parkeervoorzieningen - Verbod 

In het werkingsgebied parkeren verboden zijn parkeervoorzieningen verboden. 

Titel 6.4 Aanlegactiviteiten

Titel 6.5 Milieubelastende activiteiten



Afdeling 6.5.1 Algemene bepalingen over milieubelastende activiteiten

Artikel 6.106 Toepassingsbereik 

Deze titel geldt voor milieubelastende activiteiten als bedoeld in de bijlage bij de Omgevingswet in het werkingsgebied ‘milieubelastende activiteit’.

Artikel 6.107 Uitzonderingen op het toepassingsbereik 

1.

a.
b.

1.
2.

c.
d.
e.

1.
2.
3.

f.

In uitzondering op het bepaalde in het algemene toepassingsbereik als bedoeld in artikel 6.106 geldt deze titel niet:

 
als de activiteit wordt verricht bij wonen als bedoeld in afdeling 6.3.3, uitgezonderd de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis;
als de activiteit bestaat uit het feitelijk verrichten van:

bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken; of
het feitelijk verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan een bouwwerk of terrein.

voor een milieubelastende activiteit die in hoofdzaak in de openbare buitenruimte wordt verricht;
voor doorgaand verkeer op wegen, vaarwegen en spoorwegen;
voor een evenement:

dat ergens anders plaatsvindt dan op een locatie voor evenementen;
dat geen festiviteit als bedoeld in artikel 6.65, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; of
waarover geluidsregels zijn gesteld bij of krachtens een gemeentelijke verordening;

voor het verrichten van werkzaamheden met een mobiele installatie op een weiland, akker of bos die geen verplaatsbaar mijnbouwwerk als bedoeld in
artikel 4.116, van het Besluit activiteiten leefomgeving is.

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor activiteiten als bedoeld in afdeling 6.5.3 Lozingen bij wonen en in afdeling 6.5.4 Lozingen anders dan bij wonen.

3. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor activiteiten als bedoeld in afdeling 6.5.5 Bodem op locaties waar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet
een beschikking ernst/geen spoed is afgegeven.

Artikel 6.108 Voorrangsbepaling  

a.
b.

1.
2.

De regels voor milieubelastende activiteiten in het werkingsgebied ‘milieubelastende activiteit’ gelden niet:
voor zover de regels in deze titel in strijd zijn met de regels in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet;
voor een milieubelastende activiteit die als vergunningplichtig aangewezen is in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, tenzij elders in dit

omgevingsplan anders is bepaald, voor zover voorschriften verbonden zijn aan:
een voor de inwerkingtreding van de wet onherroepelijke omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit;
een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en na de inwerkingtreding van

de Omgevingswet onherroepelijk wordt.

Artikel 6.109 Algemene regel 

Een milieubelastende activiteit is alleen toegestaan als de activiteit waar de milieubelastende activiteit onderdeel van is op die plek is toegestaan. 

Artikel 6.110 Oogmerken  

a.
b.
c.

1.
2.
3.

De regels in deze titel zijn gesteld met het oog op:
het waarborgen van de veiligheid;
het beschermen van de gezondheid; en
het beschermen van het milieu, waaronder:

het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen; en
een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Artikel 6.111 Normadressaat  

Aan het bepaalde in deze titel wordt voldaan door degene die de activiteit verricht en deze draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Artikel 6.112 Speci�eke zorgplicht  



1.

a.
b.
c.

Degene die een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, als bedoeld in de
oogmerken in artikel 6.110 is verplicht:

alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

2.

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Deze plicht houdt in ieder geval in dat:
alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen;
de best beschikbare technieken worden toegepast;
geen signi�cante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, als bedoeld in artikel 19.1,

eerste lid, van de Omgevingswet;
afvalwater dat wordt geloosd en gekanaliseerde emissies van stoffen in de lucht doelmatig kunnen worden bemonsterd;
metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund;
meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt, en gepresenteerd;

voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat, herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft; en
afvalstoffen worden afgevoerd na beëindiging van een activiteit.

3.

a.
b.

De plicht, als bedoeld in het eerste lid houdt in ieder geval ook in dat:
de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de activiteit zo veel mogelijk worden voorkomen of beperkt; en
de duisternis en het donkere landschap worden beschermd in door het college aangewezen gebieden.

4. Het eerste lid voor zover het ziet op het tweede lid, en het tweede lid, zijn niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk
3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 6.113 Maatwerkvoorschriften  

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over normadressaat als bedoeld in artikel 6.111, gegevens en bescheiden op verzoek van het college als bedoeld
in artikel 6.116 en het informeren over een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 6.117 en de afdelingen 6.5.2 tot en met 6.5.5.

2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van het verstrekken van gegevens en bescheiden op verzoek van het college als bedoeld in de
artikelen 6.116  en 6.117 en de afdelingen 6.5.2 tot en met 6.5.5.

3. Een maatwerkvoorschrift wordt gesteld met het oog op de belangen, als bedoeld in de algemene regel als bedoeld in artikel 6.109.

4. Op het stellen van een maatwerkvoorschrift over een milieubelastende activiteit zijn de instructieregels in paragraaf 5.1.4 en artikel 5.165 van het Besluit
kwaliteit leefomgeving, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6.114 Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden  

a.
b.
c.
d.

Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het college, worden die ondertekend en voorzien van:
de aanduiding van de activiteit;
de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
het adres waarop de activiteit wordt verricht; en
de dagtekening.

Artikel 6.115 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat  

1. Voordat de naam of het adres, als bedoeld in de maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel6.113 wijzigen, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt
aan het college.

2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.116 Gegevens en bescheiden op verzoek van het college 

1. Op verzoek van het college worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels uit dit omgevingsplan en
maatwerkvoorschriften op grond van dit omgevingsplan voor de activiteit toereikend zijn gezien de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het
beschermen van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.



Artikel 6.117 Informeren over een ongewoon voorval  

1. Het college wordt onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.

2.

a.
b.

Het eerste lid geldt niet voor:
milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3, van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
ongewone voorvallen bij wonen.

Artikel 6.118 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval  

1.

a.
b.
c.
d.

Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het college:
informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
informatie over de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in

artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet.

2.

a.
b.

Het eerste lid geldt niet voor:
milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
ongewone voorvallen bij wonen.

Afdeling 6.5.2 Milieubelastende activiteiten anders dan lozingen en bodem

Paragraaf 6.5.2.1 Geluid 

Subparagraaf 6.5.2.1.1 Algemene bepalingen

Artikel 6.119 Toepassingsbereik  

a.

1.
2.

b.
1.

2.

3.

4.
5.

I.

II.
6.

I.
II.

7.

Bij het beginnen of veranderen van de activiteit die geluidbelasting veroorzaakt moet het volgende in acht worden genomen:

 
subparagraaf 6.5.2.1 geldt voor geluid veroorzaakt door een milieubelastende activiteit als bedoeld in de algemene bepalingen over milieubelastende activiteiten

als bedoeld in afdeling 6.5.1, op of in een geluidgevoelig gebouw dat in dit omgevingsplan of met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is
toegelaten, met dien verstande dat de regels in deze subparagraaf ook van toepassing zijn op geluid door een milieubelastende activiteit op of in een geluidgevoelig
gebouw, dat is toegelaten voor de duur van meer dan tien jaar:

in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1 onder a, van de Omgevingswet; of
in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de wet.

het bepaalde in a geldt niet voor geluid veroorzaakt door een activiteit:
op of in een geluidgevoelig gebouw, die geheel of gedeeltelijk ligt op een gezoneerd industrieterrein of op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds

als omgevingswaarden zijn vastgesteld;
op of in een geluidgevoelig gebouw, die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een

omgevingsplanactiviteit voor een duur van niet meer dan tien jaar; 
op een niet-geluidgevoelige gevel. die bestaat uit het met een verplaatsbaar mijnbouwwerk aanleggen, aanpassen, testen, onderhouden, repareren en buiten

gebruik stellen van een boorgat of stimuleren van een voorkomen via een boorgat, als bedoeld in artikel 4.1116, van het Besluit activiteiten leefomgeving;  
met spoorvoertuigen op spoorwegemplacementen die onderdeel zijn van een hoofdspoorweg of een bij omgevingsverordening aangewezen lokale spoorweg; 
op of in een geluidgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is als: 

die activiteit al werd verricht voor inwerkingtreding van de wet en is toegelaten op grond van: het tijdelijk deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1,
onder a van de Omgevingswet; of 

in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor inwerkingtreding van de wet. 
het geluidgevoelig gebouw mag worden gebouwd op grond van: 

in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of 
in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

op een geluidgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met de milieubelastende activiteit. 

Artikel 6.120 Toepassingsbereik voormalige bedrijfswoningen 



a.

b.
1.

2.

Het bepaalde in de algemene bepalingen als bedoeld in artikel 6.119 onder a geldt niet voor geluid veroorzaakt door een activiteit:
op een voormalige bedrijfswoning, zijnde een geluidgevoelig gebouw dat eerder functioneel verbonden was met diezelfde activiteit, met dien verstande dat dit

uitsluitend van toepassing is op voormalige bedrijfswoningen in het werkingsgebied ‘voormalige bedrijfswoning’;
in aanvulling op het bepaalde onder a zijn bij een agrarische activiteit de waarden voor geluid niet van toepassing op of in een geluidgevoelig gebouw dat:

op grond van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet of een voor de inwerkingtreding van de wet
aangevraagde omgevingsvergunning, behoort of heeft behoord tot die agrarische activiteit en door een derde bewoond mag worden; of

eerder functioneel verbonden was met die agrarische activiteit en waarvoor op grond van artikel 5.62, van het Besluit kwaliteit leefomgeving in dit omgevingsplan
of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is bepaald dat de waarden voor geluid niet van toepassing zijn.

Artikel 6.121 Oogmerken 

De regels in deze subparagraaf zijn gesteld met het oog op het voorkomen en beperken van geluidhinder.

Artikel 6.122 Meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit  

a.
b.

Onverminderd het algemeen toepassingsbereik als bedoeld in artikel 6.106 worden voor de toepassing van paragraaf 6.5.2.1 als één activiteit beschouwd, meerdere
activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die:

rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan; of
elkaar functioneel ondersteunen.

Artikel 6.123 Onderzoek en toezenden rapport  

1.

a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

1.

I.
II.

2.

Een geluidonderzoek wordt in ieder geval in de volgende gevallen verricht:
als tussen 19.00 en 7.00 uur per dag meer dan vier transportbewegingen plaatsvinden met motorvoertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig

vermeerderd met het laadvermogen meer is dan 3.500 kg en binnen een afstand van 50 m van de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht
geluidgevoelige gebouwen aanwezig zijn, tenzij het gaat om het bieden van gelegenheid voor het tanken aan motorvoertuigen van derden of een activiteit
waarvan horeca-activiteiten de kern vormen;

bij het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m, als bedoeld in artikel 3.11, van het Besluit activiteiten
leefomgeving;

als in de buitenlucht metalen in bulk worden overgeslagen of in de buitenlucht metalen mechanisch worden bewerkt;
bij het reinigen van afvalwater door waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit van 120.000 of meer vervuilingseenheden;
bij het neutraliseren van airbags of gordelspanners door deze te ontsteken;
bij het vervaardigen van betonmortel of betonwaren;
bij een binnenschietbaan als de afstand van de binnenschietbaan tot het dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouw kleiner is dan 50 m; en
als het op basis van de aard van de activiteit aannemelijk is dat:

in enig vertrek op de locatie waar de activiteit wordt verricht, het equivalente geluidniveau (LAeq) veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de
representatieve bedrijfssituatie, meer bedraagt dan:

70 dB(A), als dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met geluidgevoelige gebouwen; of
80 dB(A), in andere gevallen; of

in de buitenlucht of op een open terrein muziek ten gehore zal worden gebracht.

2. Het gemiddelde aantal transportbewegingen is een gemiddelde gemeten over de periode van een jaar.

3. Uit het rapport van het geluidonderzoek blijkt op grond van verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen wat de geluidbelasting is en of daarmee aan de
waarden, als bedoeld in dit omgevingsplan of de van toepassing zijnde geluidswaarden van de omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift wordt voldaan. In
het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen en/of maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de waarden worden overschreden en wanneer
deze worden getroffen.

4. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit als bedoeld in het eerste lid, wordt het rapport van het geluidonderzoek, als bedoeld in dit artikel,
verstrekt aan het college.

Artikel 6.124 Onderzoek op verzoek  

a.
1.

2.

b.
c.

Ten aanzien van het op verzoek uitvoeren van een geluidonderzoek gelden de volgende regels:
een geluidonderzoek wordt ook verricht als het college hierom verzoekt omdat:

het gelet op de aard, omvang of locatie van de activiteit aannemelijk is dat niet voldaan wordt aan de van toepassing zijnde geluidswaarden van dit
omgevingsplan, de omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift; of

de activiteit wordt verricht op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld, en een rapport van een
geluidonderzoek noodzakelijk is voor de monitoring van de geluidproductieplafonds;
bij het verzoek als bedoeld in sub a wordt aangegeven binnen welke termijn het rapport van het geluidonderzoek wordt verstrekt aan het college;
het rapport van het geluidonderzoek bevat de informatie als bedoeld in onderzoek en toezenden rapport als bedoeld in artikel 6.123, derde lid.

Artikel 6.125 Verstrekken gegevens bij gewijzigde uitvoering van een activiteit  



a.

b.

Ten aanzien van het verstrekken van gegevens bij een gewijzigde uitvoering van een activiteit gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voordat de activiteit, als bedoeld in artikel 6.122 op een andere manier wordt verricht dan op grond van de gegevens in het rapport van het

geluidonderzoek, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college;
het bepaalde in lid a is van overeenkomstige toepassing bij activiteiten ten aanzien waarvan op grond van artikel onderzoek en toezenden rapport als bedoeld in

artikel 6.123, onderzoek is verzocht.

Artikel 6.126 Waar waarden gelden  

a.
b.
c.

d.

De waarden voor het geluid door een milieubelastende activiteit gelden:
als het gaat om een geluidgevoelig gebouw: op de gevel;
als het gaat om een nieuw te bouwen geluidgevoelig gebouw: op de locatie waar een gevel mag komen;
in afwijking van het bepaalde onder a en b, als het gaat om een woonschip of woonwagen: op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van dat woonschip of

die woonwagen; en
als het gaat om een geluidgevoelige ruimte: in een geluidgevoelige ruimte.

Artikel 6.127 Eerbiedigende werking  

1. Voor een activiteit waarop artikel 2.17a, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, van toepassing was, blijven het eerste en tweede lid van dat artikel gelden.

2. Voor een activiteit waarop artikel 2.17a, zesde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, van toepassing was, blijft dat lid gelden.

Artikel 6.128 Buiten beschouwing laten geluidbronnen  

a.

1.

2.
b.

c.
1.
2.
3.

Ten aanzien van het bepalen van de geluidniveaus als bedoeld in deze paragraaf, gelden de volgende regels:
bij het bepalen van de geluidniveaus als bedoeld in de artikelen reguliere waarde in 6.130, waarde aangewezen bedrijventerreinen in 6.131, waarde tankstations

in 6.133, waarde agrarisch gebied in 6.132, waarden bij of krachtens een voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde gemeentelijke verordening
in 6.138, waarde woonschepen in 6.135, eerbiedigende werking in 6.127, en waarde industrieterrein in 6.134, blijft buiten beschouwing:

het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding,
gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval;

onversterkt menselijk stemgeluid;
bij het bepalen van het geluidniveau als bedoeld in de artikelen reguliere waarde in 6.130, waarde aangewezen bedrijventerreinen in 6.131, waarde tankstations

in 6.133, waarde agrarisch gebied in 6.132, waarden bij of krachtens een voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde gemeentelijke verordening
in 6.138, waarde woonschepen in 6.135, en eerbiedigende werking in 6.127, blijft het geluid veroorzaakt door het stomen van gronden met een installatie van derden,
buiten beschouwing;

bij het stomen van grond als bedoeld onder sub b, worden maatregelen of voorzieningen getroffen die betrekking hebben op:
de periode waarin het stomen van grond plaatsvindt;
de locatie waarop de installatie wordt opgesteld; en
het aanbrengen van geluidbeperkende voorzieningen op de locatie waarop de activiteit wordt verricht.

Artikel 6.129 Meet- en rekenbepalingen 

Op het bepalen van het landtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L ) of het maximaal geluidniveau (L ), als bedoeld in deze subpararaaf, zijn de artikelen 6.6 en
6.7, van de Omgevingsregeling van toepassing.

AR,LT AMAX

Subparagraaf 6.5.2.1.2 Regels ter bescherming van geluidgevoelige gebouwen

Artikel 6.130 Reguliere waarde  

1. Het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw is niet hoger dan de waarde opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

  07.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT als gevolg van milieubelastende activiteiten   65 dB(A) 65 dB(A)

2. Het geluid door een activiteit in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- en of aanpandige geluidgevoelig gebouw, is niet hoger dan de waarde opgenomen in
de onderstaande tabel. 



Tabel Waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- en aanpandige geluidgevoelig gebouw

  07.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT als gevolg van milieubelastende activiteiten  35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax als gevolg van aandrijfgeluid van transportmiddelen   55 dB(A) 55 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door andere piekgeluiden   45  dB(A) 45 dB(A)

 

Artikel 6.131 Waarde aangewezen bedrijventerreinen  

1. In afwijking van het bepaalde in reguliere waarde in artikel 6.130, eerste lid, geldt dat het geluid door een activiteit die wordt verricht in het werkingsgebied
‘bedrijventerrein – afwijkende geluidwaarde’ op een geluidgevoelig gebouw gelegen in het werkingsgebied ‘bedrijventerrein – afwijkende geluidwaarde’, niet
hoger is dan de waarde opgenomen in onderstaande tabel.  

Tabel Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw "bedrijventerrein - afwijkende geluidwaarde"

  07.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT als gevolg van milieubelastende activiteiten 

 

 

 

55 dB(A)

 

 

 

50 dB(A)

 

 

 

45 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen - 75 dB(A) 75 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door andere piekgeluiden   70 dB(A) 70 dB(A)

2. In aanvulling op het eerste lid geldt dat het geluid van een activiteit die wordt verricht op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein, op een geluidgevoelig gebouw
op dat terrein, niet hoger is dan de waarde, als opgenomen in de tabel van het eerste lid.

3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein verstaan een cluster aaneengesloten percelen met overwegend
bedrijfsbestemmingen, binnen een in het tijdelijk deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, als bedrijventerrein
bestemd gebied, daaronder niet begrepen een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld.

Artikel 6.132 Waarde agrarisch gebied  

1. In het werkingsgebied ‘agrarisch gebied – afwijkende geluidnorm’ geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 6.130, eerste lid dat het geluid door een activiteit
die in het werkingsgebied ‘agrarisch gebied – afwijkende geluidnorm’ wordt verricht, op een geluidgevoelig gebouw gelegen in het werkingsgebied ‘agrarisch
gebied – afwijkende geluidnorm’ niet hoger is dan de waarde opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw "agrarisch gebied - afwijkende geluidwaarde"

  07.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT als gevolg van activiteiten  45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen - 70 dB(A) 70 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door andere piekgeluiden   65 dB(A) 65 dB(A)

2. In aanvulling op het eerste lid is, het geluid door een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, maar dat geen glastuinbouwbedrijf is dat is
gelegen in een glastuinbouwgebied, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, als opgenomen in de tabel van het eerste lid. 

Artikel 6.133 Geluid - Waarde tankstations (art. 22.64 BS)  

1. In afwijking van reguliere waarde als bedoeld in artikel 6.130, eerste lid is het geluid door het bieden van gelegenheid voor het tanken aan motorvoertuigen van



derden, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde,  opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw "Tanken van motorvoertuigen"

  07.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT als gevolg van activiteiten   dB(A) dB(A) dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen   dB(A) dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door andere piekgeluiden   dB(A) dB(A)

2. De in het eerste lid opgenomen maximale geluidniveaus LAmax zijn niet van toepassing op laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.  

3. Het geluid door het bieden van gelegenheid voor het tanken aan motorvoertuigen van derden in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen,
anders dan binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen, is niet hoger dan de waarde, opgenomen in onderstaande tabel.   

Tabel Waarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen
"Tanken van motorvoertuigen"

  19.00 - 21.00 uur

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT als gevolg van activiteiten  30 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen 55 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door andere piekgeluiden 45 dB(A)

Artikel 6.134 Waarde industrieterrein  

Als een activiteit wordt verricht op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld, gelden de waarden van het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), als bedoeld in reguliere waarde in artikel 6.130, eerste lid, ook op een afstand van 50 m vanaf de begrenzing van de
locatie waarop de activiteit wordt verricht.

 

Artikel 6.135 Waarde woonschepen  

1. Ten aanzien van woonschepen geldt een waarde 5 dB(A) hoger dan de waarden als bedoeld in de artikelen reguliere waarde in 6.130, eerste lid, waarde
agrarisch gebied in 6.132 en waarde tankstations in 6.133, eerste lid.

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van woonschepen in het werkingsgebied ‘woonschip – afwijkende geluidsnorm’.

3.

a.
b.

1.
2.

Het bepaalde in het eerste lid is eveneens niet van toepassing ten aanzien van een drijvende woonfunctie als de locatie van de drijvende woonfunctie voor 1 juli
2012:

voor een woonschip was bestemd; of
het op grond van een gemeentelijke verordening toegestaan is om door een drijvende woonfunctie te worden ingenomen en:

voor 1 juli 2022 voor een woonschip is bestemd; of
de aanwezigheid van een woonschip voor 1 juli 2022 in het tijdelijk deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de

Omgevingswet, is toegelaten.

Artikel 6.136 Festiviteiten  

1.

a.
b.

De waarden als bedoeld in de artikelen 6.130 tot en met 6.135, zijn voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd, niet van
toepassing op dagen of dagdelen in verband met de

festiviteiten die bij of krachtens gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor die verordening geldt;
andere festiviteiten die plaatsvinden op de locatie waar de milieubelastende activiteit wordt verricht, waarbij het aantal bij of krachtens die verordening aan

te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van bedrijfssector kan verschillen en niet meer bedraagt dan 12 per kalenderjaar.

2. Een festiviteit die ten hoogste een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag.

Artikel 6.137 Meet- en rekenbepalingen  



Op het bepalen van de het langetijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) of het maximaal geluidniveau (LAmax), als bedoeld in deze paragraaf zijn de artikelen 6.6
en 6.7, van de Omgevingsregeling van toepassing.

Artikel 6.138 Geluid – geluid door windturbines en windparken 

a.

b.

In afwijking van de reguliere waarde als bedoeld in artikel 6.130 en de waarde voor aangewezen bedrijventerreinen als bedoeld in artikel 6.131, gelden de volgende
regels:

als een activiteit wordt verricht in een concentratiegebied voor horecabedrijven of in een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven dat bij of
krachtens een voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde gemeentelijke verordening als zodanig is aangewezen en waarin andere waarden
opgenomen zijn dan de reguliere waarde als bedoeld in artikel 6.130 en de waarde voor aangewezen bedrijventerreinen als bedoeld in artikel 6.131, gelden de waarden
die zijn opgenomen in de verordening;

als een agrarische activiteit wordt verricht in een gebied waarvoor bij of krachtens een voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde gemeentelijke
verordening andere waarden gelden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L ) op geluidgevoelige gebouwen, als bedoeld in artikel waarde agrarisch
gebied in 6.132, eerste lid, gelden de waarden die zijn opgenomen in de verordening.

AR,LT

Subparagraaf 6.5.2.1.3 Geluid door windturbines en windparken

Artikel 6.139 Toepassingsbereik  

1. Subparagraaf 6.5.2.1.3 over het geluid door windturbines en windparken is van toepassing op het geluid door het opwekken van elektriciteit met een
windturbine op een geluidgevoelig gebouw dat in dit omgevingsplan, of in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is toegelaten.

2.

a.

b.
c.

Subparagraaf 6.5.2.1.3 over het geluid door windturbines en windparken is niet van toepassing op:
of in een geluidgevoelig gebouw dat geheel of gedeeltelijk ligt op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn

vastgesteld;
op of in een geluidgevoelig gebouw, dat is toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar;
op een niet-geluidgevoelige gevel.

3.

a.
b.

Voor de toepassing van deze subsubparagraaf wordt als niet-geluidgevoelige gevel ook aangemerkt een:
bouwkundige constructie die op grond van artikel 1b, vierde lid, van de Wet geluidhinder niet als gevel werd beschouwd; 
gevel waarvoor met toepassing van de Interimwet stad-en-milieubenadering is afgeweken van de wettelijke normen voor geluid.

Artikel 6.140 Eerbiedigende werking toepassingsbereik  

1.

a.
b.

In afwijking van het toepassingsbereik in artikel 6.139, tweede lid, onder b, is subparagraaf 6.5.2.1.3 over het geluid door windturbines en windparken ook van
toepassing op het geluid door een windturbine op of in een geluidgevoelig gebouw, dat is toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar:

in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of
in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

2.

a.
1.
2.

b.
1.
2.

In afwijking van het toepassingsbereik in artikel 6.139, tweede lid, onder b, is subparagraaf 6.5.2.1.3 over het geluid door windturbines en windparken ook van
toepassing op het geluid door een windturbine op of in een geluidgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is als

die activiteit die al werd verricht voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en is toegelaten op grond van:
het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet;
een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet; en

het geluidgevoelig gebouw mag worden gebouwd op grond van:
het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet;
een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 6.141 Geluid door windturbines en windparken - Schakelbepaling 

De artikelen over het beschouwen van meerdere activiteiten als één activiteit als bedoeld in artikel 6.122 en over waar waarden gelden als bedoeld in artikel 6.126 de
algemene bepalingen als bedoeld in artikel 6.119 sub b onder 7 en het toepassingsbereik voormalige bedrijfswoningen 6.120  zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6.142 Geluid: waarden windturbines  

De geluidbelasting door het opwekken van elektriciteit met een windturbine of windpark op een geluidgevoelig gebouw bedraagt ten hoogste 47 dB L  en 41 dB L .den night

Artikel 6.143 Registratie gegevens windturbines  



1.

a.

b.

De volgende gegevens worden geregistreerd:
de emissieterm LE, bedoeld in onderdeel 3.1 van bijlage XXV, bij de Omgevingsregeling, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen

kalenderjaar; en
de voor de duur van een handhavingsmeting benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte, bedoeld in paragraaf 1.6 van bijlage XXV,

bij de Omgevingsregeling.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden gedurende vijf jaar bewaard.

Artikel 6.144 Geluidonderzoek 

1. Er wordt een geluidonderzoek verricht.

2.

a.
b.

Uit het rapport van een geluidonderzoek, als bedoeld in het eerste lid, blijkt op grond van verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen wat de
geluidbelasting is en of wordt voldaan aan:

de waarden voor het geluid van windturbines, als bedoeld in artikel 6.142; of
de van toepassing zijnde geluidwaarden van de omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift.

3. In het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen en/of maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de waarden worden overschreden en wanneer
deze worden getroffen

4. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.139 wordt het rapport van een geluidonderzoek verstrekt
aan het bevoegd gezag.

5. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan op grond van de gegevens in het rapport van het geluidonderzoek, worden
de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 6.145 Meet- en rekenbepalingen 

Op het geluid L  en L , van windturbines als bedoeld in artikel 6.141, is artikel 6.8, van de Omgevingsregeling van toepassing.den night

Paragraaf 6.5.2.2 Geur 

Subparagraaf 6.5.2.2.1 Geur - Algemene bepalingen

Artikel 6.146 Toepassingsbereik 

a.
b.

Paragraaf 6.5.2.2 is:
van toepassing op geur door een activiteit, als bedoeld in afdeling 6.5.1, op een geurgevoelig gebouw;
niet van toepassing, met uitzondering van artikel 6.150 voor zover de waarde, als bedoeld in subparagrafen 6.5.2.2.2 en 6.5.2.2.4 en de afstanden als bedoeld in de

subparagrafen 6.5.2.2.2, en 6.5.2.2.3 en de bepalingen ten aanzien van het opslaan van vaste mest als bedoeld in artikel 6.235, betrekking hebben op geur door een
activiteit op een geurgevoelig gebouw dat op een locatie is toegelaten  voor de duur van niet meer dan tien jaar op grond van een omgevingsplan en een
omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit 

Artikel 6.147 Eerbiedigende werking  

a.

1.
2.

b.

1.
2.

In afwijking:
van artikel 6.146, lid b zijn de waarden als bedoeld in subparagrafen 6.5.2.2.2, en de afstanden als bedoeld in de paragrafen 6.5.2.2.2, 6.5.2.2.3 en de bepalingen

ten aanzien van het opslaan van vaste mest als bedoeld in artikel 6.235, ook van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig gebouw dat voor de
duur van niet meer dan tien jaar is toegelaten:

in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of
in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

van het bepaalde over de eerbiedigende werking in artikel 6.119, sub a, zijn de waarden als bedoeld in paragrafen 6.5.2.2.2 en 6.5.2.2.4, en de afstanden als
bedoeld in de paragrafen 6.5.2.2.2, en 6.5.2.2.3 en de bepalingen ten aanzien van het opslaan van vaste mest als bedoeld in artikel 6.235, niet van toepassing op de
geur door een activiteit op een geurgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is maar mag worden gebouwd op grond van:

het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of
een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 6.148 Oogmerk 



De regels in subparagraaf 6.5.2.2 zijn gesteld met het oog op het voorkomen of beperken van geurhinder.

Artikel 6.149 Waar waarden en tot waar afstanden gelden  

a.
b.
c.

De waarden, als bedoeld in paragrafen 6.5.2.2.2 en 6.5.2.2.4, en de afstanden als bedoeld in de paragrafen 6.5.2.2.2, en  6.5.2.2.3, Geur door zuiveringstechnische
werken en en de bepalingen ten aanzien van het opslaan van vaste mest als bedoeld in artikel 6.235, voor de geur door een activiteit op een geurgevoelig gebouw
gelden:

als het gaat om een geurgevoelig gebouw: op of tot de gevel;
als het gaat om een nieuw te bouwen geurgevoelig gebouw: op of tot de locatie waar een gevel mag komen; en
in afwijking van het bepaalde in sub a en b, als het gaat om een woonschip of woonwagen: op of tot de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van het

woonschip of de woonwagen.

Artikel 6.150 Functionele binding 

De waarden, als bedoeld in paragrafen 6.5.2.2.2, 6.5.2.2.4, en de afstanden als bedoeld in de paragrafen 6.5.2.2.2, en 6.5.2.2.3 en de bepalingen ten aanzien van het
opslaan van vaste mest als bedoeld in artikel  6.235, zijn niet van toepassing als het geurgevoelig gebouw een functionele binding heeft met de activiteit.

Artikel 6.151 Voormalige functionele binding 

a.

b.

c.

Bij een activiteit zijn de waarden, als bedoeld in paragraaf 6.5.2.2.2, en de afstanden als bedoeld in de paragrafen 6.5.2.2.2, en 6.5.2.2.3 en de bepalingen ten aanzien
van het opslaan van vaste mest als bedoeld in artikel 6.235, niet van toepassing op een geurgevoelig gebouw dat:

op grond van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, of een omgevingsvergunning voor een
omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, behoort of heeft behoord tot die activiteit en door een derde bewoond
mag worden; of

eerder functioneel verbonden was met die activiteit en waarvoor op grond van artikel 5.96, van het Besluit kwaliteit leefomgeving in dit omgevingsplan of een
omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is bepaald dat de waarden en afstanden voor geur niet van toepassing zijn;

sub a is uitsluitend van toepassing op een voormalige bedrijfswoning ter plaatse van het werkingsgebied ‘voormalige bedrijfswoning’.

Artikel 6.152 Cumulatie (art. 22.95 BS) 

Bij de waarden, als bedoeld in de paragrafen 6.5.2.2.2 en 6.5.2.2.4 , en de afstanden, als bedoeld in de paragrafen 6.5.2.2.2, 6.5.2.2.3  en artikel 6.235, is geen rekening
gehouden met de cumulatie van geur door activiteiten op geurgevoelige gebouwen.

Artikel 6.153 Geur - Geurgevoelige gebouw 

a.

1.
2.
3.
4.

b.

Onder een geurgevoelig gebouw wordt verstaan:
een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat is toegelaten op grond van dit omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit met

een:
woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
gezondheidszorgfunctie met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan; of
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan.

een ander gebouw dat op grond van dit omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit mag worden gebruikt voor menselijk wonen
of menselijk verblijf en dat volgens aard, indeling en inrichting geschikt is om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en daarvoor permanent of
een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.

Artikel 6.154 Geur - Voorkomen of beperken van geurhinder (art. 4.54 Adam, art. 22.44 BS, art. 2.7a Activiteitenbesluit milieubeheer) 

a.

b.

1.
2.

c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

d.

Ten aanzien van het voorkomen of beperken van geurhinder gelden de volgende regels:
indien bij een activiteit emissies naar de lucht plaatsvinden, wordt daarbij geurhinder bij geurgevoelige gebouwen voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk

is wordt geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt;
het college kan, indien het redelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van geurhinder, besluiten dat een rapport van een geuronderzoek wordt overgelegd, met dien

verstande dat een dergelijk geuronderzoek:
uitgevoerd wordt overeenkomstig NTA 9065; en
een onderzoek bevat naar de beschikbaarheid van technische voorzieningen en gedragsregels om geurhinder te beperken;

Bij het bepalen van een aanvaardbaar geurhinderniveau kan onder meer rekening worden gehouden met de volgende aspecten:
De bestaande toetsingskader, waaronder lokaal geurbeleid;
De geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige gebouwen; 
De aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de betreffende activiteit;
De historie van de betreffende activiteit en het klachtenpatroon met betrekking tot geurhinder;
De bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende activiteit; en
De kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels.

De bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen als bedoeld in artikel 6.113, houdt in ieder geval in dat het college ter voorkoming van geurhinder, bij
maatwerkvoorschrift in ieder geval:



1.
2.
3.

e.

geuremissiewaarden kan vaststellen;
kan bepalen dat bepaalde geurbelastingen ter plaatse van die gebouwen niet worden overschreden; of
kan bepalen dat technische voorzieningen worden aangebracht of gedragsregels in acht worden genomen om de geurhinder tot aan aanvaardbaar niveau te

beperken.
bij het bepalen van een aanvaardbaar niveau als bedoeld in dit artikel worden ten aanzien van activiteiten bestaande uit het door houden van landbouwhuisdieren

en paarden en pony's voor het berijden in een dierenverblijf als bedoeld in subparagraaf 6.5.2.2.2, andere agrarische activiteiten als bedoeld in
subparagraaf 6.5.2.2.3 en geur door zuiveringstechnische werken als bedoeld in subparagraaf 6.5.2.2.4, de daarin genoemde waarden en afstanden in acht genomen. 
 

Artikel 6.155 Geur - Gegevens en bescheiden 

a.

b.

c.

d.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, als bedoeld het toepassingsbereik in artikel 6.146, wordt aan het college een onderbouwing verstrekt hoe

voldaan kan worden aan het bepaalde in deze subsubparagraaf;
indien de activiteit wijzigt en door de wijziging een afwijking ontstaat van de situatie die is beschreven in onderbouwing als bedoeld in sub a, wordt ten minste vier

weken voordat de activiteit wijzigt de gewijzigde onderbouwing verstrekt aan het college;
het college kan binnen vier weken na ontvangst van de gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, indien onvoldoende aannemelijk is dat aan deze subparagraaf

wordt voldaan, besluiten dat een rapport van een geuronderzoek wordt overgelegd;
een geuronderzoek als bedoeld in sub c wordt uitgevoerd overeenkomstig NTA 9065.

Subparagraaf 6.5.2.2.2 Geur houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony’s voor het berijden in een dierenverblijf

Artikel 6.156 Toepassingsbereik  

a.
1.
2.

b.

Subparagraaf 6.5.2.2.2 is:
van toepassing op het beginnen met of het wijzigen of uitbreiden van het in een dierenverblijf houden van:

landbouwhuisdieren; en
paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden.

niet van toepassing op het houden van minder dan 10 schapen, 5 paarden en pony's, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen en 10 overige landbouwhuisdieren.

Artikel 6.157 Vanaf waar afstanden gelden  

Een afstand als bedoeld in subparagraaf 6.5.2.2.2, geldt vanaf het emissiepunt van een dierenverblijf, als bedoeld in artikel 4.806, tweede lid, van het Besluit activiteiten
leefomgeving.

Artikel 6.158 Waarden 

1. Ten aanzien van de geurbelasting door landbouwhuisdieren met een geuremissiefactor gelden dat de geur op een geurgevoelig gebouw door het houden van
landbouwhuisdieren met geuremissiefactor, niet hoger is dan de waarde, opgenomen in onderstaande tabel;

Tabel Waarde voor geur ouE/m3als 98-percentiel op een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Geurgevoelig gebouw Waarde

Gelegen binnen de bebouwingscontour geur en buiten een concentratiegebied geurhinder en veehouderij 2,0 ou /m

Gelegen binnen de bebouwingscontour geur en binnen een concentratiegebied geurhinder en veehouderij 3,0 ou /m

Gelegen buiten de bebouwingscontour geur en buiten een concentratiegebied geurhinder en veehouderij 8,0 ou /m

Gelegen buiten de bebouwingscontour geur en binnen een concentratiegebied geurhinder en veehouderij 14,0 ou /m

E
3

E
3

E
3

E
3

2. Op het berekenen van de waarde bedoeld in het eerste lid is artikel 6.14, van de Omgevingsregeling van toepassing.

Artikel 6.159 Eerbiedigende werking bij waarden 

a.
Ten aanzien van de eerbiedigende werking van de geurbelasting door landbouwhuisdieren met een geuremissiefactor gelden de volgende regels:

als onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet de geur op een locatie rechtmatig meer bedraagt dan de waarde, als bedoeld in
artikel 6.158 eerste lid, en als niet wordt voldaan aan de afstand, als bedoeld in artikel 6.160, of niet wordt voldaan aan de in een verordening op grond van artikel 6
van de Wet geurhinder en veehouderij vastgestelde afstand tussen het houden van landbouwhuisdieren per diercategorie met geuremissiefactor en een geurgevoelig
gebouw als bedoeld in het eerste lid, mag, in afwijking van de waarde als bedoeld in artikel 6.158, bij het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor:



1.
2.

b.
1.
2.

het aantal landbouwhuisdieren met geuremissiefactor per diercategorie niet toenemen; en
de geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor op die locatie niet toenemen. 

voor gevallen als bedoeld in sub a mag het aantal landbouwhuisdieren van een of meer diercategorieën met geuremissiefactor alleen toenemen als::
een geurbelastingreducerende maatregel wordt getroffen; en
de totale geur na het uitbreiden niet meer bedraagt dan het gemiddelde van de waarde, als bedoeld in artikel 6.158, en de waarde van de geur die de activiteit

onmiddellijk voorafgaand aan het treffen van de maatregel rechtmatig mocht veroorzaken.

Artikel 6.160 Afstand tot bijzondere geurgevoelige objecten  

a.
b.
c.

1.
2.
3.

d.
e.

De waarde als bedoeld in artikel 6.158 eerste lid is niet van toepassing bij het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor, als de afstand op een locatie
gelijk of groter is dan de afstand, als bedoeld in de hieronder opgenomen tabel Afstand tot een geurgevoelig .... geuremissiefactor tot de volgende geurgevoelige
objecten:

een geurgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan;
een geurgevoelig gebouw dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden een functionele binding te hebben met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan;
een geurgevoelig gebouw met een woonfunctie dat op of na 19 maart 2000 is gebouwd:

op een locatie die op dat tijdstip werd gebruikt voor het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf;
 in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van het dierenverblijf; en
in samenhang met de sloop van een dierenverblijf of bedrijfsgebouw dat onderdeel heeft uitgemaakt van een gebouw voor het houden van landbouwhuisdieren

of voor functioneel ondersteunende activiteiten; en
een geurgevoelig gebouw dat aanwezig is op een locatie waar een geurgevoelig gebouw met een woonfunctie als bedoeld in sub c is gebouwd.
 in aanvulling op het bepaalde in de aanhef, zijn sub c en d ook van toepassing op het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor.

Tabel Afstand tot een geurgevoelig gebouw met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 en ruimte-voor-ruimtewoning bij
geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Geurgevoelig gebouw met functionele binding of functionele binding tot 19 maart 2000 Afstand

Gelegen binnen de bebouwingscontour geur 100 m

Gelegen buiten de bebouwingscontour geur 50 m

Artikel 6.161 Afstand 

De afstand bij het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden, tot een geurgevoelig
gebouw is niet kleiner dan de afstand, als bedoeld in onderstaande tabel.

Tabel: Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony’s die
gehoudenworden voor het berijden

Geurgevoelig gebouw Afstand

Gelegen binnen de bebouwingscontour geur 100 m

Gelegen buiten de bebouwingscontour geur 50 m

Artikel 6.162 Eerbiedigende werking voor afstand 

a.

b.

Ten aanzien van de afstand als bedoeld in artikel 6.161, gelden de volgende regels:
de afstand als bedoeld artikel 6.161 is niet van toepassing als op een locatie waarop onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet

wordt voldaan aan de afstand, als bedoeld in dat artikel;
in een geval als bedoeld in sub a mag het aantal landbouwhuisdieren per diercategorie zonder geuremissiefactor of het aantal paarden en pony’s die gehouden

worden voor het berijden, niet toenemen en de afstand tot een geurgevoelig gebouw niet afnemen.

Artikel 6.163 Afstand vanaf de gevel dierenverblijf  

a.

b.

Ten aanzien van de afstand tussen een dierenverblijf bij een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren of paarden en pony's die gehouden
worden voor het berijden gelden de volgende regels:

onverminderd de waarden en/of afstanden als bedoeld in de artikelen 6.158 tot en met 6.162, is bij het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor of
zonder geuremissiefactor of paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden, de afstand vanaf de gevel van een dierenverblijf niet kleiner dan de afstand, als
bedoeld in de hieronder opgenomen tabel Afstand gevel dierenverblijf tot ... berijden.

als op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit op een locatie rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, als bedoeld in sub a, tussen het houden van
landbouwhuisdieren met geuremissiefactor en een geurgevoelig gebouw, bepaalt het omgevingsplan dat op die locatie de geur door het houden van
landbouwhuisdieren met geuremissiefactor op het geurgevoelige gebouw niet mag toenemen en het aantal landbouwhuisdieren per diercategorie met
geuremissiefactor niet mag toenemen.



c.

d.

als op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit op een locatie rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, als bedoeld in sub a, tussen het houden van
landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en een geurgevoelig gebouw, bepaalt het omgevingsplan dat op die locatie het aantal landbouwhuisdieren zonder
geuremissiefactor niet mag toenemen.

in afwijking van de bepalingen over vanaf waar afstanden gelden in artikel 6.157 geldt de afstand, als bedoeld in sub a, vanaf de gevel van een dierenverblijf.

Tabel: Afstand gevel dierenverblijf tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van landbouwhuisdieren of paarden en pony’s die gehouden worden voor
het berijden

Geurgevoelig gebouw Afstand

Gelegen binnen de bebouwingscontour geur 50 m

Gelegen buiten de bebouwingscontour geur 25 m

Artikel 6.164 Eerbiedigende werking voor afstand vanaf gevel dierenverblijf  

a.
b.
c.

Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor op een locatie rechtmatig niet wordt voldaan aan
de afstand vanaf de gevel van een dierenverblijf, als bedoeld in artikel 6.163, mag, in afwijking van dat artikel, bij het houden van landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor:

die afstand niet afnemen;
de geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor op een geurgevoelig gebouw niet toenemen; en
het aantal landbouwhuisdieren per diercategorie met geuremissiefactor niet toenemen.

Artikel 6.165 Eerbiedigende werking voor afstand vanaf gevel dierenverblijf  

a.
b.

Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden of pony’s die gehouden worden voor
het berijden, op een locatie rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand vanaf de gevel van een dierenverblijf, als bedoeld in artikel 6.163 sub a mag, in afwijking van
dat artikel, bij het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden:

die afstand niet afnemen; en
het aantal landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of het aantal paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden, niet toenemen.

Subparagraaf 6.5.2.2.3 Geur door andere agrarische activiteiten 

Artikel 6.166 Opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie: afstand 

a.
1.
2.
3.

b.
1.
2.
3.

c.

Ten aanzien van geur door het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie gelden de volgende regels:
dit artikel is van toepassing op het opslaan van:

vaste mest die afkomstig is van landbouwhuisdieren of paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden;
champost; of
dikke fractie.

in uitzondering op sub a is dit artikel niet van toepassing op:
het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie met een totaal volume van 3 m  of minder;
het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie korter dan twee weken op een plek; en
het opslaan van meer dan 600 m  vaste mest.

de afstand voor geur door het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig gebouw
is minimaal de afstand, als bedoeld in onderstaande tabel.

Tabel: Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie

Opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie Afstand

Geurgevoelig gebouw gelegen binnen de bebouwingscontour geur 100 m

Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de bebouwingscontour geur 50 m

3

3

Artikel 6.167 Opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong  

a.

Ten aanzien van geur door het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong met een totaal volume van meer dan 3 m  gelden de volgende
regels:

artikel 6.167 geldt voor het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong met een totaal volume van meer dan 3 m

3

3;



b. de afstand voor geur door het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong is vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een
geurgevoelig gebouw  minimaal de afstand, als bedoeld in onderstaande tabel.

Tabel: Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong

Opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong Afstand

Geurgevoelig gebouw gelegen binnen de bebouwingscontour geur 100 m

Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de bebouwingscontour geur 50 m

Artikel 6.168 Opslaan kuilvoer of vaste bijvoermiddelen: afstand  

a.
1.
2.

b.
c.

Ten aanzien van geur door het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen gelden de volgende regels:
artikel 6.168 is van toepassing op:

kuilvoer met een totaal volume van meer dan 3 m ; en
vaste bijvoedermiddelen met een totaal volume van meer dan 3 m .

in uitzondering op sub a is dit artikel niet van toepassing op in plasticfolie verpakte veevoederbalen.
de afstand voor geur door het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig gebouw, is

 minimaal de afstand, als bedoeld in onderstaande tabel.

Tabel:  Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoermiddelen

Opslaan van kuilvoer of vaste bijvoermiddelen Afstand

Niet afgedekt opslaan 50 m

Afgedekt opslaan  25 m

3

3 

Artikel 6.169 Opslaan drijfmest, digestaat en dunne fractie: afstand  

Ten aanzien van geur door het opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 750 m
of een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 2.500 m  geldt dat de afstand tussen de locatie van een mestbassin vanaf het dichtstbijzijnde punt van het bassin tot een
geurgevoelig gebouw minimaal de afstand als bedoeld in onderstaande tabel moet bedragen:

Tabel: Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin

Opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in
een mestbassin

Afstand tot geurgevoelig gebouw

 
Zonder functionele binding met dierenverblijf in
directe omgeving

Met functionele binding met dierenverblijf in
directe omgeving

Gezamenlijke oppervlakte minder dan 350 m 50 m 25 m

Gezamenlijke oppervlakte 350 m2 tot en met 750 m 100 m 50 m

2

3

2

2

Artikel 6.170 Voorziening biologisch behandelen dierlijke meststoffen voor of na vergisten: afstand  

a.
1.

2.
b.

Ten aanzien van geur door het exploiteren van een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten van dierlijke
meststoffen, als bedoeld in artikel 4.864, van het Besluit activiteiten leefomgeving gelden de volgende regels:

artikel 6.170 is:
van toepassing op voor het exploiteren van een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten van dierlijke

meststoffen, als bedoeld in artikel 4.864, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten is tot een
geurgevoelig gebouw minimaal de afstand, als bedoeld in onderstaande tabel.

Tabel: Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten

Voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten Afstand

Geurgevoelig gebouw gelegen binnen de bebouwingscontour geur 100 m



Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de bebouwingscontour geur 50 m

Artikel 6.171 Composteren of opslaan van groenafval: afstand  

a.
1.
2.

b.

Ten aanzien van geur door het composteren of opslaan van groenafval gelden de volgende regels:
artikel 6.171 is:

van toepassing op het composteren of opslaan van groenafval met een volume van 3 m  tot en met 600 m .
niet van toepassing op groenafval dat een gevaarlijke afvalstof of gebruikt substraatmateriaal is.

de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de composteringshoop of de opslagplaats voor groenafval tot een geurgevoelig gebouw is minimaal de afstand, als
bedoeld in onderstaande tabel.

Tabel: Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het composteren of opslaan van groenafval

Composteren of opslaan van groenafval Afstand

Geurgevoelig gebouw gelegen binnen de bebouwingscontour geur 100 m

Geurgevoelig gebouw gelegen buiten de bebouwingscontour geur 50 m

3 3

Artikel 6.172 Overige agrarische activiteiten: eerbiedigende werking  

1.

a.
b.

c.

dit artikel is van toepassing op het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie, als bedoeld in artikel 6.166, het opslaan van gebruikt substraatmateriaal
van plantaardige oorsprong, als bedoeld in artikel 6.167, het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen, als bedoeld in artikel 6.168, en het composteren
of opslaan van groenafval, als bedoeld in artikel 6.171, als:

het opslaan al voor 1 januari 2013 plaatsvond;
de afstand tussen een activiteit als bedoeld in lid 1, onder a, en een geurgevoelig gebouw op 1 januari 2013 rechtmatig kleiner was dan de afstand, als

bedoeld in artikel 6.166, sub b, 6.167, sub b, 6.168, sub b, of 6.171, sub b; en
verplaatsing van de opslagplaats of composteringshoop redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

2.

a.

b.
c.

dit artikel is ook van toepassing op het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een of meer mestbassins, als bedoeld in artikel 6.169, als:
de afstand tussen de activiteit, als bedoeld in artikel 6.169, en een geurgevoelig gebouw op 1 januari 2013 rechtmatig kleiner was dan de afstand, als

bedoeld in artikel 6.169;
het mestbassin voor 1 januari 2013 is opgericht; en
verplaatsing van het mestbassin redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

3. in een geval als bedoeld in lid 1 of lid 2 is artikel 6.166, sub b, 6.168, sub b, 6.168, sub b, 6.169, of 6.171, sub b, niet van toepassing en neemt de afstand tot een
geurgevoelig gebouw niet af.

Subparagraaf 6.5.2.2.4 Geur door exploiteren van zuiveringstechnische werken 

Artikel 6.173 Toepassingsbereik 

Subparagraaf 6.5.2.2.5 is van toepassing op  het exploiteren van een zuiveringtechnisch werk, als bedoeld in artikel 3.173, van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 6.174 Geur zuiveringstechnisch werk: waarde  

a.

b.

c.

Ten aanzien van de geurbelasting als gevolg van de exploitatie van een zuiveringstechnisch werk gelden de volgende regels:
de geur op een geurgevoelig gebouw is niet hoger dan de waarde, als bedoeld in de hieronder opgenomen tabel Waarde voor geur ouE/m  als 98-percentiel door

een zuiveringstechnisch werk op een geurgevoelig gebouw;
in afwijking van het bepaalde in sub a is de geur op een geurgevoelig gebouw door het exploiteren van een zuiveringtechnisch werk dat is opgericht voor 1 februari

1996 en waarvoor op 1 februari 1996 een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer in werking en onherroepelijk was, niet hoger dan de waarde, als
bedoeld in de hieronder opgenomen tabel Waarde voor geur ouE/m3 als 98-percentiel door een zuiveringstechnisch werk opgericht voor 1 februari 1996 op een
geurgevoelig gebouw

op het berekenen van de geur is artikel 6.13, van de Omgevingsregeling van toepassing.

Tabel :Waarde voor geur ouE/m  als 98-percentiel door een zuiveringstechnisch werk op een geurgevoelig gebouw

Activiteit Geurgevoelig gebouw Grenswaarde

Het exploiteren van een
zuiveringstechnisch werk

Gelegen binnen de bebouwingscontour geur, anders dan op een gezoneerd industrieterrein, een industrieterrein
waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld of een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein

0,5 ou /m

3

3

E
3



Gelegen: 
-op een gezoneerd industrieterrein;

-op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld;

-op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein, of

-buiten de bebouwingscontour geur

1 ou /m

Tabel : Waarde voor geur ouE/m3 als 98-percentiel door een zuiveringstechnisch werk opgericht voor 1 februari 1996 op een geurgevoelig gebouw

Activiteit Geurgevoelig gebouw Grenswaarde

Het exploiteren van een
zuiveringstechnisch werk, opgericht
voor 1 februari 1996

Gelegen binnen de bebouwingscontour geur, anders dan op een gezoneerd industrieterrein, een
industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld of een
Activiteitenbesluit-bedrijventererin

1,5 ou /m

Gelegen: 
-op een gezoneerd industrieterrein;

-op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld;

-op een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein, of

-buiten de bebouwingscontour geur

3,5 ou /m

E
3

E
3

E
3

Artikel 6.175 Geur zuiveringstechnisch werk: Geen waarde bij speci�eke geurgevoelige objecten 

a.
b.

De waarden voor geur door een zuiveringstechnisch werk, als bedoeld in artikel 6.174 sub a, zijn niet van toepassing op de geur door het exploiteren van een
zuiveringtechnisch werk waarvoor tot 1 januari 2011 een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in werking en onherroepelijk was, op geurgevoelige objecten die:

op het moment van verlening van de vergunning niet aanwezig waren en voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn gebouwd; of
in de vergunning niet als geurgevoelig werden beschouwd.

Artikel 6.176 Geur zuiveringstechnisch werk: eerbiedigende werking  

Bij het wijzigen van een zuiveringtechnisch werk als bedoeld in de artikelen 6.174 sub b en artikel 6.175, is de waarde van de geur op een geurgevoelig gebouw als
gevolg van dat zuiveringtechnisch werk niet hoger dan de waarde voor geur op een geurgevoelig gebouw, voorafgaand aan de verandering, tenzij de waarden, als
bedoeld in artikel 6.174, sub a, niet worden overschreden.

Subparagraaf 6.5.2.2.5 Geur door voedingsmiddelenindustrie 

Artikel 6.177 Toepassingsbereik 

a.
b.

Subparagraaf 6.5.2.2.5 is:
van toepassing op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.128, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
niet van toepassing op  een milieubelastende activiteit die als vergunningsplichtig is aangewezen in artikel 3.129, eerste lid, 3.130 of 3.131 van het Besluit

activiteiten leefomgeving.

Artikel 6.178 Beginnen of uitbreiden activiteit  

1. Het beginnen of uitbreiden van in capaciteit van een activiteit als bedoeld in artikel 6.177 is alleen toegestaan als nieuwe geurhinder op een geurgevoelig
gebouw wordt voorkomen.

2. Het bepaalde in lid eerste is ook van toepassing op het wijzigen van de activiteit, als die wijziging leidt tot een grotere of andere geurbelasting ter plaatse van
een geurgevoelig gebouw.

Paragraaf 6.5.2.3 Trillingen



Subparagraaf 6.5.2.3.1 Algemene bepalingen

Artikel 6.179 Toepassingsbereik  

a.
1.

2.

I.
II.

b.

1.

2.

Subparagraaf 6.5.2.3 is
van toepassing op de trillingen in een frequentie van 1 tot 80 Hz door:

een activiteit als bedoeld in paragraaf 6.4.1, in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw dat in dit omgevingsplan of door middel van een
omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit op een locatie is toegelaten;

een activiteit als bedoeld in paragraaf 6.4.1, in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw, dat is toegelaten voor de duur van maximaal 10 jaar
in:

het tijdelijke deel van het omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet;
in omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

niet van toepassing op de trillingen in een frequentie van 1 tot 80 Hz door een  activiteit als bedoeld in paragraaf 6.4.1, in een trillinggevoelige ruimte van een
trillinggevoelig gebouw dat in dit omgevingsplan of door middel van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit op een locatie is toegelaten:

die geheel of gedeeltelijk ligt op een gezoneerd industrieterrein of een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarde zijn vastgesteld;
en

voor een duur van niet meer dan tien jaar.

Artikel 6.180 Oogmerk 

De regels in deze subparagraaf zijn gesteld met het oog op het voorkomen of beperken van trillinghinder.

Artikel 6.181 Meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit  

a.
b.

Voor de toepassing van deze paragraaf worden als één activiteit beschouwd, meerdere activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die:

 
rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan; of
elkaar functioneel ondersteunen.

Artikel 6.182 Voormalige functionele binding  

1. De waarden voor trillingen zijn niet van toepassing in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw dat eerder functioneel verbonden was met
dezelfde activiteit.

2. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing ter plaatse van de aanduiding ‘voormalige functionele binding'. 

Subparagraaf 6.5.2.3.2 Trillingen - waarden

Artikel 6.183 Waarden voor continue trillingen  

1. Continue trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimte mogen in die ruimte geen  grotere trillingsterkte geven dan de waarde A1 trillingsterkte V , als
bedoeld in onderstaande tabel.

Tabel: waarde voor continue trillingen in trillinggevoelige ruimten

Soort Waarden   

  07.00 – 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

A1 trillingssterkte Vmax 0,1 0,1

A2 trillingssterkte Vmax 0,4 0,2

A3 trillingssterkte Vper 0,05 0,05

max

2. Als niet voldaan wordt aan de waarde als bedoeld in het eerste lid, is de waarde van continue trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimte, niet hoger
dan de waarden onder A2 trillingsterkte V  en A3 trillingsterkte V , als opgenomen in de tabel van het eerste lid.max per





Artikel 6.184 Waarden voor herhaald voorkomende trillingen 

1. Herhaald voorkomende trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten mogen in die ruimte geen grotere trillingsterkte geven dan de waarde A1
trillingsterkte V , als bedoeld in onderstaande tabel.

Tabel:  Waarde voor continue trillingen in trillinggevoelige ruimten

Soort    

  07.00 – 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

A1 trillingssterkte Vmax 0,1 0,2

A2 trillingssterkte Vmax 0,4 0,4

A3 trillingssterkte Vper 0,05 0,1

max

2. Als niet voldaan wordt aan de waarde, als bedoeld in het eerste lid, is de waarde van continue trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimte, niet hoger
dan de waarden onder A2 trillingsterkte V  en A3 trillingsterkte V , als opgenomen in de tabel van het eerste lid.max per

Artikel 6.185 Meet- en rekenbepalingen 

Op het bepalen van de continue trillingen, als bedoeld in deze paragraaf, is artikel 6.11, van de Omgevingsregeling van toepassing.

Paragraaf 6.5.2.4 Energiebesparing 

Artikel 6.186 Toepassingsbereik 

a.
b.

1.
2.

c.
d.

De regels over energiebesparing in paragraaf 6.5.2.4 gelden voor milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 6.5.1, tenzij: 
er sprake is van activiteiten die aangewezen zijn in paragraaf 3.3 tot en met 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
het energieverbruik van de activiteit en andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die de activiteit functioneel ondersteunen in

het voorgaande jaar uitgedrukt in brandstofequivalenten, kleiner is dan:
50.000 kWh aan elektriciteit; en 
25.000 m3 aardgasequivalenten.

artikel 15.51 van 16.5 van de Wet milieubeheer van toepassing is;
er sprake is van het nemen van energiebesparende maatregelen aan een gebouw of gedeelte daarvan als bedoeld in artikel 3.84, van het Besluit activiteiten

leefomgeving.

Artikel 6.187 Oogmerk  

De regels in subparagraaf 6.5.2.4 zijn gesteld met het oog op het besparen van energie.

Artikel 6.188 Energiebesparende maatregelen 

1. Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar worden getroffen.

2. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan door het treffen van de maatregelen die zijn opgenomen in bijlage VII, onderdeel 16, van de Omgevingsregeling.

Paragraaf 6.5.2.5 Overige milieubelastende activiteit

Subparagraaf 6.5.2.5.1 In werking hebben van een acculader

Artikel 6.189 Toepassingsbereik 

Subparagraaf 6.5.2.5.1 is van toepassing op het met een acculader laden van een natte accu die vloeibare bodembedreigende stoffen bevat.



Artikel 6.190 Oogmerk 

De regels in deze subparagraaf zijn gesteld met het oog op het voorkomen van bodemverontreiniging.

Artikel 6.191 Bodembeschermende voorziening 

Het laden van een natte accu als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.189 vindt plaats boven een aaneengesloten bodembeschermende voorziening.

Artikel 6.192 Logboek 

Er wordt een logboek bijgehouden waarin gegevens worden vastgelegd over bevindingen van controles en beoordeling en onderhoud of reparatie aan de
bodembeschermende voorzieningen.

Subparagraaf 6.5.2.5.2 Zwerfafval 

Artikel 6.193 Opruimen zwerfafval 

Binnen een straal van 25 meter rond de begrenzing van de locatie waarop de activiteit als bedoeld in paragraaf 6.5.1, wordt verricht, worden zo vaak als nodig
etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen verwijderd die van de activiteit afkomstig zijn.

Subparagraaf 6.5.2.5.3 Niet-industriële voedselbereiding

Artikel 6.194 Toepassingsbereik 

a.
b.
c.
d.

Subparagraaf 6.5.2.5.3 geldt voor het bereiden van voedingsmiddelen met:
keukenapparatuur;
grootkeukenapparatuur;
een of meer bakkerijovens die chargegewijs worden beladen; of
een of meer bakkerijovens die continu worden beladen met een nominaal vermogen of een aansluitwaarde van ten hoogste 100 kW.

Artikel 6.195 Uitzondering op het toepassingsbereik 

Subparagraaf 6.5.2.5.3 geldt niet voor een activiteit als bedoeld in artikel 3.128, van het Besluit activiteiten leefomgeving, de activiteit omvat, met uitzondering van het
bereiden van voedingsmiddelen voor personen die werken op de locatie waarop de activiteit wordt verricht.

Artikel 6.196 Oogmerk 

De regels in deze subparagraaf zijn gesteld met het oog op het voorkomen of beperken van geurhinder.

Artikel 6.197 Verstrekken van gegevens en bescheiden 

a.

1.
2.

I.
II.
III.

3.
4.

b.
c.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.194, worden aan het college de volgende gegevens en

bescheiden verstrekt:
informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven:

de grenzen van het terrein;
de ligging en de indeling van de gebouwen;
het gebruik van de te onderscheiden ruimten;

een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.
het bepaalde in sub a en sub b is niet van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen voor personen die wonen of werken op de locatie waarop de activiteit

wordt verricht.

Artikel 6.198 Geur 

Om geurhinder bij niet-industriële voedselbereiding te voorkomen worden:



a.
1.
2.

b.

dampen en gassen die naar de buitenlucht worden geëmitteerd:
ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd; of 
geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen met grootkeukenapparatuur door frituren, bakken in olie of vet of grillen, anders dan met houtskool,
afgezogen en geleid door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend �lter.

Artikel 6.199 Uitzondering 

a.
b.

Het bepaalde over geur in artikel 6.198 is niet van toepassing:
op het bereiden van voedingsmiddelen met keukenapparatuur; en
als het mogelijke effecten van de geuremissie van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd industrieterrein, op een

industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld of een Activiteitenbesluit-bedrijventerrein met minder dan één geurgevoelig
gebouw per hectare.

Subparagraaf 6.5.2.5.4 Slachten van dieren en bewerken van dierlijke bijproducten of uitsnijden van vlees, vis of organen 

Artikel 6.200 Toepassingsbereik 

a.
1.
2.
3.
4.

b.

Subparagraaf 6.5.2.5.4 is:
van toepassing op:

het slachten van ten hoogste 10.000 kilogram levend gewicht aan dieren per week en het broeien, koken of pekelen van daarbij vrijkomende dierlijke producten;
het uitsnijden van vlees van karkassen of karkasdelen;
het uitsnijden van vis; of
het uitsnijden en pekelen van organen.

niet van toepassing als een activiteit als bedoeld in artikel 3.128, van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat.

Artikel 6.201 Gegevens en bescheiden  

a.

1.
2.

I.
II.
III.
IV.

3.
4.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.200, worden aan het college de volgende gegevens en

bescheiden verstrekt:
informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven:

de grenzen van het terrein;
de ligging en de indeling van de gebouwen;
het gebruik van de te onderscheiden ruimten;
de plaats waar de bodembedreigende stoffen worden gebruikt, geproduceerd of uitgestoten.

een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.202 Voorkomen of beperken geurhinder  

a.
b.

Ten aanzien van het voorkomen van geurhinder bij het slachten van dieren en bewerken van dierlijke bijproducten of uitsnijden van vlees, vis of organen gelden de
volgende regels:

bij het slachten van dieren wordt ten minste de vaste dierlijke mest die vrijkomt bij het slachten van dieren opgeslagen in afgesloten, lekvrije tonnen of bakken; en
worden dampen en gassen van het broeien of koken van dierlijke bijproducten afgezogen, als deze op de buitenlucht worden geëmitteerd.

Artikel 6.203 Bodembeschermende voorziening  

Het pekelen van dierlijke bijproducten en organen vindt plaats boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 6.204 Logboek bodembeschermende voorziening  

Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en
reparaties.

Artikel 6.205 Eindonderzoek bodem 

a.
Ten aanzien van het uitvoeren van een eindonderzoek bodem bij het beëindigen van het pekelen van dierlijke bijproducten of organen gelden de volgende regels:

bij het beëindigen van het pekelen van dierlijke bijproducten of organen wordt een eindonderzoek bodem verricht om de kwaliteit van de bodem vast te stellen;



b.

c.

het bodemonderzoek gaat over de bodembedreigende stoffen die zijn gebruikt, geproduceerd of uitgestoten op het gedeelte van de locatie waar het pekelen van
dierlijke bijproducten of organen is verricht;

het bodemonderzoek voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740 en het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB
2000 of een certi�catie-instantie of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000.

Artikel 6.206 Rapport van het eindonderzoek bodem 

a.
b.
c.
d.
e.

f.

Het rapport van het eindonderzoek bodem bevat:
de naam en het adres van degene die het onderzoek heeft verricht;
de wijze waarop het onderzoek is verricht;
de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan;
informatie over het huidige en eerdere gebruik van het terrein;
bestaande informatie over bodemmetingen en grondwatermetingen die de toestand van de bodem en het grondwater weergeven op het tijdstip van opstelling van

het rapport, of anders nieuwe bodemmetingen en grondwatermetingen voor het constateren van eventuele verontreiniging van de bodem door de
bodemverontreinigende stoffen die bij de activiteit zijn gebruikt, zijn geproduceerd of zijn vrijgekomen; en

als de kwaliteit van de bodem wordt hersteld: de wijze waarop en de mate waarin dit gebeurt.

Artikel 6.207 Rapport eindonderzoek bodem na beëindigen activiteit  

Ten hoogste zes maanden na het beëindigen van het pekelen van dierlijke bijproducten of organen wordt een rapport van het eindonderzoek bodem verstrekt aan het
college.

Artikel 6.208 Herstel van de bodemkwaliteit na beëindigen activiteit 

a.
1.

2.

3.
b.

Ten aanzien van het herstel van de bodemkwaliteit gelden de volgende regels:
als de bodem verontreinigd is, wordt uiterlijk zes maanden na het toezenden van het rapport van het eindonderzoek bodem de bodemkwaliteit hersteld tot:

de bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit, die is vastgesteld in een rapport volgens NEN 5740 dat is opgesteld voor het begin van het pekelen van dierlijke
bijproducten of organen;

de bodemkwaliteit van de locatie waarop de activiteit is verricht, zoals die is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in artikel 47, onder a, of artikel
67, tweede lid, van het Besluit bodemkwaliteit; of

de achtergrondwaarden, vastgesteld op grond van artikel 1, van het Besluit bodemkwaliteit.
het herstel wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SKIB 7000.

Artikel 6.209 Informatieplicht uitvoering herstelwerkzaamheden  

a.
b.

Ten aanzien van het informeren van herstelwerkzaamheden gelden de volgende regels:
het college wordt ten minste vijf dagen voor het begin van de herstelwerkzaamheden, geïnformeerd over de begindatum;
het college wordt ten hoogste vijf dagen na beëindiging van de herstelwerkzaamheden geïnformeerd over de einddatum.

Artikel 6.210 Opruimen gemorste en gelekte stoffen  

Bij het pekelen van dierlijke bijproducten en organen worden gemorste of gelekte stoffen zoveel mogelijk zonder verder toevoegen van water opgeruimd en afgevoerd
als afvalstof en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat deze stoffen in het afvalwater terecht komen.

Subparagraaf 6.5.2.5.5 Traditioneel schieten

Artikel 6.211 Toepassingsbereik 

Subparagraaf 6.5.2.5.5 is van toepassing op het traditioneel schieten door schutterijen of schuttersgilden met buksen of geweren vanaf een vaste standplaats op een
stilstaand doel in de buitenlucht.

Artikel 6.212 Oogmerk 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.110 zijn de regels in deze paragraaf ook gesteld met het oog op het beperken van de verontreiniging van de bodem.

Artikel 6.213 Gegevens en bescheiden 

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.211, worden aan het college de volgende gegevens en
bescheiden verstrekt:



a.
b.

1.
2.
3.

c.
d.

 
informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven:

de grenzen van het terrein;
de ligging en de indeling van de gebouwen;
de plaats waar de bodembedreigende stoffen worden gebruikt;

een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 

2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.214 Bodem en externe veiligheid  

Het schieten vindt op zodanige wijze plaats dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen in een voorziening.

Artikel 6.215 Bodembeschermende voorziening  

a.
b.

Ten aanzien van de bodembeschermende voorziening gelden de volgende regels:
traditioneel schieten vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening, als bij het schieten hulzen van verschoten munitie vrijkomen;
de voorziening voor het opgraven van afgeschoten kogels ten behoeve van de bodem en externe veiligheid als bedoeld in artikel 6.214, is opgesteld boven een

bodembeschermende voorziening.

Artikel 6.216 Logboek bodembeschermende voorziening  

Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordeling, onderhoud en reparaties.

Artikel 6.217 Eindonderzoek bodem  

1. Bij het beëindigen van het traditioneel schieten wordt een eindonderzoek bodem verricht om de kwaliteit van de bodem vast te stellen.

2. Het eindonderzoek bodem gaat over de bodembedreigende stoffen die zijn gebruikt op het gedeelte van de locatie waar het traditioneel schieten heeft
plaatsgevonden.

3. Het bodemonderzoek voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740 en het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL
SIKB 2000 of een certi�catie-instantie of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000.

Artikel 6.218 Rapport van het eindonderzoek bodem  

a.
b.
c.
d.
e.

f.

Het rapport van het eindonderzoek bodem bevat:
de naam en het adres van degene die het onderzoek heeft verricht;
de wijze waarop het onderzoek is verricht;
de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan;
informatie over het huidige en eerdere gebruik van het terrein;
bestaande informatie over bodemmetingen en grondwatermetingen die de toestand van de bodem en het grondwater weergeven op het tijdstip van opstelling van

het rapport, of anders nieuwe bodemmetingen en grondwatermetingen voor het constateren van eventuele verontreiniging van de bodem door de
bodemverontreinigende stoffen die bij de activiteit zijn gebruikt, zijn geproduceerd of zijn vrijgekomen; en

als de kwaliteit van de bodem wordt hersteld, de wijze waarop en de mate waarin dit gebeurt.

Artikel 6.219 Rapport eindonderzoek bodem na beëindigen activiteit 

Ten hoogste zes maanden na het beëindigen van het traditioneel schieten wordt een rapport van het eindonderzoek bodem verstrekt aan het college.

Artikel 6.220 Herstel van de bodemkwaliteit na beëindigen activiteit 

1.

a.
b.

Als de bodem is verontreinigd, wordt uiterlijk zes maanden na het toezenden van het rapport van het eindonderzoek bodem, de bodemkwaliteit hersteld tot:
de bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit, die is vastgesteld in een rapport volgens NEN 5740 dat is opgesteld voor het begin van de activiteit;
de bodemkwaliteit van de locatie waarop de activiteit is verricht, zoals die is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in artikel 47, onder a, of

artikel 57, tweede lid, van het Besluit bodemkwaliteit; of



c. de achtergrondwaarden, vastgesteld op grond van artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.

2. Het herstel wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7000.

Artikel 6.221 Informatieplicht uitvoering herstelwerkzaamheden 

1. Het college wordt ten minste vijf dagen voor het begin van de herstelwerkzaamheden, als bedoeld in artikel 6.220, geïnformeerd over de begindatum.

2. Het college wordt ten hoogste vijf dagen na beëindiging van de herstelwerkzaamheden, als bedoeld in artikel 6.220, geïnformeerd over de einddatum.

Subparagraaf 6.5.2.5.6 Parkeren in een parkeergarage

Artikel 6.222 Toepassingsbereik 

Subparagraaf 6.5.2.5.6 is van toepassing op het bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage met meer dan 20 parkeerplaatsen die voorzien is van
mechanische ventilatie.

Artikel 6.223 Oogmerk 

De regels in subparagraaf 6.5.2.5.6  zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen over milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 6.110, gesteld met het oog op
het voorkomen of beperken van geurhinder.

Artikel 6.224 Gegevens en bescheiden 

a.
b.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

c.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels: ten minste vier weken voor het begin van het bieden van parkeergelegenheid in
een parkeergarage worden aan het college gegevens en bescheiden verstrekt over: 

de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; 
de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven: 

de grenzen van het terrein;
de ligging en de indeling van de gebouwen;
het gebruik van de te onderscheiden ruimten; en
de ligging van de bedrijfsriolering;
een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college. 

Artikel 6.225 Afvoeren emissies parkeergarage 

a.

b.

c.

Ten aanzien van het afvoeren van emissies gelden de volgende regels: 
de aanzuigopeningen voor de ventilatie van de parkeergarage worden in een verkeersluwe omgeving, of, als dat niet mogelijk is, op ten minste 5 m boven het

straatniveau en buiten de beïnvloeding van de uitblaasopeningen aangebracht; 
de uit de parkeergarage afgezogen lucht verticaal wordt uitgeblazen op ten minste 5 m boven het straatniveau of, als binnen 25 m van de uitblaasopening een

gebouw is gelegen met een hoogste daklijn die meer dan vijf meter boven het straatniveau is gelegen, ten minste één meter boven de hoogste daklijn van dat gebouw;
en,

de snelheid van de uitgeblazen lucht, gemeten bij de rand van de uitblaasopening, bedraagt ten minste tien meter per seconde. 

Subparagraaf 6.5.2.5.7 Sport in de buitenlucht 

Artikel 6.226 Toepassingsbereik 

Subaragraaf 6.5.2.5.7 is van toepassing op het bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht waarbij terreinverlichting wordt toegepast.

Artikel 6.227 Oogmerk 

De regels in deze subparagraaf zijn gesteld met het oog op het beperken van lichthinder.

Artikel 6.228 Gegevens en bescheiden 



1.

a.
b.

1.
2.

c.
d.

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.226, worden aan het college de volgende gegevens en
bescheiden verstrekt:

informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven:

de grenzen van het terrein;
de ligging en de indeling van de gebouwen;

een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.229 Licht 

a.
1.
2.

b.
1.
2.
3.

c.

d.

e.

Ten aanzien van het toepassen van terreinverlichting bij het beoefenen van sport in de buitenlucht gelden de volgende regels:
verlichting die hoort bij een gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht is uitgeschakeld:

tussen 23.00 uur en 07.00 uur; en
als er geen sport wordt beoefend en geen onderhoud plaatsvindt.

het bepaalde in sub a is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met:
de viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt;
de viering van andere festiviteiten die plaatsvinden op de locatie waarop de activiteit wordt verricht; of
door het college aangewezen activiteiten, anders dan festiviteiten als bedoeld in sub b, waarbij het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen gebaseerd op dit

artikel samen niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar.
een festiviteit of activiteit als bedoeld in sub b, die ten hoogste een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als

plaatshebbende op één dag.
het is toegestaan in een type-A- of -B-inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer per kalenderjaar bij maximaal negen incidentele festiviteiten de

verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij het bepaalde over het uitschakelen van verlichting in sub a niet van toepassing is, mits ten
minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit melding is gedaan bij burgemeester en wethouders.

de melding van een incidentele festiviteit kan terstond worden toegestaan als die festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was.

Subparagraaf 6.5.2.5.8 Opslaan van vaste mest

Artikel 6.230 Toepassingsbereik 

a.
b.

1.
2.

Subparagraaf 6.5.2.5.8 is:
van toepassing op het opslaan van vaste mest met een totaal volume van ten minste 3 m  en ten hoogste 600 m ;
niet van toepassing op:

het opslaan van vaste mest, korter dan twee weken op een plek; en
als een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.90, 3.200, 3.208, 3.211, 3.215 of 3.225 van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit

omvat.

3 3

Artikel 6.231 Oogmerk  

De regels in subparagraaf 6.5.2.5.8 zijn, in aanvulling op het bepaalde in artikel 6.110 gesteld met het oog op het voorkomen of beperken van geurhinder.

Artikel 6.232 Gegevens en bescheiden 

a.

1.
2.

I.
II.
III.

3.
4.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.230, worden aan het college de volgende gegevens en

bescheiden verstrekt:
informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven;

de grenzen van het terrein;
de ligging en de indeling van de gebouwen;
het gebruik van de te onderscheiden ruimten.

een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.233 Opslag  



a.
1.
2.

b.
1.

2.
3.

Ten aanzien van de opslag van vaste mest en gedroogde pluimveemest gelden de volgende regels:
vaste mest wordt, met uitzondering van gedroogde pluimveemest, opgeslagen:

op een aaneengesloten bodemvoorziening, waarbij de vloeistoffen die vrijkomen worden opgevangen; of
op een voldoende dikke absorberende laag als de opslag niet meer dan zes maanden duurt en tegen inregenen is beschermd.

gedroogde pluimveemest wordt opgeslagen:
in een gebouw met een aaneengesloten bodemvoorziening waar de pluimveemest wordt beschermd tegen weersinvloeden en waar voldoende ventilatie is om

condensvorming te voorkomen;
in een afgedekte container als de pluimveemest ten minste elke twee weken wordt afgevoerd; of
op een voldoende dikke absorberende laag als de opslag niet meer dan zes maanden duurt en tegen inregenen is beschermd.

Artikel 6.234 Logboek bodembeschermde voorziening 

Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en
reparaties.

Artikel 6.235 Geur 

1.

a.
b.

Vaste mest wordt opgeslagen:

 
in een afgesloten voorziening voor een periode van ten hoogste twee weken; of
op ten minste 50 m afstand vanaf de begrenzing van de opslag van vaste mest tot een geurgevoelig object.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan van vaste mest afkomstig van landbouwhuisdieren of van paarden en pony's die worden gehouden voor het
berijden.

Subparagraaf 6.5.2.5.9 Opslaan van kuilvoermiddelen of vaste bijvoermiddelen

Artikel 6.236 Toepassingsbereik 

a.
1.
2.

b.

Subparagraaf 6.5.2.5.9 is:
van toepassing op het opslaan van:

kuilvoer met een totaal volume van meer dan 3 m ; of.
vaste bijvoedermiddelen met een totaal volume van meer dan 3 m .

niet van toepassing als een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.200 of 3.215 van het Besluit activiteiten leefomgeving die activiteit omvat.

3

3

Artikel 6.237 Gegevens en bescheiden 

a.

1.
2.

I.
II.
III.

3.
4.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.236, worden aan het college de volgende gegevens en

bescheiden verstrekt:
informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven:

de grenzen van het terrein;
de ligging en de indeling van de gebouwen;
het gebruik van de te onderscheiden ruimten.

een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.238 Bodembeschermende voorziening 

a.
b.

Ten aanzien van de bescherming van de bodem bij opslag van kuilvoer of vaste bijvoerdemiddelen gelden de volgende regels:
kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen worden opgeslagen op een elementenbodemvoorziening, waarbij de vloeistoffen die vrijkomen worden opgevangen;
het bepaalde in sub a is niet van toepassing als kuilvoer of vaste bijvoedermidddelen in plastic folie zijn verpakt.

Artikel 6.239 Logboek bodembeschermde voorziening 

Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en
reparaties.

Subparagraaf 6.5.2.5.10 Fokken, houden of trainen van landbouwhuisdieren, andere zoogdieren of vogels



Artikel 6.240 Toepassingsbereik 

a.
1.
2.

b.

Subparagraaf 6.5.2.5.10 is:
van toepassing op het fokken, houden of trainen van:

meer dan 25 vogels; of
meer dan 5 zoogdieren.

niet van toepassing als een mileubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.200 van het Besluit activiteiten leefomgeving die activiteit omvat.

Artikel 6.241 Gegevens en bescheiden 

a.

1.
2.

I.
II.
III.

3.
4.

I.
II.
III.

5.
I.
II.

6.
b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.240, worden aan het college de volgende gegevens en

bescheiden verstrekt:
informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven:

de grenzen van het terrein;
de ligging en de indeling van de gebouwen;
het gebruik van de te onderscheiden ruimten.

een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
per dierenverblijf voor het houden van landbouwhuisdieren:

gegevens over het aantal landbouwhuisdieren per diercategorie dat ten hoogste zal worden gehouden;
een beschrijving van het huisvestingssysteem en van de aanvullende techniek; en
een beschrijving van het ventilatiesysteem.

per dierenverblijf waar landbouwhuisdieren met geuremissiefactor worden gehouden:
een plattegrondtekening op schaal met de ligging van de dierenverblijven, de emissiepunten en een overzicht van de ventilatoren met diameter; en
een doorsnedetekening per dierenverblijf met de goothoogte, de nokhoogte en de hoogte van het emissiepunt; en

gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.
ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.242 Bodembeschermende voorziening 

a.
b.

Ten aanzien van de bescherming van de bodem bij het fokken, houden of trainen van vogels en honden gelden de volgende regels:
het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren vindt plaats boven een aaneengesloten bodemvoorziening;
het bepaalde in sub a is niet van toepassing op het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren in de buitenlucht als uitwerpselen en voedselresten

regelmatig worden verwijderd.

Artikel 6.243 Logboek bodembeschermde voorziening 

Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en
reparaties.

Subparagraaf 6.5.2.5.11 Opwekken van elektriciteit met windturbine

Artikel 6.244 Toepassingsbereik  

1.

a.

b.

Subparagraaf 6.5.2.5.11 is van toepassing op het opwekken van elektriciteit met een windturbine, als bedoeld in artikel 3.11, van het Besluit activiteiten
leefomgeving als:

die slagschaduw veroorzaakt in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw, dat op een locatie is toegelaten op grond van een
omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit; of

die lichtschittering veroorzaakt.

2. Subparagraaf 6.5.2.5.11 is niet van toepassing op slagschaduw door een windturbine, in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw dat op
grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar.

Artikel 6.245 Eerbiedigende werking toepassingsbereik 

1. In afwijking van het bepaalde over het toepassingsbereik in artikel 6.244, tweede lid, is subparagraaf 6.5.2.5.11 over het opwekken van elektriciteit met een



a.
b.

windturbine ook van toepassing op slagschaduw door een windturbine in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw, dat is toegelaten voor een
duur van niet meer dan tien jaar:

in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of
in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

2.

a.
b.

In afwijking van het bepaalde over het toepassingsbereik in artikel 6.244, lid eerste, is subparagraaf 6.5.2.5.11 over het opwekken van elektriciteit met een
windturbine niet van toepassing op slagschaduw door een windturbine in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is,
maar dat mag worden gebouwd op grond van:

het tijdelijke deel van het omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet; of
een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 6.246 Stilstandvoorziening slagschaduw  

1. De windturbine is voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt als gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende
meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw en voor zover de afstand tussen de
windturbine en een slagschaduwgevoelig gebouw minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt.

2.

a.
b.

De afstand wordt gemeten van een punt op de ashoogte van de windturbine:
tot de gevel van een slagschaduwgevoelig gebouw; en
tot de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van een woonschip of woonwagen.

Artikel 6.247 Functionele binding slagschaduw  

De bepaling over een stilstandvoorziening slagschaduw als bedoeld in artikel 6.246 is niet van toepassing op slagschaduw door een windturbine in een
slagschaduwgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met de windturbine.

Artikel 6.248 Voormalige functionele binding slagschaduw  

1. De bepaling over een stilstandvoorziening slagschaduw als bedoeld in artikel artikel 6.246 is niet van toepassing op slagschaduw door een windturbine in een
verblijfsruimte van een voormalige bedrijfswoning, zijnde een slagschaduwgevoelig gebouw dat eerder functioneel verbonden was met diezelfde activiteit.

2. Het bepaalde in het eerste lid is uitsluitend van toepassing op een voormalige bedrijfswoning in het werkingsgebied ‘voormalige bedrijfswoning’.

3. In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid is bij een agrarische activiteit de bepaling over een stilstandvoorziening slagschaduw als bedoeld in
artikel 6.246 niet van toepassing op of in een slagschaduwgevoelig gebouw dat op grond van het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, als bedoeld in artikel
22.1, onder a, van de Omgevingswet of een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning, behoort of heeft behoord tot
die agrarische activiteit en door een derde bewoond mag worden.

Artikel 6.249 Lichtschittering: beperken van re�ectie  

Lichtschittering wordt bij het opwekken van elektriciteit met een windturbine voorkomen of zoveel mogelijk beperkt door toepassing van niet re�ecterende materialen
of coatinglagen op de betrokken onderdelen.

Artikel 6.250 Meten re�ectiewaarden  

Op het uitvoeren van een meting van re�ectiewaarden is NEN-EN-ISO 2813 van toepassing.

Afdeling 6.5.3 Lozingen bij wonen

Artikel 6.251 Toepassingsbereik 

Afdeling 6.5.3 is van toepassing op het lozen  bij wonen.

Artikel 6.252 Oogmerken 

a.
b.

De regels over lozingen bij wonen in afdeling 6.5.3 zijn gesteld met het oog op het beschermen van het milieu, waaronder ook wordt verstaan:
het beschermen van de doelmatige werking van voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;



c.
d.
e.

het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
het beschermen van de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk; of
het voorkomen en beperken van verontreiniging van het grondwater.

 

Artikel 6.253 Van toepassing verklaring speci�eke zorgplicht 

De zorgplicht als bedoeld in artikel 6.112 ziet ook op de belangen ten aanzien van het lozen van huishoudelijk afvalwater als bedoeld in artikel 6.254.

Artikel 6.254 Lozen van huishoudelijk afvalwater 

a.
b.
c.
d.

e.

Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater als bedoeld in artikel 1.1, van de Wet milieubeheer gelden de volgende regels:
huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op een vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk;
huishoudelijk afvalwater wordt niet geloosd in een schoonwaterriool;
het is verboden zonder omgevingsvergunning huishoudelijk afvalwater te lozen op of in de bodem;
een omgevingsvergunning voor het lozen op de bodem als bedoeld in sub c, wordt verleend als voldaan wordt aan het bepaalde over de omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 6.256;
in afwijking van het bepaalde in sub a tot en met sub d, is lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem toegestaan als de lozing direct voorafgaand aan de

gelding van dit artikel plaatsvond in overeenstemming met paragraaf 22.3.8.3 van de Bruidsschat.

Artikel 6.255 Geen voedselbemaling 

Huishoudelijk afvalwater als bedoeld in artikel 1.1, van de Wet milieubeheer dat voedselresten bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of
vermalen, wordt niet geloosd.

Artikel 6.256 Omgevingsvergunning 

a.
b.

Een omgevingsvergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalater als bedoeld in artikel 6.254 onder sub c, wordt verleend als:
voldaan wordt aan de eisen over het lozen van huishoudelijk afvalwater anders dan op het riool als bedoeld in artikel 6.257; en
er sprake is van een situatie waarin het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via een particuliere zuiveringsvoorziening die het water voldoende zuivert.

Artikel 6.257 Lozen van huishoudelijk afvalwater anders dan op het riool 

a.

1.
2.
3.
4.
5.

b.
1.
2.

c.

Ten aanzien van het lozen van huishoudelijk afvalwater anders dan op het riool gelden de volgende regels:
huishoudelijk afvalwater wordt alleen op of in de bodem geloosd als het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit

stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een
zuiveringtechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan:

40 m bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;
100 m bij meer dan 10 maar minder dan 25 inwonerequivalenten;
600 m bij 25 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 50 inwonerequivalenten;
1.500 m bij 50 of meer inwonerequivalenten maar minder dan 100 inwonerequivalenten; en
3.000 m bij 100 of meer inwonerequivalenten.

De afstand, als bedoeld in sub a, wordt berekend:
vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

In afwijking van sub b, aanhef en onder 1, wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk bij voortzetting van het lozen van
huishoudelijk afvalwater op of in de bodem dat voor 1 juli 1990 al plaatsvond, berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of
een zuiveringtechnisch werk bevindt.

Artikel 6.258 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater 

a.
b.
c.

1.

2.
d.

1.
2.

Ten aanzien van het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem gelden de volgende regels:
huishoudelijk afvalwater dat op of in de bodem geloosd wordt, wordt geleid via een zuiveringsvoorziening;
voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in sub a, zijn de emissiegrenswaarden de waarden, als bedoeld in de hieronder opgenomen Tabel Emissiegrenswaarden.
als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat kan het, in afwijking van het bepaalde in sub b, voor vermenging met ander afvalwater

worden geleid door een septictank:
met een nominale inhoud van 6 m  of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN

12566-1; of
die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.

het bepaalde in sub a en b, geldt niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater:
vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1, van de Spoorwegwet; of
op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

Tabel Emissiegrenswaarden 
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Stof   Emissiegrenswaarden in mg/l

  Representatief etmaalmonster Steekmonster

Biochemisch zuurstofverbruik 30 mg/l 60 mg/l

Chemisch zuurstofverbruik 150 mg/l 300 mg/l

Onopgeloste stoffen 30 mg/l 60 mg/l

 

Artikel 6.259 Meet- en rekenbepalingen 

a.
b.
c.

1.
2.

Ten aanzien van het bemonsteren van afvalwater gelden de volgende regels:
Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet ge�ltreerd.
Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

voor biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1 of NEN-EN 1899-1; en
voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705.

Artikel 6.260 Gegevens en bescheiden 

a.

1.
2.
3.

b.
c.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, lozen van huishoudelijk afvalwater als bedoeld in artikel 6.254, worden aan het college gegevens en

bescheiden verstrekt over:
het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd;
de wijze van behandeling van het afvalwater; en
de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.
het bepaalde in sub a en sub b, geldt niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op het vuilwaterriool.

Afdeling 6.5.4 Lozingen anders dan bij wonen

Artikel 6.261 Toepassingsbereik 

a.
b.

 Afdeling 6.5.4 is:
van toepassing op het lozen anders dan bij wonen;
In afwijking van het bepaalde in sub a, niet van toepassing op het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan huis.

Artikel 6.262 Concretisering oogmerken  

a.
b.
c.
d.
e.

De regels in afdeling 6.5.4 zijn gesteld met het oog op het beschermen van het milieu, waaronder ook wordt verstaan:
het beschermen van de doelmatige werking van voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
het beschermen van de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk; of
het voorkomen en beperken van verontreiniging van het grondwater.

Artikel 6.263 Nadere concretisering speci�eke zorgplicht 

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

De speci�eke zorgplicht als bedoeld in artikel 6.112, houdt met betrekking tot het lozen van afvalwater in ieder geval in dat:
alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen;
de beste beschikbare technieken worden toegepast;
geen signi�cante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van

de Omgevingswet;
afvalwater dat wordt geloosd doelmatig kunnen worden bemonsterd; 
metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; 
meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt, en gepresenteerd;

voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat, herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft; en
afvalstoffen worden afgevoerd na beëindiging van een activiteit.



Artikel 6.264 Uitzondering nadere concretisering speci�eke zorgplicht 

Het bepaalde in artikel 6.263 is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3, van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 6.265 Vergunningplicht lozen op of in de bodem 

a.

b.
1.

I.
II.
III.

2.

c.

d.

1.
2.

Ten aanzien van het lozen op of in de bodem gelden de volgende regels:
het is verboden zonder omgevingsvergunning afvalwater op of in de bodem te lozen, tenzij het lozen op grond van de bepalingen over lozingen anders dan bij

wonen in afdeling 6.5.4 van dit omgevingsplan is toegestaan;
het bepaalde in sub a is niet van toepassing op:

het lozen op of in de bodem bij een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover hieraan:
in een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit op grond van hoofdstuk 3, van het Besluit activiteiten leefomgeving voorschriften zijn gesteld;
bij of krachtens het Besluit activiteiten leefomgeving regels zijn gesteld; of
de lozing voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig plaatsvond.

het lozen op of in de bodem waaraan in een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit op grond van artikel 14.4, van het Besluit activiteiten
leefomgeving of een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit op grond van de waterschapsverordening voorschriften zijn gesteld.
op het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a, zijn de beoordelingsregels in de artikelen 8.9 tot en met 8.11, van het Besluit kwaliteit

leefomgeving van overeenkomstige toepassing;
bij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a, worden in aanvulling op de algemene indieningsvereisten als bedoeld in artikel 6.114 en 6.115,

de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
de maximale hoeveelheid afvalwater per uur; en
het soort afvalwater.

Artikel 6.266 Vergunningplicht lozen in schoonwaterriool 

a.

b.

1.
2.
3.

c.

d.

1.
2.

Ten aanzien van het lozen in het schoonwaterriool gelden de volgende regels:
het is verboden zonder omgevingsvergunning afvalwater of andere afvalstoffen te lozen in een schoonwaterriool, tenzij het lozen op grond van deze paragraaf is

toegestaan;
het bepaalde in sub a is niet van toepassing op het lozen in een schoonwaterriool bij een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het

Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover hieraan:
in een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit op grond van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving voorwaarden zijn gesteld;
bij of krachtens het Besluit activiteiten leefomgeving regels zijn gesteld; of
de lozing voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig plaatsvond.

op het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a, zijn de beoordelingsregels in de artikelen 8.9 tot en met 8.11 van het Besluit kwaliteiten
leefomgeving van overeenkomstige toepassing;

bij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a, worden in aanvulling op de algemene indieningsvereisten als bedoeld in
artikel 6.114 en 6.115 de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

de maximale hoeveelheid afvalwater per uur; en
het soort afvalwater.

Paragraaf 6.5.4.1 Lozen van huishoudelijk afvalwater

Artikel 6.267 Toepassingsbereik 

Subparagraaf 6.5.4.1 is van toepassing op het lozen van huishoudelijk afvalwater als bedoeld in artikel 1.1, van de Wet milieubeheer.

Artikel 6.268 Lozen van huishoudelijk afvalwater 

a.
b.
c.

d.
1.
2.
3.

e.

f.

Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.267 gelden de volgende regels:
huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op een vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
in afwijking van de vergunningplicht over lozen in een schoonwaterriool in artikel 6.266 wordt huishoudelijk afvalwater niet geloosd in een schoonwaterriool;
een omgevingsvergunning als bedoeld in de vergunningplicht voor het lozen op of in de bodem in artikel 6.265, voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op de

bodem wordt uitsluitend verleend als het redelijkerwijs niet mogelijk is om aan te sluiten op een vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk en het huishoudelijk
afvalwater wordt geloosd via een particuliere zuiveringsvoorziening die het water voldoende zuivert;

bij aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in sub c, wordt informatie verstrekt over:
Het aantal inwonersequivalenten dat wordt geloosd;
De wijze van behandeling van het afvalwater; en
De afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten.

in afwijking van het bepaalde in sub a tot en met sub d, kan huishoudelijk afvalwater vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1, van de Spoorwegwet in de
bodem worden geloosd;

in afwijking van het bepaalde in sub a tot en met sub e, is lozen van huishoudelijk afvalwater op de bodem toegestaan als de lozing direct voorafgaand aan de
gelding van dit artikel plaatsvond in overeenstemming met paragraaf 22.8.3, van de Bruidsschat.

Artikel 6.269 Verbod lozen bij voedselrestvermaling 



Huishoudelijk afvalwater dat voedselresten bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd.

Paragraaf 6.5.4.2 Lozen van grondwater bij ontwatering

Artikel 6.270 Toepassingsbereik 

a.
b.

Subparagraaf 6.5.4.2 is:
van toepassing op het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering;
in afwijking van het bepaalde in sub a, niet van toepassing op drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77, van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 6.271 Gegevens en bescheiden 

a.

1.
2.

b.
c.
d.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.270 worden aan het college gegevens en bescheiden

verstrekt over:
de aard en omvang van de lozing; en
de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college;
het bepaalde in sub a en in sub b geldt niet als het lozen niet langer dan 48 uur duurt;
In afwijking van het bepaalde in sub a en sub b worden de gegevens en bescheiden ten minste vijf werkdagen voor het begin van het lozen verstrekt, als het lozen

langer duurt dan 48 uur maar niet langer dan 8 weken.

Artikel 6.272 Lozen van grondwater bij ontwatering 

a.
b.

c.

d.
e.
f.

Ten aanzien van het lozen van grondwater bij ontwatering gelden de volgende regels:
het lozen van grondwater bij ontwatering op de bodem of in een riool is toegestaan;
het water als bedoeld in sub a wordt alleen in een vuilwaterriool geloosd als lozen in een schoonwaterriool, op of in de bodem of op een oppervlaktewaterlichaam

niet mogelijk is;
voor het lozen van grondwater in een schoonwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 50 mg/l en voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een

steekmonster;
voor het lozen van grondwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l;
het lozen op een riool vindt plaats via een doelmatige en op het te lozen debiet gedimensioneerde bezinkinstallatie;
het lozen van grondwater in een vuilwaterriool duurt niet langer dan 12 weken en de geloosde hoeveelheid is ten hoogste 5 m /uur.3

Artikel 6.273 Meet- en rekenbepalingen 

a.
b.
c.

1.
2.

Ten aanzien van het bemonsteren van grondwater bij ontwatering gelden de volgende regels:
op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet ge�ltreerd;
op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO-5667-3 van toepassing;
bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
voor ijzer NEN-EN-ISO 17294-2, waarbij de ontsluiting van de elementen plaatsvindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1.

Paragraaf 6.5.4.3 Lozen van grondwater bij bodemsanering 

Artikel 6.274 Toepassingsbereik  

a.
b.

Subparagraaf 6.5.4.3 is van toepassing op het lozen van grondwater afkomstig van:
een bodemsanering of grondwatersanering;
een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering.

Artikel 6.275 Gegevens en bescheiden  

a.
1.
2.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, als bedoeld in artikel 6.274, worden aan het college gegevens en bescheiden verstrekt over: 

de aard en omvang van de lozing; en
de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college;



c.
1.
2.

d.

het bepaalde in lid a en b geldt niet voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering als:
het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of
het lozen plaatsvindt bij wonen.

in afwijking van het bepaalde in lid a en b worden de gegevens en bescheiden ten minste vijf dagen voor het begin van het lozen van grondwater afkomstig van een
ontwatering verstrekt, als het lozen langer dan 48 uur duurt. 

Artikel 6.276 Lozen van grondwater bij saneringen  

a.

b.

c.

d.
e.

Ten aanzien van het lozen van grondwater bij saneringen gelden de volgende regels:
het lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering op of in de bodem

of in een schoonwaterriool is toegestaan;
voor het lozen van het water als bedoeld in sub a op of in de bodem zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in bijlage XIX, bij het Besluit kwaliteit

leefomgeving, gemeten in een steekmonster;
voor het lozen van het water als bedoeld in sub  a in een schoonwaterriool zijn de emissiegrenswaarden de waarde, als bedoeld in de hieronder opgenomen

tabel Emissiegrenswaarden, gemeten in een steekmonster;
het lozen op een riool vindt plaats via een doelmatige en op het te lozen debiet afgestemde bezinkinstallatie;
grondwater wordt niet geloosd in een vuilwaterriool.

Tabel Emissiegrenswaarden

Stof Emissiegrenswaarden in μg/l of mg/l 

Naftaleen 0,2 μg/l 

PAK’s 1 μg/l

BTEX  50 μg/l

Vluchtige organohalogeen-verbindingen uitgedrukt als chloor 20 μg/l

Aromatische organohalogeen-verbindingen 20 μg/l

Minerale olie 500 μg/l

Cadmium 4 μg/l

Kwik  1 μg/l

Koper 11 μg/l

Nikkel 41 μg/l

Lood 53 μg/l

Zink 120 μg/l

Chroom 24 μg/l

Onopgeloste stoffen 50 mg/l 

Artikel 6.277 Meet- en rekenbepalingen 

a.
b.
c.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ten aanzien van het bemonsteren van grondwater bij saneringen gelden de volgende regels:
op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet ge�ltreerd;
op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO-5667-3 van toepassing;
bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680;
voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;
voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, vinylchloride, de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen,

monochloorbenzeen, dichloorbenzeen, trichloorbenzenen: NEN-EN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor vinylchloride enkel NEN-EN-ISO 15680 gebruikt
kan worden;

voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
voor cadmium, koper, nikkel, lood, zink en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-ENISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens

NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;

voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872; voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;
voor cyaniden totaal: NEN-EN-ISO 14403-1:2012 en NEN-EN-ISO 14403-2:2012;
voor ammonium, nitraat, totaal-fosfaat en sulfaat: NEN-EN-ISO 15923-1;
voor �uoride: NEN 6589 of NEN 6578;

voor endosulfan, α-HCH, y-HCH (lindaan), DDT (incl. DDD en DDE), aldrin, dieldrin, endrin,
hexachloorbutadieen en hexachloorbenzeen: NEN-EN 16693;
voor dichloorpropeen: NEN-EN-ISO 15680;
voor mecoprop: NEN-EN-ISO 15913;
voor trichloorfenolen, tetrachloorfenol, dichloorfenolen en pentachloorfenol: NEN-EN 12673;



15.
16.
17.
18.
19.
20.

voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
voor anthraceen, fenanthreen, chryseen, �uorantheen, benzo(a)anthraceen, benzo(k)�uorantheen,
benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen en indeno(l23cd)pyreen: NEN-EN-ISO 17993;
voor trihalomethanen (THM): ISO 11423-1;
voor adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX): NEN-EN-ISO 9562; en
voor de zuurgraad (pH): NEN-EN-ISO 10523.

Paragraaf 6.5.4.4 Lozen van afvloeiend hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening 

Artikel 6.278 Toepassingsbereik  

a.
b.
c.

Subparagraaf 6.5.4.4 is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater, dat: 
niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening; 
geen drainagewater is als bedoeld in paragraaf 4.77, van het Besluit activiteiten leefomgeving; en 
geen afvalwater van een kas is als bedoeld in paragraaf 4.78, van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

Artikel 6.279 Gegevens en bescheiden rijkswegen en provinciale wegen  

a.

1.
2.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste zes maanden voor de voorgenomen aanleg van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen,

viaducten en andere kunstwerken, worden aan het college gegevens en bescheiden verstrekt over de: 
aard en omvang van de lozing van afvloeiend hemelwater; en
verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste zes maanden voor het veranderen van het lozen door een reconstructie of ingrijpende wijziging van die wegen of daarbij behorende bruggen, viaducten
en andere kunstwerken, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.280 Lozen van afvloeiend hemelwater  

a.
b.

c.

d.

e.

Ten aanzien van het lozen van afvloeiend hemelwater gelden de volgende regels:
het lozen van afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in een schoonwaterriool is toegestaan;
afvloeiend hemelwater wordt alleen in een vuilwaterriool geloosd als het lozen op of in de bodem, in een schoonwaterriool, of op een oppervlaktewaterlichaam

redelijkerwijs niet mogelijk is;
het bepaalde in sub b is niet van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat al plaatsvond voordat het Activiteitenbesluit milieubeheer of het Besluit

lozen buiten inrichtingen op de lozing van toepassing werd;
in afwijking van het bepaalde in sub a wordt afvloeiend hemelwater, afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen in een

schoonwaterriool, geloosd als lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is;
bij het lozen vanuit een pompkelder van een tunnel of een verdiept weggedeelte is, als dat redelijkerwijs mogelijk is, een voorziening aanwezig om, in afwijking van

sub d, het meest vervuilde hemelwater in een vuilwaterriool te lozen.

Paragraaf 6.5.4.5 Lozen bij reinigen van bouwwerken

Artikel 6.281 Toepassingsbereik  

Subparagraaf 6.5.4.5  is van toepassing op het lozen van afvalwater, afkomstig van reinigingswerkzaamheden aan bouwwerken. 

Artikel 6.282 Reinigen van bouwwerken  

a.
b.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van bouwwerken gelden de volgende regels:
het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van bouwwerken is verboden, tenzij het lozen betreft als bedoeld in sub b;
afvalwater, afkomstig van reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt verwijderd, kan worden geloosd op of in

de bodem of in een riool.

Paragraaf 6.5.4.6 Lozen bij opslaan van goederen 

Artikel 6.283 Toepassingsbereik  

Subaragraaf 6.5.4.6 is van toepassing op het lozen van afvalwater, afkomstig van het opslaan en overslaan van goederen. 

Artikel 6.284 Inerte goederen  



a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.

Voor de toepassing van deze subsubparagraaf worden in ieder geval de volgende goederen als inerte goederen beschouwd, voor zover deze niet verontreinigd zijn: 
bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 4.123, van het Besluit activiteiten leefomgeving; 
grond en baggerspecie als bedoeld in paragraaf 4.124, van het Besluit activiteiten leefomgeving; 
A-hout en ongeshredderd B-hout;
snoeihout;
banden van voertuigen;
autowrakken bij een autodemontagebedrijf waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt en wrakken van tweewielige motorvoertuigen bij een demontagebedrijf voor

tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt; 
straatmeubilair; 
tuinmeubilair; 

aluminium, ijzer en roestvrij staal; 
kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke

stoffen;
kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels;

papier en karton; 
textiel en tapijt; en 

vlakglas.

Artikel 6.285 Gegevens en bescheiden  

a.

1.
2.

b.
c.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.283, worden aan het college gegevens en bescheiden verstrekt

over: 
de opgeslagen goederen; en
de verwachte datum van het begin van de activiteit..

ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college;
dit artikel is niet van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van wonen.

Artikel 6.286 Lozen bij opslaan van inerte goederen  

a.
b.

c.
d.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater afkomstig van het opslaan van inerte goederen gelden de volgende regels:
te lozen afvalwater, dat in contact is geweest met opgeslagen inerte goederen, wordt geloosd op of in de bodem of in een riool. 
het afvalwater als bedoeld in sub a wordt alleen in een vuilwaterriool geloosd, als het lozen op of in de bodem, op een oppervlaktewaterlichaam of in een

schoonwaterriool redelijkerwijs niet mogelijk is.
voor het lozen van dat afvalwater in een riool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster. 
als de opgeslagen inerte goederen worden bevochtigd, wordt afvalwater dat met opgeslagen goederen in contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen

gebruikt.

Artikel 6.287 Meet- en rekenbepalingen 

a.
b.
c.

Ten aanzien van het bemonsteren van afvalwater afkomstig van het opslaan van inerte goederen gelden de volgende regels:
op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet ge�ltreerd;
op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing;
op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.

Artikel 6.288 Uitzondering voorgeschreven lozingsroute uitlogende goederen  

Als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegestaan, wordt, in afwijking van artikel 4.1057, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, het
te lozen afvalwater, bedoeld in dat artikel, geloosd in een vuilwaterriool of via die andere route.

Paragraaf 6.5.4.7 Lozen bij schoonmaken van drinkwaterleidingen

Artikel 6.289 Toepassingsbereik  

Subparagraaf 6.5.4.7 is van toepassing op het lozen van afvalwater, afkomstig van het schoonmaken en in gebruik nemen van middelen voor het opslaan, transporteren
en distribueren van drinkwater of warm tapwater als bedoeld in artikel 1, van de Drinkwaterwet of van huishoudwater als bedoeld in artikel 1, van het Drinkwaterbesluit. 

Artikel 6.290 Schoonmaken drinkwaterleidingen   

Ten aanzien van het lozen van afvalwater afkomstig van het schoonmaken en in gebruik nemen van middelen voor het opslaan, transporteren en distribueren van
drinkwater of warm tapwater gelden de volgende regels:



a.

b.

c.
d.

het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken en in gebruik nemen van de middelen voor opslag, transport en distributie van drinkwater of warm
tapwater op of in de bodem of in een schoonwaterriool is toegestaan;

het afvalwater als bedoeld in sub a, wordt alleen in een vuilwaterriool geloosd als het lozen op of in de bodem, op een oppervlaktewaterlichaam of in een
schoonwaterriool, redelijkerwijs niet mogelijk is;

bij het lozen op of in de bodem ontstaat geen wateroverlast;
aan het water dat wordt gebruikt voor het schoonmaken en dat wordt geloosd op of in de bodem of in een schoonwaterriool, worden geen chemicaliën toegevoegd.

Paragraaf 6.5.4.8 Lozen bij calamiteitenoefeningen 

Artikel 6.291 Toepassingsbereik  

a.
b.

Subparagraaf 6.5.4.8 is:
van toepassing op het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening;
in afwijking van het bepaalde in sub a, niet van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van een permanente voorziening voor het oefenen van

brandbestrijdingstechnieken, als bedoeld in artikel 3.259, van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 6.292 Gegevens en bescheiden  

a.

1.
2.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.291, worden aan het college gegevens en bescheiden verstrekt

over:
de opgeslagen goederen; en
de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.293 Lozen bij calamiteitenoefeningen 

Afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening kan worden geloosd op of in de bodem of in een riool.

Paragraaf 6.5.4.9 Lozen van koelwater 

Artikel 6.294 Toepassingsbereik  

Subparagraaf 6.5.4.9 is van toepassing op het lozen van koelwater dat niet afkomstig is van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het
Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 6.295 Gegevens en bescheiden (22.152 BS) 

a.

1.
2.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van de activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.294 worden aan het college gegevens en bescheiden

verstrekt over:
de maximale warmtevracht; en
de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

 

Artikel 6.296 Lozen van koelwater (22.153 BS) 

a.
b.
c.

Ten aanzien van het lozen van koelwater gelden de volgende regels:
koelwater wordt geloosd in een schoonwaterriool;
koelwater wordt alleen in een vuilwaterriool geloosd als het lozen in een schoonwaterriool, of op een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is. 
aan het te lozen koelwater worden geen chemicaliën toegevoegd.

Paragraaf 6.5.4.10 Lozen vanuit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater (22.3.8.7 BS)

Artikel 6.297 Toepassingsbereik  



a.
b.

Subparagraaf 6.5.4.10 is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig uit:
een openbaar ontwateringsstelsel of een openbaar hemelwaterstelsel; en
een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet.

Artikel 6.298 Lozen vanuit openbaar hemelwaterstelsel en openbaar ontwateringsstelsel  

a.

b.

Afvalwater afkomstig uit een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar ontwateringsstelsel kan worden geloosd op of in de bodem, als:
dat stelsel of dat riool voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van voorzieningen en

maatregelen als bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1° tot en met 3°, van de Omgevingswet; en
dat stelsel of dat riool volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

Artikel 6.299 Lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen  

a.
b.

Huishoudelijk afvalwater als bedoeld in artikel 1.1, van de Wet milieubeheer afkomstig uit een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet kan
worden geloosd op of in de bodem, als:

dat systeem voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van die systemen; en
dat systeem volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

Paragraaf 6.5.4.11 Lozen bij maken van betonmortel 

Artikel 6.300 Toepassingsbereik  

Subparagraaf 6.5.4.11 is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel en
het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd als paragraaf 4.8 Betoncentrale van het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing is. 

Artikel 6.301 Gegevens en bescheiden  

a.

1.
2.
3.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.300 worden aan het college gegevens en bescheiden

verstrekt over: 
de lozingsroute; 
de aard en omvang van de lozing; en
de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college. 

Artikel 6.302 Lozen van afvalwater 

a.

b.

c.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel en het inwendig reinigen van
voertuigen waarin betonmortel is vervoerd gelden de volgende regels:

in aanvulling op artikel 4.140, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor
het maken van betonmortel en het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd, ook worden geloosd in een riool. 

voor het lozen van dat afvalwater in een schoonwaterriool, zijn de emissiegrenswaarden de waarden, als bedoeld in hieronder opgenomen tabel
Emissiegrenswaarden, gemeten in een steekmonster.

voor het lozen van dat afvalwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster.

Tabel Emissiegrenswaarden

Stof Emissiegrenswaarden in mg/l

Onopgeloste stoffen 100 mg/l

Chemisch zuurstofverbruik 200 mg/l

Artikel 6.303 Meet- en rekenbepalingen 

a.
b.
c.

Ten  aanzien van het bemonsteren van afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel en het inwendig
reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd gelden de volgende regels:

op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet ge�ltreerd.
op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing;
bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:



1.
2.

voor chemisch zuurstofgebruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705; en
voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.

Paragraaf 6.5.4.12 Lozen bij uitwassen van beton 

Artikel 6.304 Toepassingsbereik 

Subsubparagraaf 6.5.4.12 is van toepassing op het lozen van afvalwater bij het uitwassen van beton als paragraaf 4.9 Vormgeven betonproducten van het Besluit
activiteiten leefomgeving van toepassing is. 

Artikel 6.305 Gegevens en bescheiden  

a.

1.
2.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.304 worden aan het college gegevens en bescheiden

verstrekt over: 
de aard en omvang van de lozing; en
de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.306 Lozen van afvalwater 

a.

b.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater bij het uitwassen van beton gelden de volgende regels:
in aanvulling op artikel 4.158, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan afvalwater afkomstig van het uitwassen van beton ook worden geloosd in

een vuilwaterriool;
voor het lozen van dat afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster.

Artikel 6.307 Meet- en rekenbepalingen 

a.
b.
c.

Ten aanzien van het bemonsteren van afvalwater afkomstig van het uitwassen van beton gelden de volgende regels:
op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet ge�ltreerd;
op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing;
op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.

Paragraaf 6.5.4.13 Lozen bij het ontwikkelen of afdrukken van fotogra�sch materiaal 

Artikel 6.308 Toepassingsbereik 

a.
b.

Subparagraaf 6.5.4.13 is:
van toepassing op het ontwikkelen of afdrukken van fotogra�sch materiaal;
niet van toepassing op digitaal afdrukken.

Artikel 6.309 Gegevens en bescheiden  

1.

a.
b.

1.
2.
3.
4.
5.

c.
d.

Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.308 worden aan het college gegevens en bescheiden
verstrekt over:

de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven:

De grenzen van het terrein;
De ligging en indeling van de gebouwen;
Het gebruik van de te onderscheiden ruimten;
De ligging van de bedrijfsriolering; en
De plaats van de lozingspunten.

een een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
de verwachte datum van het begin van activiteit.

2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.310 Lozen van afvalwater  



1. Bij het lozen van afvalwater afkomstig van het ontwikkelen of afdrukken van fotogra�sch materiaal in een vuilwaterriool wordt voldaan aan het bepaalde over
het lozen van afvalwater in het tweede lid tot en met het vierde lid van artikel 6.310.

2. Er worden in goede staat verkerende afkwetsrollen gebruikt en er wordt een doelmatige zilverterugwinningsinstallatie gebruikt.

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid hoeft geen zilverterugwinningsinstallatie te worden toegepast als per jaar minder dan 700 liter aan gebruiksklare
�xeer wordt gebruikt en er gedragsvoorschriften zijn opgesteld en worden nageleefd gericht op het beperken van de emissie van zilver.

4. Voor het afvalwater is de emissiegrenswaarde voor zilver 4 milligram per liter, gemeten in een steekmonster.

Artikel 6.311 Meet- en rekenbepalingen  

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet ge�ltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Op het analyseren van zilver is NEN 6966, NEN-EN-ISO 17294-2, NEN-EN-ISO 11885 of NEN 6965 van toepassing, waar onopgeloste stoffen worden
meegenomen in de analyse en elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2.

Paragraaf 6.5.4.14 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen 

Artikel 6.312 Toepassingsbereik 

a.
b.
c.
d.

Subparagraaf 6.5.4.14 is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van het telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen als één of meerdere van de
volgende paragrafen uit het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing is/zijn:

paragraaf 4.70: Spoelen biologisch geteelde gewassen;
paragraaf 4.72: Sorteren van biologisch geteeld fruit;
paragraaf 4.77: Drainagewater of spoelwater bij grondgebonden teelt in een kas; of
paragraaf 4.79: Lozen afvalwater bij telen van gewassen in een gebouw.

Artikel 6.313 Gegevens en bescheiden  

a.

1.
2.
3.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van het lozen bij sorteren van biologisch geteeld fruit als bedoeld in artikel 6.315 en het lozen als er sprake is van een

uitzondering op de voorgeschreven lozingsroute als bedoeld in artikel 6.317, worden aan het college gegevens verstrekt over:
de aard en omvang van de lozing;
de plaats van de lozingspunten;
de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.314 Lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen  

a.

b.
c.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater afkomstig van het spoelen van biologisch geteelde gewassen gelden de volgende regels:
in afwijking van artikel 4.761, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt te lozen afvalwater, afkomstig van het spoelen van biologisch geteelde

gewassen, gelijkmatig verspreid over landbouwgronden of geloosd in een vuilwaterriool;
voor het lozen van dat afvalwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster;
als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater, als bedoeld in sub a, gelijkmatig verspreid over

landbouwgronden, geloosd in een vuilwaterriool of geloosd via die andere route.

Artikel 6.315 Lozen bij sorteren van biologisch geteeld fruit  

a.

b.
c.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater afkomstig van het spoelen van biologisch geteeld fruit gelden de volgende regels:
in afwijking van artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt te lozen afvalwater, afkomstig van het sorteren van biologisch geteeld fruit,

gelijkmatig verspreid over landbouwgronden of geloosd in een vuilwaterriool;
voor het lozen van dat afvalwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster;
als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater, bedoeld in sub a, gelijkmatig verspreid over

landbouwgronden, geloosd in een vuilwaterriool of geloosd via die andere lozingsroute.



Artikel 6.316 Recirculatie bij grondgebonden teelt in een kas  

In afwijking van artikel 4.791c van het Besluit activiteiten leefomgeving, hoeft bij het lozen van drainagewater afkomstig van het telen van gewassen in een kas die op
materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond geen recirculatiesysteem aanwezig en in gebruik te zijn, als hergebruik van drainagewater niet doelmatig is
en het lozen is aangevangen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 6.317 Uitzondering voorgeschreven lozingsroute afvalwater uit een gebouw  

Als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegestaan, wordt, in afwijking van artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, het te
lozen afvalwater, als bedoeld in dat artikel, gelijkmatig verspreid over landbouwgronden, geloosd in een vuilwaterriool of geloosd via die andere route.

Artikel 6.318 Meet- en rekenbepalingen 

a.
b.
c.

Ten aanzien van het bemonsteren van afvalwater afkomstig van het telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen als paragrafen 4.70, 4.72, 4.77 en/of 4.79 van het
Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing zijn, gelden de volgende regels:

op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet ge�ltreerd;
op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing;
op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.

Paragraaf 6.5.4.15 Lozen bij opslaan van vaste mest 

Artikel 6.319 Toepassingsbereik  

Subparagraaf 6.5.4.15 is van toepassing op het lozen van afvalwater bij het opslaan van vaste mest als bedoeld in subparagraaf 6.5.2.5.8.

Artikel 6.320 Gegevens en bescheiden 

a.

1.
2.
3.
4.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
in aanvulling op het bepaalde over het aanleveren van gegevens en bescheiden bij het opslaan van vaste mest in artikel 6.232 worden aan het college de volgende

gegevens verstrekt:
de ligging van de bedrijfsriolering;
op welke punten het afvalwater wordt geloosd;
of de punten waarop afvalwater wordt geloosd, zijn aangesloten op het eigen vuilwaterriool of een schoonwaterriool; en
op welke lozingsroutes het eigen vuilwaterriool en een schoonwaterriool uitkomen.

ten minste vier weken voor het begin van de activiteit en voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college. 

Artikel 6.321 Lozen van water: lozingsroute  

a.
b.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater bij het opslaan van vaste mest gelden de volgende regels:
vrijkomende vloeistoffen afkomstig van het opslaan van vaste mest worden gelijkmatig verspreid over onverharde bodem;
als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater gelijkmatig verspreid over onverharde bodem of

geloosd via die andere route.

Paragraaf 6.5.4.16 Lozen bij opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen

Artikel 6.322 Toepassingsbereik  

Subparagraaf 6.5.4.16 is van toepassing op het lozen van afvalwater bij het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen als bedoeld in subparagraaf 6.5.2.5.9.

Artikel 6.323 Gegevens en bescheiden 

a.

1.
2.
3.
4.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
in aanvulling op het bepaalde over het aanleveren van gegevens en bescheiden bij het opslaan van vaste mest in artikel 6.232 worden aan het college de volgende

gegevens verstrekt:
de ligging van de bedrijfsriolering;
op welke punten het afvalwater wordt geloosd;
of de punten waarop afvalwater wordt geloosd, zijn aangesloten op het eigen vuilwaterriool of een schoonwaterriool;
op welke lozingsroutes het eigen vuilwaterriool en een schoonwaterriool uitkomen; en



b.
1.
2.

c.

Een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl, alsmede:
gegevens over de lozingsroute;
gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voor het begin van de activiteit en voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.324 Lozingsroute vrijkomende vloeistoffen  

a.
b.

Ten aanzien van het lozen van vrijkomende vloeistoffen afkomstig van de opslag van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen gelden de volgende regels:
vrijkomende vloeistoffen afkomstig van de opslag van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen worden gelijkmatig verspreid over onverharde bodem;
als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater gelijkmatig verspreid over onverharde bodem of

geloosd via die andere route.

Artikel 6.325 Lozingsroutes afvalwater bodembeschermende voorziening  

a.
b.

Afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor de opslag van kuilvoer of vaste bijvoerdermiddelenmag worden geloosd op of in de bodem als:
het niet in contact is geweest met het kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen; en 
het niet is vermengd met daaruit vloeiende vloeistoffen.

Paragraaf 6.5.4.17 Lozen bij fokken, houden of trainen van landbouwhuisdieren, andere zoogdieren of vogels 

Artikel 6.326 Toepassingsbereik  

Subpararaaf 6.5.4.17 is van toepassing op het lozen van afvalwater bij het fokken, houden of trainen van landbouwhuisdieren, andere zoogdieren of vogels als bedoeld
in subparagraaf 6.5.2.5.10. 

Artikel 6.327 Lozingsroute en emissiegrenswaarde  

a.

b.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater bij het fokken, houden of trainen van landbouwhuisdieren, andere zoogdieren of vogels gelden de volgende regels:
het te lozen afvalwater afkomstig van het reinigen en ontsmetten van een dierenverblijf waarin landbouwhuisdieren of paarden of pony’s voor het berijden worden

gehouden wordt gelijkmatig verspreid over landbouwgronden of geloosd op het vuilwaterriool;
bij het lozen in het vuilwaterriool bevat dat afvalwater niet meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

Artikel 6.328 Meet- en rekenbepalingen  

a.
b.
c.

Ten aanzien van het bemonsteren van afvalwater bij het fokken, houden of trainen van landbouwhuisdieren, andere zoogdieren of vogels gelden de volgende regels:
op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet ge�ltreerd;
op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing;
op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.

Paragraaf 6.5.4.18 Lozen bij niet-industriële voedselbereiding 

Artikel 6.329 Toepassingsbereik  

a.
b.

Subparagraaf 6.5.4.18 is:
van toepassing op het lozen van afvalwater bij het bereiden van voedingsmiddelen als bedoeld in subparagraaf 6.5.2.5.3. 
in aanvulling op het bepaalde in sub a ook van toepassing als het bereiden van voedingsmiddelen bij het slachten van dieren en bewerken van dierlijke bijproducten

of uitsnijden van vlees, vis of organen als bedoeld in subparagraaf 6.5.2.5.4 met keukenapparatuur plaatsvindt.

Artikel 6.330 Lozen van afvalwater bij niet-industriële voedselbereiding 

a.
b.

1.
2.
3.

c.
1.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater bij niet-industriële voedselbereiding gelden de volgende regels:
afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen wordt geloosd in een vuilwaterriool;
In afwijking van het bepaalde in sub a wordt het afvalwater op de bodem geloosd indien:

het te lozen afvalwater niet geloosd kan worden in een vuilwaterriool als bedoeld in sub a;
het te lozen afvalwater gezamenlijk met het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd; en
de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van

voedingsmiddelen.
vethoudend afvalwater dat wordt geloosd voor vermenging met ander afvalwater geleid door:

een vetafscheider en slibvangput volgens NEN-EN-1825-1 en NEN-EN-1825-2; of



2.
d.

een vetafscheider en slibvangput die zijn geplaatst voor 14 september 2004 en die zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd;
in afwijking van het bepaalde van NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2 als bedoeld in sub c  volstaan met een lagere frequentie van het legen en reinigen dan vermeld

in de desbetreffende NEN-normen als dit geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.

Artikel 6.331 Verbod lozen bij voedselrestvermaling 

Afvalwater dat afvalstoffen bevat die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen wordt niet geloosd.

Artikel 6.332 Gegevens en bescheiden 

a.
1.
2.

b.
c.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
in aanvulling op het bepaalde ten aanzien van een bodembeschermende voorziening in artikel 6.203 worden de volgende gegevens verstrekt:

de ligging van de bedrijfsriolering;
de plaats van de lozingspunten.

ten minste vier weken voor de activiteit begint en voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college;
het bepaalde in sub a en sub b is niet van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen voor personen die wonen of werken op de locatie waarop de activiteit

wordt verricht.

Paragraaf 6.5.4.19 Lozen bij het wassen van motorvoertuigen 

Artikel 6.333 Toepassingsbereik  

a.
b.

Subparagraaf 6.5.4.19 is:
van toepassing op het uitwendig wassen van motorvoertuigen;
niet van toepassing als een activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat.

Artikel 6.334 Concretisering oogmerk 

In aanvulling op het bepaalde ten aanzien van de concretisering van oogmerken in artikel 6.262 zijn de regels in paragraaf 6.5.4.19 ook gesteld met het oog op het
voorkomen van verontreiniging van de bodem met oliën, vetten en koelvloeistof.

Artikel 6.335 Bodem  

1. Het wassen van motorvoertuigen als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.333 vindt plaats boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mogen motorvoertuigen ook gewassen worden op een mobiele wasinstallatie die zodanig is uitgevoerd dat
vloeistoffen niet in de bodem kunnen geraken, als die mobiele wasinstallatie niet langer dan zes maanden aaneengesloten op eenzelfde locatie is geplaatst.

Artikel 6.336 Lozen van afvalwater bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen 

a.
b.
c.

1.
2.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater afkomstig van het uitwendig wassen van motorvoertuigen op het vuilwaterriool gelden de volgende regels:
de hoeveelheid olie, gemeten in een steekmonster, mag niet meer bedragen dan 20 mg/l; en
de hoeveelheid onopgeloste stoffen, gemeten in een steekmonster, mag niet meer bedragen dan 300 mg/l;
in afwijking van het bepaalde in lid a en lid b mag het afvalwater voor vermenging met ander afvalwater worden geleid door een slibvangput en olieafscheider:

die voldoen aan en worden gebruikt volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2; of
die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.

Artikel 6.337 Meet- en rekenbepalingen 

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet ge�ltreerd.

2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.

Paragraaf 6.5.4.20 Lozen bij het slachten van dieren en het bewerken van dierlijke bijproducten of uitsnijden van vlees, vis of organen



Artikel 6.338 Toepassingsbereik 

Subparagraaf 6.5.4.20 is van toepassing op het lozen van afvalwater bij het slachten van dieren en het bewerken van dierlijke bijproducten of het uitsnijden van vlees,
vis of organen als bedoeld in subparagraaf 6.5.2.5.4.

Artikel 6.339 Gegevens en bescheiden 

a.

1.
2.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

3.
4.

b.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.200 worden aan het college de volgende gegevens en

bescheiden verstrekt:
informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt aangegeven:

de grenzen van het terrein;
de ligging en de indeling van de gebouwen;
het gebruik van de te onderscheiden ruimten;
de ligging van de bedrijfsriolering;

de plaats van de lozingspunten;
de plaats waar de bodembedreigende stoffen worden gebruikt, geproduceerd of uitgestoten.

een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.

ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.

Artikel 6.340 Lozingsroute en zuivering  

a.
b.

c.
1.
2.
3.

d.

e.

Ten aanzien van het lozen van afvalwater afkomstig van het slachten van dieren en het bewerken van dierlijke bijproducten of het uitsnijden van vlees, vis of organen
gelden de volgende regels:

het slachten van dieren en het broeien, koken of pekelen van daarbij vrijkomende dierlijke producten vindt inpandig plaats;
bij het lozen van afvalwater afkomstig van het bewerken van dierlijke bijproducten of het reinigen en desinfecteren van ruimtes waar een activiteit als bedoeld in het

toepassingsbereik in artikel 6.338 is uitgevoerd wordt voldaan aan het bepaalde in sub c tot en met sub e;
vethoudend afvalwater dat wordt geloosd wordt voor vemenging met ander afvalwater geleid door:

een vetafscheider en slibvangput volgens NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2;
een vetafscheider en slibvangput die zijn geplaatst voor 14 september 2004 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd; of
een �occulatieafscheider die is geplaatst voor 1 januari 2013 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd.

in afwijking van NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2 kan met een lagere frequentie van het legen en reinigen dan daar vermeld worden volstaan als dit geen nadelige
gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider;

het afvalwater wordt niet door een biologische zuivering geleid.

Afdeling 6.5.5 Bodem

Paragraaf 6.5.5.1  Algemeen

Artikel 6.341 Toepassingsbereik 

Deze paragraaf geldt voor activiteiten zoals genoemd in subparagrafen nazorg na saneren van de bodem in 6.5.5.2, kleinschalig graven boven de interventiewaarde
bodemkwaliteit in 6.5.5.3 en activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico in 6.5.5.4.

Paragraaf 6.5.5.2 Nazorg na saneren van de bodem

Artikel 6.342 Toepassingsbereik 

Subparagraaf 6.5.5.2 is van toepassing op het verrichten van nazorg als saneren van de bodem heeft plaatsgevonden op grond van het Besluit activiteiten
leefomgeving, dit omgevingsplan, een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift.

Artikel 6.343 Nazorg na a�oop van saneren van de bodem 

a.
Ten aanzien van nazorg na a�oop van het saneren van de bodem gelden de volgende regels:

de eigenaar, erfpachter of gebruiker van een locatie treft de noodzakelijke maatregelen gericht op het voor onbepaalde tijd in stand houden en onderhouden of
vervangen van een afdeklaag;



b. het bepaalde in sub a is van overeenkomstige toepassing voor tijdelijke beschermingsmaatregelen die de bron van verontreiniging niet wegnemen maar
blootstelling aan de verontreiniging voorkomen in verband met een toevalsvondst als bedoeld in artikel 19.9a van de Omgevingswet.

Paragraaf 6.5.5.3 Kleinschalig graven boven de interventiewaarde bodemkwaliteit 

Artikel 6.344 Toepassingsbereik 

a.

b.
1.
2.

Subparagraaf 6.5.5.3 is van toepassing op het graven in de bodem waarbij het bodemvolume waarin wordt gegraven kleiner dan of gelijk is aan 25 m  en sprake is van:
locaties waarvoor voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet een beschikking is verleend als bedoeld in artikel 29, in samenhang met artikel 37,

eerste lid, van de Wet bodembescherming, zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waarin is vastgesteld dat bij het huidige dan wel
voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging geen sprake is van zodanige risico's voor mens, plant of dier dat spoedige
sanering noodzakelijk is; of

locaties of gebieden waar de bodem diffuus is verontreinigd tot boven de interventiewaarde bodemkwaliteit zoals dat blijkt uit:
een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, als bedoeld in artikel 22.1, onder b, van de Omgevingswet; of
een bodemkwaliteitskaart vastgesteld op grond van artikel 25c, derde lid van het Besluit bodemkwaliteit.

3

Artikel 6.345 Aanvulling op het toepassingsbereik 

a.
b.
c.
d.

Het graven in de bodem als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.344, omvat ook:
het zeven van de uitkomende grond op dezelfde locatie;
het tijdelijk opslaan van grond; 
het terugplaatsen van grond na a�oop van tijdelijk uitnemen; en
kleinschalig grondverzet als bedoeld in de Nota bodembeheer/het Bodembeleidskader.

Artikel 6.346 Uitzondering op het toepassingsbereik 

Het bepaalde in het toepassingsbereik in artikel 6.344 is niet van toepassing op het graven in de waterbodem.

Artikel 6.347 Gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit 

a.

1.
2.
3.

b.
c.

1.
2.

Ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden gelden de volgende regels:
ten minste een week voor het begin van de activiteit, als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.344 worden aan het college gegevens en bescheiden verstrekt

over:
de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
de verwachte duur ervan.

onverwijld na het wijzigen van de begrenzing of de verwachte datum van het begin van de activiteit worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het college.
het bepaalde in sub a is niet van toepassing:

als het alleen gaat om het tijdelijk uitnemen van grond; of
op het graven in de bodem in verband met een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur.

Artikel 6.348 Tijdelijke opslag van vrijkomende grond 

Grond die bij het graven is vrijgekomen wordt niet langer dan acht weken na beëindiging van het graven in de direct nabijheid van de ontgravingslocatie opgeslagen.

Artikel 6.349 Milieukundige begeleiding bij kleinschalig graven 

De activiteit wordt milieukundig begeleid volgens BRL SIKB 6000 als het graven plaatsvindt op een locatie waar een afdeklaag is aangebracht als saneringsaanpak en
de ontgraving dieper reikt dan deze afdeklaag.

Artikel 6.350 Kleinschalig grondverzet: 

a.
b.

1.
2.

c.

d.

Ten aanzien van het kleinschalig grondverzet als bedoeld in de aanvulling op het toepassingsbereik in artikel 6.345 sub d gelden de volgende regels:
voorafgaand aan kleinschalig grondverzet in zones 1 tot en met 5 zoals aangewezen in het Bodembeleidskader wordt een beperkt historisch onderzoek uitgevoerd;
voor zone 1 zoals aangewezen in het Bodemkwaliteitskader geldt dat een beperkt historisch onderzoek moet worden uitgevoerd, tenzij:

er al en recent en representatief bodemonderzoek, zoals gede�nieerd in het Bodemkwaliteitskader, uitgevoerd is;
er bij het college informatie bekend is waaruit blijkt dat de bodem niet verontreinigd is.

voor zones 2 tot en met 5 zoals aangewezen in het Bodembeleidskader geldt dat indien uit het beperkt historisch onderzoek volgt dat er geen puntbronnen en/of
verontreinigingen aanwezig zijn, er geen bodemonderzoek nodig is;

het onderzoek als bedoeld in sub a en sub b wordt ter goedkeuring aan het college overgelegd, alvorens met het grondverzet mag worden aangevangen.

Paragraaf 6 5 5 4 Activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico



Paragraaf 6.5.5.4 p g g

Artikel 6.351 Toepassingsbereik 

Subparagraaf 6.5.5.4 is van toepassing op een activiteit op een locatie waarvoor voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet een beschikking is
vastgesteld krachtens artikel 29 in samenhang met artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming, zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, waarin is vastgesteld dat bij het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging geen sprake
is van zodanige risico's voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Artikel 6.352 Mitigerende maatregelen 

Degene die een activiteit als bedoeld in het toepassingsbereik in artikel 6.351 verricht, neemt in het belang van bescherming van de bodem maatregelen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen of te beperken of, als dat redelijkerwijs mogelijk is in
samenhang met de activiteit die wordt verricht, ongedaan te maken.

Afdeling 6.5.6 Vergunningplichten, aanvraagvereisten en beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten 

Artikel 6.353 Toepassingsbereik  

Afdeling 6.5.6 is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die als vergunningsplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten
leefomgeving.

Artikel 6.354 Verwerken polyesterhars 

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning het verwerken van polyesterhars waarbij 1 kg of meer organische peroxiden van ADR klasse 5.2 aanwezig is, te
beginnen of te veranderen.

2. Bij aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt een beschrijving verstrekt van de maatregelen die worden
getroffen om de emissie van styreen te beperken.

3. De omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt verleend als geurhinder wordt voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau wordt
beperkt.

Artikel 6.355 Installeren gesloten bodemenergiesysteem 

1.

a.
b.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten bodemenergiesysteem aan te leggen of te gebruiken:
in een interferentiegebied dat is aangewezen in dit omgevingsplan of bij gemeentelijke verordening of omgevingsverordening;
met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer.

2.

a.

b.
c.

d.

e.

f.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
een plattegrondtekening en situatietekening met daarop de ligging van de lussen van het gesloten bodemenergiesysteem, het middelpunt van het systeem

en de einddiepte waarop het systeem zal worden aangelegd;
de coördinaten van het middelpunt van het gesloten bodemenergiesysteem en de einddiepte van het systeem in meters onder het maaiveld;
gegevens waaruit blijkt dat het gebruiken van het gesloten bodemenergiesysteem niet leidt tot negatieve interferentie met bodemenergiesystemen in de

omgeving waarvoor een melding is gedaan of een omgevingsvergunning is verleend;
een verklaring van degene die het gesloten bodemenergiesysteem installeert over het energierendement, uitgedrukt als de SPF, dat het systeem zal

behalen;
informatie over het bodemzijdig vermogen van het gesloten bodemenergiesysteem en de omvang van de behoefte aan warmte en koude waarin het

systeem zal voorzien; en
de naam en het adres van degene die het gesloten bodemenergiesysteem zal ontwerpen, installeren en van degene die de boringen zal verrichten.

3.

a.

b.

De omgevingsvergunning wordt verleend als:
het bodemenergiesysteem geen interferentie kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem waardoor het doelmatig functioneren van een van de

systemen kan worden geschaad; en
er geen sprake is van een ondoelmatig gebruik van bodemenergie.

Artikel 6.356 Kweken maden van vliegende insecten  



1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning maden van vliegende insecten te kweken.

2.

a.
b.
c.
d.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor aan activiteit als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
een aanduiding van het soort maden dat wordt gekweekt;
het aantal maden dat ten hoogste zal worden gehouden;
een beschrijving van de voorziening waarin de maden worden gehouden; en
de maatregelen die worden getroffen om hinder voor de omgeving te voorkomen.

Artikel 6.357 Opslaan propaan of propeen  

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning propaan of propeen op te slaan in een opslagtank.

2.

a.
1.
2.
3.

b.
1.
2.
3.

4.

c.

1.

2.

Bij aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
het aantal opslagtanks, met voor iedere opslagtank:

de hoeveelheid die ten hoogste wordt opgeslagen in kubieke meters;
de grootte in kubieke meters; en
een aanduiding of het gaat om een bovengrondse of ondergrondse opslagtank.

als het gaat om het opslaan van ten hoogste 50 m  propaan of propeen met een jaarlijkse doorzet van ten hoogste 600 m :
de jaarlijkse doorzet in kubieke meters;
als het gaat om een bovengrondse opslagtank: de coördinaten van het vulpunt en de opslagtank;
als het gaat om een ondergrondse opslagtank: de coördinaten van het vulpunt, de bovengrondse vloeistofvoerende leiding en de aansluitpunten van die

leiding en pomp; en
een beschrijving van de ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet, die zich

kunnen voordoen en de passende maatregelen die worden getroffen voor het voorkomen daarvan; en
als het gaat om het opslaan van ten hoogste 50 m  propaan of propeen met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m  en of meer dan 50 m  propaan en

propeen:
de berekende afstand in meters tot waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 1 op de 1.000.000, 1 op de 10.000.000 en 1 op de 100.000.000 per jaar

is en de aan de berekening ten grondslag liggende rekenbestanden; en
de berekende afstand in meters voor de aandachtsgebieden, als bedoeld in artikel 5.12 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en de aan de berekening

ten grondslag liggende rekenbestanden.

3 3

3 3 3

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing indien het opslaan van propaan of propeen voor de inwerkingtreding van dit artikel rechtmatig
plaatsvond.

Artikel 6.358 Tanken met LPG  

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning voertuigen of werktuigen te tanken met LPG.

2.

a.
b.

1.
2.
3.
4.
5.

c.
d.
e.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
het aantal opslagtanks dat aanwezig is;
de coördinaten van:

het vulpunt;
de bovengrondse vloeistofvoerende leiding;
de aansluitpunten van die leiding en pomp;
de bovengrondse opslagtank; en
de tankzuil.

het brandaandachtsgebied en explosieaandachtsgebied, als bedoeld in artikel 5.12, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;
de hoeveelheid LPG die ten hoogste wordt opgeslagen; en
een inschatting van de doorzet van LPG in m  per jaar.3

Artikel 6.359 Antihagelkanonnen  

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een installatie in werking te hebben waarin gassen worden gemengd en tot ontbranding worden gebracht met als
doel het opwekken van een schokgolf.

2.

a.
b.
c.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens verstrekt:
de aard en omvang van de geluidemissies;
de door de activiteit veroorzaakte geluidimmissie; en
een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen om geluidemissies te beperken.

Artikel 6.360 Biologische agentia  



1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een praktijkruimte of laboratorium in werking te hebben waar gericht wordt gewerkt met biologische agens, met
uitzondering van biologische agens die ingedeeld zijn of worden in groep 1 of groep 2 als gevolg van de indeling van risicogroepen van de richtlijn 2000/54/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan
biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 83/391/EEG) (PbEG 2000, L 262).

2.

a.
b.
c.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
informatie over de groep waarin het biologisch agens is of wordt ingedeeld als gevolg van de indeling in risicogroepen van de richtlijn biologische agentia;
informatie over op grond van artikel 2.22, tweede lid, van de Wet dieren aangewezen ziekteverwekkers; en
een aanduiding van de ligging van de ruimten waar gewerkt wordt met het biologisch agens.

Artikel 6.361 Genetisch gemodi�ceerde organismen  

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning ingeperkt gebruik als bedoel in het Besluit genetisch gemodi�ceerde organismen milieubeheer 2013 te
verrichten.

2.

a.

b.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op:
ingeperkt gebruik van genetisch gemodi�ceerde organismen als bedoeld in artikel 2.1, van het Besluit genetisch gemodi�ceerde organismen milieubeheer

2013; of
ingeperkt gebruik van genetisch gemodi�ceerde organismen die door Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 2.2 of artikel 2.8

van het Besluit genetisch gemodi�ceerde organismen milieubeheer 2013 zijn ingeschaald in de categorie van fysische inperking S-I.

3.

a.
1.
2.

b.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
per type werkruimte als bedoeld in bijlage 4, van het Besluit genetisch gemodi�ceerde organismen milieubeheer 2013 het maximale aantal werkruimten:

waarop inperkingsniveau I of II van toepassing is;
waarop inperkingsniveau III van toepassing is; en

een plattegrond van de locatie waarop het ggo-gebied is aangegeven.

Artikel 6.362 Opslaan dierlijke meststoffen  

1.

a.

b.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:
drijfmest, digestaat of dunne fractie op te slaan in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 m  of een gezamenlijke

inhoud groter dan 2.500 m ; of
meer dan 600 m  vaste mest op te slaan.

2

3

3

2.

a.
b.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid, worden gegevens en bescheiden verstrekt over:
het totaal volume of de totale oppervlakte van de mestbassins; en
het totaal volume van de opslagcapaciteit vaste mest in kubieke meters.

Artikel 6.363 Lozen in bodem  

1. het is verboden zonder omgevingsvergunning afvalwater op of in de bodem te lozen, tenzij het lozen op grond van deze titel is toegestaan.

2.

a.
b.
c.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op:
wonen;
een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
het lozen op of in de bodem waarin in een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit op grond van artikel 16.4 van het Besluit activiteiten

leefomgeving of een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit op grond van de waterschapsverordening voorschriften zijn gesteld.

3.

a.
b.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het lozen van afvalwater op of in de bodem worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
de maximale hoeveelheid afvalwater per uur; en
het soort afvalwater.

Artikel 6.364 Lozen in schoonwaterriool  

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning afvalwater of andere afvalstoffen te lozen in een schoonwaterriool, tenzij het lozen op grond van deze titel is
toegestaan.



2.

a.
b.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op:
wonen;
een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

3.

a.
b.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het lozen van afvalwater in die voorziening worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
de maximale hoeveelheid afvalwater per uur; en
het soort afvalwater.

Artikel 6.365 Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten  

Op het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteiten kweken van maden van vliegende insecten, als bedoeld in de artikelen 6.356 tot en met lozen in een
schoonwaterriool als bedoeld in artikel 6.364 zijn de beoordelingsregels als bedoeld in de artikelen 8.9 tot en met 8.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van
overeenkomstige toepassing.

Titel 6.6 Aanvullende plaatsgebonden beperkingen

Afdeling 6.6.1 Algemene bepalingen over aanvullende plaatsgebonden beperkingen

Artikel 6.366 Aanvullende plaatsgebonden beperkingen - Voorrangsbepaling

Voorrangsbepaling 
De regels in deze titel gaan vaak over activiteiten die ook op andere plekken in het omgevingsplan zijn geregeld. Vanwege een plaatsgebonden beperking is het
noodzakelijk om aanvullende regels te stellen. Vaak gaat het om strengere regels. Bijvoorbeeld wanneer op een plek wonen is toegestaan in afdeling 6.3.3 van de titel
over gebruiksactiviteiten, maar voor deze plek ook artikel 6.376 van deze titel geldt. Dan mag er pas gewoond worden wanneer aan de geurhinderbeperkende
maatregel als bedoeld in artikel 6.376 is voldaan, in aanvulling op alle regels die gelden over wonen in afdeling 6.3.3.  
De aanvullende werking betekent ook dat een activiteit niet alleen aan deze titel wordt getoetst. Neem bijvoorbeeld de verplichting voor een geluidhinderbeperkende
maatregel als bedoeld in artikel 6.377. Het feit dat op een plek de geluidhinderbeperkende maatregel is gerealiseerd betekent op zichzelf niet dat er gewoond mag
worden. Artikel 6.39 van de titel over gebruiksactiviteiten is nog steeds van toepassing, er mag pas gewoond worden als dat ook in die titel is toegestaan. 

Voorrang bij strijdigheid 
Soms kunnen de aanvullende regels tegenstrijdig zijn met de andere regels. Bijvoorbeeld wanneer wonen op grond van artikel 6.41 is toegestaan in de titel over
gebruiksactiviteiten, maar wonen op grond van deze titel is verboden vanwege vanwege een magneetveldzone als bedoeld in artikel 6.382. Het tweede lid regelt dat in
zulke gevallen de plaatsgebonden beperking altijd voor gaat op de andere regels in deze titel. Wonen is dan dus niet toegestaan.  



1. Deze titel geldt in aanvulling op de andere regels over activiteiten in dit hoofdstuk. 

2. De andere regels in dit hoofdstuk zijn niet van toepassing als die regels in strijd zijn met de regels in deze titel. 

Afdeling 6.6.2 Bescherming cultureel erfgoed PM

Paragraaf 6.6.2.1 Archeologisch erfgoed

Artikel 6.367 Activiteit in een beperkingengebied archeologie - Vergunningplicht 

Witjm
Markering



Paragraaf 6.6.2.2 Monument

Artikel 6.368 Bouwen bij een monument - Vergunningplicht 



Paragraaf 6.6.2.3 Beschermde stads- en dorpsgezichten

Artikel 6.369 Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht - Vergunningplicht 



Artikel 6.370 Bouwen in beschermd dorpsgezicht Westzaan - Vergunningplicht 

Artikel 6.371 Aanlegactiviteiten in beschermd dorpsgezicht Westzaan - Vergunningplicht 



Paragraaf 6.6.2.4 Beschermd stadsgezicht

Paragraaf 6.6.2.5 Beschermd cultuurlandschap

Artikel 6.372 Beschermd cultuurlandschap dijklint Westzaan - Vergunningplicht 

Paragraaf 6.6.2.6 Kavelpaspoort voor nieuwbouw

Afdeling 6.6.3 Bescherming vaarweg

Artikel 6.373 Plaatsen van verlichting bij een vaarweg - Verbod

Waar gelden deze regels? 
Het werkingsgebied betreft de regionale vaarwegen: Zijkanaal G, Voorzaan, Wilhelminasluis, de Achterzaan, de Nauernasche vaart en de havens. Voor de landelijke
vaarwegen is een andere regeling opgesteld. Het werkingsgebied is een zone van 10 m vanaf de oever van de vaarweg. 

Hinderlijke verlichting 
Verlichting die hinderlijk is voor de scheepvaart is verlichting die recht naar de vaarweg schijnt, waardoor de scheepvaart verblindt wordt. Denk hierbij aan
bouwlampen, tuinlampen, etc.

Verwarrende verlichting 
Er is sprake van verwarrende verlichting voor de scheepvaart wanneer gekleurde lampen worden gebruikt die ook in navigatieverlichting gebruikt worden. Denk hierbij
in ieder geval aan rode en groene verlichting.

Verstorende verlichting 
Er is sprake van verstorende verlichting voor de scheepvaart wanneer gebruik wordt gemaakt van slechte ledverlichting, die storing kan veroorzaken op bijvoorbeeld
de GPS-systemen van de scheepvaart. 





In het werkingsgebied bescherming zichtlijnen scheepvaart mag geen verlichting geplaatst worden die hinderlijk, verwarrend of verstorend is voor de scheepsvaart. 

Artikel 6.374 Activiteit in de zichtlijn van een vaarweg - Vergunningplicht

Waar gelden deze regels? 
Het werkingsgebied betreft de regionale vaarwegen: Zijkanaal G, Voorzaan, Wilhelminasluis, de Achterzaan, de Nauernasche vaart en de havens. Voor de landelijke
vaarwegen is een andere regeling opgesteld. Het werkingsgebied is een zone van 10 m vanaf de oever van de vaarweg. 

Uitzonderingen 
De vergunningplicht geldt niet voor alle bouwwerken. In het tweede lid zijn uitzonderingen opgenomen. Ten eerste geldt de vergunningplicht niet voor tijdelijke
bouwwerken of werkzaamheden, waarbij er sprake is van een tijdelijk bouwwerk of tijdelijke werkzaamheden wanneer deze niet langer aanwezig zijn dan 13 weken en
welke geen onaanvaardbare nautische bezwaren opleveren. Ten tweede geldt de vergunningplicht niet voor verkeerstekens voor de scheepvaart. Ten derde geldt de
vergunningplicht alleen voor bouwwerken en uitzicht belemmerende begroeiing die hoger zijn dan 2,5 m boven het kanaalpeil. Het kanaalpeil is NAP - 0,5 m.

Richtlijn vaarwegen 
In het toetsen van een vergunningaanvraag aan de regels wordt gebruik gemaakt van de richtlijn vaarwegen. De richtlijn is geschreven voor de nationale vaarwegen
zoals het Noordzeekanaal, maar kan ook gebruikt worden voor regionale vaarwegen zoals de Zaan. 

Onderzoeken afhankelijk van de situatie 
Om te kunnen toetsen of de scheepvaart niet belemmerd wordt kunnen onderzoeken nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een windhinderonderzoek om te
voorkomen dat als gevolg van windhinder de padbreedte van een maatgevend schip teveel toeneemt (zie de richtlijn vaarwegen). De benodigde onderzoeken zijn
afhankelijk van de speci�eke situatie en omstandigheden, het nautisch bevoegd gezag zal aangeven welke onderzoeken voor een speci�ek geval noodzakelijk zijn. 



1.

a.
b.

In het werkingsgebied bescherming zichtlijnen scheepvaart zijn de volgende activiteiten verboden zonder omgevingsvergunning:
bouwen van een bouwwerk; en
planten van hoogopgaande beplanting.

2.

a.
b.
c.
d.

Het eerste lid geldt niet voor de volgende activiteiten:
bouwen van tijdelijke bouwwerken;
plaatsen van borden voor tijdelijke werkzaamheden; 
plaatsen van verkeerstekens voor de scheepvaart;
bouwen van bouwwerken niet hoger dan 2,5 m boven het kanaalpeil.

3.

a.

b.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als:
naar het oordeel van het college een belemmering plaatsvindt van een vlotte, veilige, doelmatige en milieuvriendelijke afwikkeling van het

scheepvaartverkeer; of
het nautisch bevoegd gezag van de vaarweg geen schriftelijk advies heeft gegeven over de vergunningaanvraag. 

Artikel 6.375 Activiteit in een aanvaringsrisicogebied - Vergunningplicht

Waar gelden deze regels? 
Het werkingsgebied betreft de regionale vaarwegen: Zijkanaal G, Voorzaan, Wilhelminasluis, de Achterzaan, de Nauernasche vaart en de havens. Voor de landelijke
vaarwegen is een andere regeling opgesteld. De omvang van het werkingsgebied is afhankelijk van de kadehoogte en de sterkte van de kade. Als de kade 1 m hoger is
dan de maatgevende hoge waterstand, dan is het werkingsgebied 5 m vanaf de oever. Als de kade lager is dan ligt het werkingsgebied tussen de 5 m en 10 m vanaf
de oever. Is de kade hoger dan ligt het werkingsgebied tussen de 0 m en 5 m. De omvang van het werkingsgebied wordt bij de vaststelling van het omgevingsplan
bepaald en ingetekend op de kaart. 

Bouwen en in stand houden 
De vergunningplicht geldt voor zowel het bouwen als het in stand houden van bouwwerken. Het is voor de aanvaardbaarheid van het bouwwerk relevant voor welke
activiteiten het bouwwerk gebruikt gaat worden (zie de beoordelingsregels). 

Uitzonderingen 
De vergunningplicht geldt niet voor alle bouwwerken. In het tweede lid zijn uitzonderingen opgenomen. Ten opzichte van de regels over het bouwen in de zichtlijnen
van de scheepvaart zijn er minder uitzonderingen opgenomen, omdat een aanvaring acute en zeer vergaande gevolgen kan hebben voor de veiligheid. 



1.

a.
b.

In het werkingsgebied aanvaringsrisicogebied scheepvaart zijn de volgende activiteiten verboden zonder omgevingsvergunning:
bouwen van een bouwwerk; en
verblijven van mensen in een bouwwerk.

2.

a.
b.

Het eerste lid geldt niet voor de volgende activiteiten:
plaatsen van borden voor tijdelijke werkzaamheden; en
plaatsen van verkeerstekens voor de scheepvaart. 

3.

a.
b.
c.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als:
in het bouwwerk mensen zullen verblijven; 
naar het oordeel van het college een onveilige situatie ontstaat bij een aanvaring; of
het nautisch bevoegd gezag van de vaarweg geen schriftelijk advies heeft gegeven over de vergunningaanvraag. 

Afdeling 6.6.4 Milieuhindergebied



Artikel 6.376 Wonen in geurhindergebied - Algemene regel

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het borgen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in een gebied waar geurhinder optreedt, door een geur�lter te
verplichten die de inkomende lucht in het ventilatiesysteem van nieuwe woningen zoveel mogelijk zuivert van geurdeeltjes. 

Zaans Geurbeleid 2016 
In sommige delen van Zaanstad is de nieuwbouw van woningen toegestaan terwijl daar (nog) niet wordt voldaan de ‘streefkwaliteit’ met betrekking tot geurhinder. Uit
de ruimtelijke afweging van het Zaanse Geurbeleid 2016 kan dan volgen dat het wenselijk is om de woningen pas in gebruik te nemen als balansventilatie met een
geur�lter wordt gerealiseerd (paragraaf 7.3 van het geurbeleid). Dit artikel bevat een gebod dat deze maatregel juridisch borgt. Het Zaans Geurbeleid 2016 gaat over
meer dan alleen woningen, de maatregel kan in de toekomst ook toegepast worden voor bijvoorbeeld zorginstellingen of kantoren. Het gebod is nu beperkt gebleven
tot woningen omdat de maatregel in de praktijk alleen nog gebruikt is bij de realisatie van woningen. 



In het werkingsgebied geurhinderbeperkende maatregel is wonen alleen toegestaan als het gebouw waarin wordt gewoond voorzien is van balansventilatie met een
geur�lter. 

Artikel 6.377 Activiteit in geluidhindergebied - Algemene regels

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn opgesteld met oog op het borgen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in een gebied waar geluidhinder optreedt, door een bouwwerk
te verplichten dat de geluidhinder bij geluidgevoelige activiteiten verminderd tot een aanvaardbaar niveau. 

Activiteiten 
De activiteiten in het lid zijn gebaseerd op de de�nitie van 'geluidgevoelig gebouw' in artikel 3.20 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

Geluidwerend bouwwerk 
Om de geluidhinder op een (nieuwbouw)locatie tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen kan het nodig zijn om een bouwwerk te bouwen dat het geluid
re�ecteert. Zo’n geluidwerend bouwwerk kan een geluidscherm zijn, maar bijvoorbeeld ook een ander gebouw. Als er onduidelijkheid bestaat over wat op een locatie
het geluidwerend bouwwerk is, dan moet het antwoord gezocht worden in het wijzigingsbesluit van het omgevingsplan voor die locatie. Uit het akoestisch onderzoek
zal blijken om welk bouwwerk het gaat.  
Het doel van het artikel is dat het geluidwerend bouwwerk aanwezig is (en voldoende hoog is zodat het geluid voldoende gere�ecteerd wordt) voordat gestart wordt
met de geluidgevoelige activiteiten genoemd in het eerste lid. Bovendien is een sloopverbod opgenomen. Van het sloopverbod mag (buitenplans) worden afgeweken
als de noodzaak voor het geluidwerend bouwwerk niet meer bestaat. Dit kan onder meer zijn omdat de geluidhinder minder is geworden, omdat een andere maatregel
wordt getroffen of omdat de geluidgevoelige activiteiten niet meer plaatsvinden. 



1.

a.
b.
c.
d.
e.

Dit artikel geldt in het werkingsgebied geluidhinderbeperkende maatregel voor de activiteiten:
wonen;
aanbieden van scholing;
aanbieden van gezondheidszorg met bedfunctie; 
aanbieden van kinderopvang met bedfunctie; en
slopen van een bouwwerk. 

2.

a.
b.

De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, zijn alleen toegestaan als:
een geluidwerend bouwwerk in het werkingsgebied geluidwerend bouwwerk behorend bij locatie X aanwezig is; en
het geluidwerend bouwwerk ten minste de hoogte heeft als aangegeven in het werkingsgebied minimum bouwhoogte: X m.

3. In het werkingsgebied geluidwerend bouwwerk behorend bij locatie X is het slopen van het geluidwerend bouwwerk niet toegestaan. 

Artikel 6.378 Bouwen in windhindergebied - Vergunningplicht

Windhinder 
In gebieden waar al vaak sterke windhinder staat kan het toevoegen van grote of hoge bouwwerken tot gevolg hebben dat er onaanvaardbare windhinder optreedt. Dit
artikel regelt dat in die gevallen een aanvullende vergunningplicht geldt voor het bouwen van de hoofdvolumes op een perceel (hoofdgebouwen en gebouwen). 
De vergunning kan verleend worden als uit onderzoek blijkt dat het hoofdgebouw of gebouw geen onaanvaardbare windhinder tot gevolg heeft. Tevens kan de
vergunning worden verleend als er voldoende maatregelen zijn genomen om de onaanvaardbare windhinder te voorkomen. Dit kunnen maatregelen aan het
hoofdgebouw of gebouw zijn (bijvoorbeeld in de vorm van luifels aan de gevel), maar het kunnen ook maatregelen zijn die niet verbonden zijn aan het hoofdgebouw of
gebouw (zoals het planten van bomen). In het vierde lid is geborgd dat zulke maatregelen juridisch geborgd kunnen worden als vergunningvoorschrift.

Alleen als daar aanleiding toe is 
Deze aanvullende regels worden alleen gebruikt wanneer uit de motivering van een omgevingsplanwijziging is gebleken dat er maatregelen nodig zijn om de
windhinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Vaak volgt dit uit een windhinderonderzoek. In dat onderzoek worden dan ook de maatregelen onderzocht die
nodig zijn ter vermindering van de hinder. Datzelfde onderzoek kan gebruikt worden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning op basis van dit artikel.



1.

a.
b.

Dit artikel geldt in het werkingsgebied windhinderbeperkende maatregel voor de activiteiten:
bouwen van een hoofdgebouw; en
bouwen van een gebouw. 

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hoofdgebouw of gebouw te bouwen. 

3. De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als het hoofdgebouw of gebouw naar het oordeel van het college onaanvaardbare windhinder tot
gevolg heeft. 



4. Aan de omgevingsvergunning kunnen vergunningvoorschriften worden verbonden die zien op het voorkomen van onaanvaardbare windhinder, waaronder ook
maatregelen die geen onderdeel zijn van het hoofdgebouw of gebouw. 

Artikel 6.379 Geluidgevoelig object in geluidaandachtsgebied - Vergunningplicht

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het bieden aan (geluid)ruimte aan bedrijven op gezoneerde industrieterreinen; en 
b. het beschermen van het aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor geluidgevoelige objecten.  

Overgangsrecht Wet geluidhinder 
De Omgevingswet zal op termijn de Wet geluidhinder vervangen. De wetgever heeft in artikel 3.6 van de Aanvullingswet geluid geregeld dat de Wet geluidhinder van
toepassing blijft op gezoneerde industrieterreinen die nog niet zijn omgezet naar de nieuwe systematiek van de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Dit artikel is geschreven voor de periode dat de Wet geluidhinder nog geldt. 

Geluidgevoelig object 
Omdat dit artikel gebaseerd is op de Wet geluidhinder is aangesloten bij de begrippen in die wet. Het Besluit kwaliteit leefomgeving heeft een eigen de�nitie voor
geluidgevoelig gebouw, maar vanwege het overgangsrecht in artikel 3.6 van de Aanvullingswet geluid is daar in dit artikel niet bij aangesloten. 

Bestaand legaal geluidgevoelig object 
Het artikel geldt niet voor een bestaand legaal geluidgevoelig object, deze uitzondering is in het tweede lid geregeld. De uitzondering is van toepassing als het
geluidgevoelig object bestond en legaal was op het moment dat dit artikel is gaan gelden voor het geluidgevoelig object. Die peildatum kan al bij de eerste vaststelling
van het omgevingsplan liggen, maar kan ook pas later gelden. Het gaat om de datum waarop het werkingsgebied uit het eerste lid van dit artikel is gaan gelden voor
het bestaand legaal geluidgevoelig object. 

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
Als onderdeel van het hogere grenswaardenbesluit is onderzocht of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarin wegen aspecten mee zoals het
aantal dove gevels, het aantal geluidsluwe gevels en andere maatregelen die worden genomen. Als het geluidgevoelig object wordt gebouwd en gebruikt zoals
onderzocht en overwogen in het hogere grenswaardenbesluit, dan is geen nader onderzoek nodig voor de beoordelingsregel in het derde lid, sub b. Als het onderzoek
ouder is, dan verdient het wel de aanbeveling af te wegen of er in de loop der tijd aanleiding is ontstaan het aanvaardbaar woon- en leefklimaat te heroverwegen.  
Stel dat de initiatiefnemer het geluidgevoelig object niet bouwt en gebruikt zoals overwogen en onderzocht in het hogere grenswaardebesluit, dan moet opnieuw
worden overwogen of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het college heeft hiervoor een beleidsregel vastgesteld: het Actieplan geluid 2013 –
2018 en beleidsregel hogere waarde Gemeente Zaanstad.

Akoestisch onderzoek 
Op grond van het vierde lid moet bij de aanvraag een akoestisch onderzoek worden verstrekt. Dit mag het akoestisch onderzoek zijn dat is opgesteld voor het hogere
grenswaardenbesluit zijn. 



1.

a.
b.

In het werkingsgebied geluidaandachtsgebied gezoneerd industrieterrein X is het verboden zonder omgevingsvergunning:
een geluidgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder te bouwen; en
een geluidgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder te gebruiken. 

2. Het eerste lid geldt niet voor een bestaand legaal geluidgevoelig object.

3.

a.
1.
2.

b.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als:
de geluidbelasting op de gevels van het geluidgevoelig object als gevolg van krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde geluidbronnen hoger is dan:

een op die plek vastgestelde hogere grenswaarde als bedoeld in artikel 110c van de Wet geluidhinder; of
50 dB(A) als geen hogere grenswaarde is vastgesteld; of

er naar het oordeel van het college geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

4. Bij de aanvraag wordt een akoestisch onderzoek verstrekt. 

Afdeling 6.6.5 Beperkingengebied buisleiding voor gevaarlijke stoffen

Artikel 6.380 (Zeer) kwetsbaar gebouw in een beperkingengebied voor buisleiding voor gevaarlijke stoffen - Verbod

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het in standhouden en beschermen van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen; 
b. het beschermen van (zeer) kwetsbare gebouwen; en 
c. artikel 5.18 en artikel 5.19 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

(Zeer) kwetsbaar gebouw 
De de�nities voor een zeer kwetsbaar gebouw en een kwetsbaar gebouw zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. 
 



1. Dit artikel geldt in het werkingsgebied beperkingengebied buisleiding voor gevaarlijke stoffen voor het in stand houden van een (zeer) kwetsbaar gebouw. 

2. Het is verboden een kwetsbaar gebouw in stand te houden, als het gebouw geen functionele binding heeft met de buisleiding voor gevaarlijke stoffen.



3. Het is verboden een zeer kwetsbaar gebouw in stand te houden. 

Artikel 6.381 Activiteit in een beperkingengebied buisleiding gevaarlijke stoffen - Vergunningplicht

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op: 
a. het in standhouden en beschermen van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen; 
b. het beschermen van (zeer) kwetsbare gebouwen; en 
c. artikel 5.18 en artikel 5.19 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

(Zeer) kwetsbaar gebouw 
De de�nities voor een zeer kwetsbaar gebouw en een kwetsbaar gebouw zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

Oppervlakteverhardingen 
Onder het aanbrengen van oppervlakteverhardingen wordt in ieder geval begrepen het aanleggen van wegen en paden.   

Indrijven van voorwerpen in de bodem 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld: lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.

Het uitvoeren van grondbewerkingen 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld: afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage.

Uitzondering normaal onderhoud 
Normaal onderhoud heeft zowel betrekking op onderhoud van de buisleiding als onderhoud van de gronden en beplanting. 

Uitzondering graafwerkzaamheden 
De uitzondering voor graafwerkzaamheden is opgenomen vanwege de instructieregel in artikel 5.19 sub b onder 2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Hiermee
worden niet alle graafwerkzaamheden bedoeld, maar alleen graafwerkzaamheden die plaatsvinden op grond van wet Informatieuitwisseling bovengrondse en
ondergrondse netten.  



1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

In het werkingsgebied beperkingengebied buisleiding voor gevaarlijke stoffen zijn de volgende activiteiten verboden zonder omgevingsvergunning:
bouwen van een bouwwerk;
in stand houden van kwetsbare gebouwen; 
in stand houden van zeer kwetsbare gebouwen;
aanbrengen of rooien van diep wortelende beplantingen en bomen;
aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
indrijven van voorwerpen in de bodem;
uitvoeren van grondbewerkingen;
voor lange tijd opslaan van goederen; 

aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van water; en
andere activiteiten die een buisleiding voor gevaarlijke stoffen kunnen beschadigen of het onderhoud kunnen belemmeren. 

2.

a.
b.

Het eerste lid geldt niet voor de volgende activiteiten:
normaal onderhoud; en
graafwerkzaamheden als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. 

3.

a.
b.
c.
d.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als niet voldaan wordt aan de volgende regels:
naar het oordeel van B&W de veiligheid, structurele integriteit en werking van de buisleiding niet wordt geschaad;
de leidingbeheerder schriftelijk advies heeft gegeven over de vergunningaanvraag;
geen zeer kwetsbaar gebouw wordt gebouwd; of
een kwetsbaar gebouw wordt gebouwd, dat deze een functionele binding heeft met de buisleiding. 

4.

a.
b.

Bij de aanvraag worden de volgende documenten en gegevens verstrekt:
een situatieschets met daarop aangegeven de uit te voeren activiteiten en de afstand tot de buisleiding; en
een omschrijving van de maatregelen die genomen worden en die zekerheid bieden over de veiligheid, structurele integriteit en werking van de buisleiding. 

Afdeling 6.6.6 Beperkingengebied magneetveldzone

Artikel 6.382 Activiteit in een beperkingengebied magneetveldzone - Verbod

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het voorkomen dat jonge kinderen lange tijd verblijven binnen een magneetveldzone.

Kinderopvang 
Onder kinderopvang wordt in ieder geval een crèche begrepen.   

Waarom (alleen) dit verbod? 
Uit een advies van het Rijk op 2005 blijkt dat het niet wenselijk is dat kinderen langdurig verblijven binnen de magneetveldzone. Als conclusie van het onderzoek wordt
geadviseerd om de genoemde activiteiten (destijds nog bestemmingen genoemd) niet meer nieuw mogelijk te maken in een magneetveldzone. Voor een verbod op
andere activiteiten is geen aanleiding gebleken.





Ook op het erf 
Het verbod op de activiteiten geldt ook voor het erf. Met andere woorden, het aanbieden van scholing en kinderopvang bevat niet alleen een verbod op een
schoolgebouw of een kinderopvang maar ook op de buitenruimte die bij een school of kinderopvang hoort. 

a.
b.
c.

In het werkingsgebied beperkingengebied magneetveldzone is het verboden gronden en bouwwerken te gebruiken voor:
wonen;
scholen; en
kinderopvang. 

Afdeling 6.6.7 Beperkingengebied waterkering

Artikel 6.383 Activiteit in beperkingengebied waterkering - Vergunningplicht

Oogmerk 
De regels in deze paragraaf zijn gesteld met oog op: 
a. het in standhouden en beschermen van waterkeringen; en 
b. het bereikbaar houden van waterkeringen voor inspectie en onderhoud. 



1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

In het werkingsgebied beperkingengebied waterkering zijn de volgende activiteiten verboden zonder omgevingsvergunning:
afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
aanbrengen van oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 800 m²;
aanbrengen van bomen en opgaande beplanting;
graven, dempen, verbreden of verdiepen van waterlopen, waterpartijen en andere wateren;
aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- of communicatieleidingen;
verwijderen van bomen, houtgewas, bodemvegetatie, riet en andere oevervegetatie; en
aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanleggelegenheden.

2.

a.
b.

Het eerste lid geldt niet voor de volgende activiteiten:
normaal onderhoud; en
aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.

3.

a.
b.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als niet voldaan wordt aan de volgende regels:
naar het oordeel van B&W de veiligheid, structurele integriteit en werking van de waterkering niet wordt geschaad; of
de beheerder van de waterkering schriftelijk advies heeft gegeven over de vergunningaanvraag.

4.

a.
b.

Bij de aanvraag worden de volgende documenten en gegevens verstrekt:
een situatieschets met daarop aangegeven de uit te voeren activiteiten en de afstand tot de waterkering; en
een omschrijving van de maatregelen die genomen worden en die zekerheid bieden over de veiligheid, structurele integriteit en werking van de waterkering. 

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 8 Financiële bepalingen

Hoofdstuk 9 Handhaving

Hoofdstuk 10 Monitoring en informatie

Hoofdstuk 11 Overgangsrecht

Artikel 11.1 Overgangsrecht omgevingsplan nieuwe stijl

Groeien naar een gemeentedekkend omgevingsplan 
Veel regels in het omgevingsplan gaan uiteindelijk gelden voor het hele ambtsgebied. Als aan een regel geen werkingsgebied is gekoppeld wan geldt het automatisch
voor het hele ambtsgebied.  
Zaanstad maakt niet in één keer een omgevingsplan voor het hele ambtsgebied, maar doet dit in delen. Daarom kunnen die regels niet meteen gekoppeld worden aan
het hele ambtsgebied, daarvoor moet nog een locatiegerichte beoordeling plaatsvinden. Nieuwe delen van het omgevingsplan krijgen daarom het werkingsgebied
'omgevingsplan nieuwe stijl'. Als uiteindelijk het hele ambtsgebied is omgezet naar een omgevingsplan nieuwe stijl, dan kan deze overgangsrechtelijke bepaling
vervallen. De regels worden dan gekoppeld aan het ambtsgebied.



Er is een werkingsgebied omgevingsplan nieuwe stijl.





Artikel 11.2 Overgangsrecht bruidsschat rijksregels

Van rijksregels naar omgevingsplanregels 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn veel rijksregels vervallen. Het is de bedoeling van het Rijk dat deze regels door de gemeente worden overgenomen
in het omgevingsplan. Het duurt echter enige tijd tot voor alle gemeenten in Nederland een omgevingsplan in de nieuwe stijl is geschreven, waarin de oude rijksregels
zijn geïntegreerd. Daarom heeft het rijk alle vervallen rijksregels gebundeld en in hoofdstuk 22 van het omgevingsplan gevoegd. Dit noemt het Rijk ook wel 'de
bruidsschat'. 

Als de Omgevingswet in werking treedt dan gelden alle regels uit hoofdstuk 22 voor het hele Zaanse ambtsgebied. Vervolgens worden de regels zorgvuldig en stap
voor stap omgezet naar het algemene deel van het omgevingsplan. Het werkingsgebied van de regels in hoofdstuk 22 zal daarom langzaam krimpen. Dit artikel regelt
dat werkingsgebied. 

1. Er is een werkingsgebied bruidsschat rijksregels.

2. Voor alle regels die op grond van artikel 22.2 van de Omgevingswet deel kunnen uitmaken van dit omgevingsplan is in bijlage VI aangegeven of, en zo ja, in
hoeverre, dat voor dit omgevingsplan nog het geval is.

Artikel 11.3 Overgangsrecht aanvaringsrisicogebied vaarweg 

1. Het verbod in artikel 6.375, eerste lid, geldt niet voor activiteiten die ten tijde van het vaststellen van dit omgevingsplan legaal worden uitgevoerd.

2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 6.375, eerste lid, de activiteit, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen,
tenzij door deze verandering de activiteit naar aard en omvang wordt verkleind.

Artikel 11.4 Overgangsrecht uitvoeren van werken en werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het bieden van een eerbiedigend overgangsrecht voor legale werken en werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde. 



Werken en werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, die legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan mogen worden voortgezet. 

Artikel 11.5 Overgangsrecht bouwwerken

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het bieden van een eerbiedigend overgangsrecht voor bestaande legale bouwwerken. 

Standaard eerbiedigend overgangsrecht 
Dit artikel is een omzetting van het standaard eerbiedigend overgangsrecht zoals dat verplicht was voorgeschreven voor bestemmingsplannen in artikel 3.2.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening. De schrijfstijl is aangepast om aan te sluiten bij de schrijfstijl van het omgevingsplan, maar inhoudelijk is geen wijziging beoogd. 



1.

a.
b.

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit omgevingsplan aanwezig of in uitvoering is of gebouwd kan worden volgens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van dit omgevingsplan, mag, als deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
na het teniet gaan door een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, als de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Met een omgevingsvergunning kan in afwijking van het eerste lid eenmalig een vergroting van het bouwwerk met maximaal 10% worden toegestaan. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die wel bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van dit omgevingsplan, maar zijn gebouwd zonder
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Artikel 11.6 Overgangsrecht gebruiksactiviteit

Oogmerk 
De regels in dit artikel zijn gesteld met oog op het bieden van een eerbiedigend overgangsrecht voor het bestaand legaal gebruik van gronden en bouwwerken. 

Standaard eerbiedigend overgangsrecht 
Dit artikel is een omzetting van het standaard eerbiedigend overgangsrecht zoals dat verplicht was voorgeschreven voor bestemmingsplannen in artikel 3.2.2 van het
Besluit ruimtelijke ordening. De schrijfstijl is aangepast om aan te sluiten bij de schrijfstijl van het omgevingsplan, maar inhoudelijk is geen wijziging beoogd. 



1. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van dit omgevingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet.

2. Het is verboden het met het omgevingsplan strijdige gebruik als bedoeld in het eerste lid te veranderen of te laten veranderen in een ander met dit
omgevingsplan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Als het gebruik als bedoeld in het eerste lid na het tijdstip van inwerkingtreding van dit omgevingsplan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken,
is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.



4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat al in strijd was met het voorheen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.

Hoofdstuk 12 Slotbepalingen

Bijlagen

Bijlage I Overzicht Informatieobjecten

 gebouwtype(n): X

Nog niet gepubliceerd

aanvaringsrisicogebied scheepvaart

Nog niet gepubliceerd

achtergevel nabij achtergevelrooilijn

Nog niet gepubliceerd

achtergevelrooilijn

Nog niet gepubliceerd

balkons

Nog niet gepubliceerd

bedrijfsactiviteiten toegestaan

Nog niet gepubliceerd

beperkingengebied archeologie 1

Nog niet gepubliceerd

beperkingengebied archeologie 2

Nog niet gepubliceerd

beperkingengebied archeologie 3

Nog niet gepubliceerd

beperkingengebied archeologie 4

Nog niet gepubliceerd

beperkingengebied archeologie 5

Nog niet gepubliceerd

beperkingengebied archeologie X

Nog niet gepubliceerd

beperkingengebied buisleiding voor gevaarlijke stoffen

Nog niet gepubliceerd

beperkingengebied magneetveldzone

Nog niet gepubliceerd

beperkingengebied waterkering

Nog niet gepubliceerd

beschermd cultuurlandschap dijklint Westzaan

Nog niet gepubliceerd

beschermd dorpsgezicht Westzaan



Nog niet gepubliceerd

beschermd dorpsgezicht X

Nog niet gepubliceerd

beschermd stadsgezicht X

Nog niet gepubliceerd

bescherming zichtlijnen scheepvaart

Nog niet gepubliceerd

bijbehorende bouwwerken verboden

Nog niet gepubliceerd

bouwvlak

Nog niet gepubliceerd

brug

Nog niet gepubliceerd

bruidsschat rijksregels

Nog niet gepubliceerd

buisleiding voor gevaarlijke stoffen

Nog niet gepubliceerd

cultuur

Nog niet gepubliceerd

dakkapel gelijk met of hoger dan goothoogte

Nog niet gepubliceerd

detailhandel

Nog niet gepubliceerd

detailhandel in volumineuze goederen

Nog niet gepubliceerd

erf- of perceelafscheiding tot 2 m hoog

Nog niet gepubliceerd

functie: gemengd 1

Nog niet gepubliceerd

gedeeltelijk verdiepte parkeergarage verplicht

Nog niet gepubliceerd

geluidaandachtsgebied gezoneerd industrieterrein X

Nog niet gepubliceerd

geluidhinderbeperkende maatregel

Nog niet gepubliceerd

geluidwerend bouwwerk behorend bij locatie X

Nog niet gepubliceerd

geurhinderbeperkende maatregel

Nog niet gepubliceerd



groen

Nog niet gepubliceerd

hoogspanningsverbinding

Nog niet gepubliceerd

kantoor

Nog niet gepubliceerd

kapvorm(en): X

Nog niet gepubliceerd

kleine steigers

Nog niet gepubliceerd

ligplaats woonark

Nog niet gepubliceerd

ligplaats woonschip

Nog niet gepubliceerd

maatschappelijk

Nog niet gepubliceerd

maximaal aantal hoofdgebouwen: X

Nog niet gepubliceerd

maximale dakhelling: X graden

Nog niet gepubliceerd

maximale diepte hoofdgebouw: X m

Nog niet gepubliceerd

maximale oppervlakte per hoofdgebouw: X m2

Nog niet gepubliceerd

maximum bebouwingspercentage: X %

Nog niet gepubliceerd

maximum bouwhoogte: X m

Nog niet gepubliceerd

maximum breedte: X m

Nog niet gepubliceerd

maximum goothoogte: X m

Nog niet gepubliceerd

maximum lengte: X m

Nog niet gepubliceerd

minimale afstand tussen vrijstaande hoofdgebouwen: X m

Nog niet gepubliceerd

minimale dakhelling X graden

Nog niet gepubliceerd

minimum bouwhoogte: X m



Nog niet gepubliceerd

omgevingsplan nieuwe stijl

Nog niet gepubliceerd

openbare buitenruimte

Nog niet gepubliceerd

opslag

Nog niet gepubliceerd

parkeren

Nog niet gepubliceerd

parkeren in voorerfgebied

Nog niet gepubliceerd

parkeren verboden

Nog niet gepubliceerd

particulier opdrachtgeverschap

Nog niet gepubliceerd

recreatie

Nog niet gepubliceerd

rijstroken

Nog niet gepubliceerd

seksinrichting type X

Nog niet gepubliceerd

sport

Nog niet gepubliceerd

steiger(s)

Nog niet gepubliceerd

terugliggende bovenverdieping

Nog niet gepubliceerd

uitsluitend opslag

Nog niet gepubliceerd

uitsluitend parkeren

Nog niet gepubliceerd

verdiepte parkeergarage verplicht

Nog niet gepubliceerd

verkoop consumentenvuurwerk toegestaan

Nog niet gepubliceerd

voorgevel evenwijdig aan de voorgevelrooilijn

Nog niet gepubliceerd

voorgevel op de voorgevelrooilijn

Nog niet gepubliceerd



voorgevelrooilijn

Nog niet gepubliceerd

water

Nog niet gepubliceerd

welstandsgebied

Nog niet gepubliceerd

windhinderbeperkende maatregel

Nog niet gepubliceerd

wonen

Nog niet gepubliceerd

wonen (groeptest)

Nog niet gepubliceerd

wonen niet toegestaan op de begane grond

Nog niet gepubliceerd

woonwagenstandplaats

Nog niet gepubliceerd

X woning(en)

Nog niet gepubliceerd

Bijlage II Verkeer - Wegpro�elen

[PM, hier wordt per locatie waar een weg wordt aangepast of nieuw aangelegd het wegpro�el opgenomen waar aan voldaan moet worden]

Bijlage III Beschermde cultuurlandschappen - Hoogtepro�elen historische dijken

Bijlage IV Beschermde stads- en dorpsgezichten - Kappenplan

Bijlage V Beschermde stads- en dorpsgezichten - Historisch-ruimtelijke waarderingskaart

Historisch-ruimtelijke waarderingskaart voor het beschermd dorpsgezicht Westzaan





Bijlage VI Overgangsrecht - Toepassingsbereik bruidsschat

Toelichting

Algemene toelichting

1 Algemene aanvraagvereisten

Op dit moment zijn er geen algemene aanvraagvereisten in het omgevingsplan opgenomen. Op grond van artikel 7.3 en verder van de Omgevingsregeling en artikel 4:2
lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht gelden al algemene aanvraagvereisten van toepassing. 

2 Geen aanvullende aanvraagvereisten voor participatie

In artikel 7.4 van de Omgevingsregeling zijn aanvraagvereisten opgenomen over participatie. Deze gelden voor alle aanvragen, ook aanvragen voor een
omgevingsplanactiviteit. 

In paragraaf 10.3.1 van de Nota van Toelichting op de Omgevingsregeling is bepaald dat participatie uitputtend is geregeld in de Omgevingsregeling. De wetgever heeft
daar nadrukkelijk benoemd dat aanvullende eisen aan participatie, bijvoorbeeld in de vorm van een aanvraagvereiste, niet zijn toegestaan. 

3 Van bestemmingen naar activiteiten

In bestemmingsplannen wordt de goede ruimtelijke ordening geregeld door bestemmingen toe te kennen. Het toekennen van een bestemming heeft een juridische
doorwerking, ook als er verder geen regels aan de bestemming zijn verbonden. 

Dat is in het omgevingsplan anders, de wetgever heeft bepaald dat het toekennen van een functie geen juridische doorwerking heeft. Het zijn de regels over activiteiten
die moeten zorgen voor de evenwichtige toedeling van functies. In meer begrijpelijke woorden: door te regelen welke activiteiten waar en in welke vorm zijn toegestaan
ontstaat een goede verdeling van de gebruiksruimte. Dat laatste, ‘de goede verdeling van de gebruiksruimte’, noemt de wetgever ‘een evenwichtige toedeling van
functies’. In het omgevingsplan zijn daarom geen bestemmingen of functies opgenomen, maar regels over activiteiten. 

4 Waar gelden de regels? (relatie hoofdstuk 5 en 6)

Alle regels in het omgevingsplan moeten gekoppeld zijn aan een ‘werkingsgebied’: dit is het technische woord voor een aanduiding of een gebied op een kaart.
Hierdoor weet het Digitaal Stelsel Omgevingswet (het DSO: het nieuwe omgevingsloket.nl en ruimtelijkeplannen.nl) op welke plekken de regels gelden. Het
werkingsgebied van een regel is in te zien via de knop 'annotaties' in het DSO. 

5 Toepassingsbereik

Een toepassingsbereik bepaalt voor welke activiteit een verzameling van regels geldt. Het toepassingsbereik kan gaan over een een lid of artikel, maar kan ook gaan
over een titel of zelfs het hele omgevingsplan. 

Een toepassingsbereik wordt alleen gebruikt wanneer de juridische norm geen activiteit bevat. Als voorbeeld: de regel "wonen is verboden" heeft geen
toepassingsbereik nodig omdat uit de regel duidelijk blijkt dat het verbod geldt voor de activiteit "wonen". De regel "een bed & breakfast heeft maximaal 4 kamers" heeft
wel een toepassingsbereik nodig, omdat 'een bed & breakfast' geen activiteit is. 'Het aanbieden van een bed & breakfast' is in dat geval de activiteit waar de regel aan
gekoppeld wordt. 

6 Oogmerk

Een oogmerk laat zien welke belangen in ieder geval zijn afgewogen bij het opstellen van de regels in een (sub)paragraaf. Het oogmerk benoemt soms tegenstrijdige
belangen, aan de ene kant is het wenselijk ruimte te bieden maar aan de andere kant moet ook kwaliteit worden behouden. Die balans van beschermen en benutten
komt tot uitdrukking in de oogmerken. 

Een oogmerk heeft geen rechtstreekse doorwerking, het is niet zo dat burgers gebonden zijn aan het oogmerk. Een oogmerk werkt op de volgende 3 manieren: (1) als
een juridische regel onduidelijk is dan kan het oogmerk duidelijkheid bieden, (2) als het college een aanvraag ontvangt voor het afwijken van het omgevingsplan, dan
worden de oogmerken bij de afweging betrokken, en (3) als een vergunningstelsel in het omgevingsplan beleids- of beoordelingsvrijheid biedt aan het college, dan
worden de oogmerken bij de afweging betrokken. De oogmerken zijn een geschikte plek om de concrete beleidsdoelstellingen op te nemen die ten grondslag liggen
aan de juridische regels. 



Daarnaast is het belangrijk te weten dat er ook oogmerken op rijks- en provinciaal niveau kunnen gelden. 

7 Algemene regels

Algemene regels hebben een rechtstreekse werking. Iemand die een activiteit verricht moet voldoen aan alle algemene regels die voor die activiteit gelden, ook als er
geen vergunningplicht geldt. De algemene regels gelden dus cumulatief, dat wil zeggen aanvullend op elkaar. Algemene regels kunnen in speci�eke gevallen versoepeld
of verscherpt worden met een maatwerkvoorschrift, als daarvoor een bevoegdheid in de regels is opgenomen. 

8 Vergunningplicht

Het omgevingsplan bevat vergunningstelsels. Elk vergunningstelsel begint met een vergunningplicht, daarin is bepaald welke activiteit vergunningplichtig is. Er zijn 2
varianten: (1) een verbod om een activiteit te verrichten zonder omgevingsvergunning en (2) een omgevingsvergunning om af te wijken van 1 of meer algemene regels.
Daarnaast is het op grond van de Omgevingswet altijd mogelijk om af te wijken van de regels van het omgevingsplan met een omgevingsvergunning voor het
‘buitenplans afwijken’. Het feit dat voor een algemene regel een binnenplanse afwijkmogelijkheid is opgenomen wil niet zeggen dat buitenplans afwijken dan niet
mogelijk of wenselijk is.

9 Aanvraagvereisten

De Omgevingswet (en in het verlengde daarvan de Omgevingsregeling) kent slechts een paar algemene aanvraagvereisten voor een aanvraag omgevingsvergunning
voor een omgevingsplanactiviteit. De wetgever wil dat de aanvraagvereisten in het omgevingsplan geregeld worden zodat een aanvrager alleen de gegevens hoeft te
verstrekken die echt noodzakelijk zijn voor de afweging. Daarom zijn per vergunningplicht aanvraagvereisten opgenomen. In sommige gevallen zijn er ook algemene
aanvraagvereisten die gelden voor alle activiteiten, of voor een groep van activiteiten (zoals bouwen). 

10 Beoordelingsregels

De beoordelingsregels zijn het toetsingskader waaraan een aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst. In de aanhef is geregeld hoeveel beleidsvrijheid het college
heeft in het verlenen van de omgevingsvergunning. De zinssnede ‘de omgevingsvergunning wordt verleend/geweigerd als’ is dwingend en laat weinig beleidsvrijheid
aan het college. De zinssnede ‘de omgevingsvergunning wordt in ieder geval verleend/geweigerd’ geeft beleidsvrijheid aan het college, de beoordelingsregels zijn in dat
geval een ondergrens. 

Aan de beoordelingsregel kan de zinssnede ‘naar het oordeel van het college’ zijn toegevoegd. In dat geval wordt het college beoordelingsvrijheid toegekend in het
toetsen van de beoordelingsregel. Het college kan beleidsregels vaststellen als invulling van die beoordeling. Het college kan dit op grond van artikel 4:81 lid 1 van de
Algemene wet bestuursrecht (de Awb) omdat het college bevoegd gezag is over de omgevingsvergunning. Omdat het college (volgens de wet) vrij is om beleidsregels
vast te stellen of aan te passen voor de uitoefening van zijn eigen bevoegdheden, is ervoor gekozen de beleidsregels niet in de regels van het omgevingsplan te
benoemen. Dit zou het systeem van de Awb doorkruisen omdat de gemeenteraad dan als bevoegd gezag van het omgevingsplan via de regels stuurt op een
bevoegdheid die bij wet bij het college is gelegd. Een voorbeeld van deze beleidsregels is de parkeernota Zaanstad 2016. Daar waar 'voldoende parkeergelegenheid' is
opgenomen als norm in een beoordelingsregel toetst het college die norm aan de parkeernota. Het college is overigens niet verplicht beleidsregels op te stellen voor
elke beoordelingsregel.

11 Zorgplicht

Een zorgplicht is een bijzondere vorm van een algemene regel. Een zorgplicht vormt een ondergrens om excessen te voorkomen. In de Omgevingswet is geregeld dat
een zorgplicht gespeci�ceerd kan worden met een maatwerkvoorschrift, daarom wordt aan een zorgplicht vaak een maatwerkbevoegdheid gekoppeld. 

Als het duidelijk is dat de zorgplicht is overtreden dan kan handhavend worden opgetreden op basis van de zorgplicht zelf. Als het bestuur vindt dat de zorgplicht in een
speci�eke geval teveel interpretatieruimte open laat, dan kan eerst een maatwerkvoorschrift worden opgelegd waarin die interpretatieruimte door het bestuur wordt
ingevuld. De belanghebbende heeft in dat geval nog 1 kans om de activiteit te staken of aan te passen, doet hij/zij dat niet dan kan handhavend worden opgetreden op
basis van het maatwerkvoorschrift. 

12 Gebod

Een gebod is net als een zorgplicht een bijzondere vorm van een algemene regel. Een gebod legt een verplichting op. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om een stuk
grond als water aan te leggen ter compensatie voor nieuwe verharding op een andere locatie.

13 Werkingsgebied

Een werkingsgebied is vergelijkbaar met een aanduiding of een gebied op een kaart. Werkingsgebieden worden in de juridische tekst genoemd, bijvoorbeeld: "wonen is
toegestaan in het werkingsgebied 'wonen toegestaan'". De werkingsgebieden zijn bijgevoegd in een technische bijlage bij het omgevingsplan genaamd 'Overzicht
informatieobjecten', maar het is gebruiksvriendelijker om de werkingsgebieden in te zien in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Door te klikken op een werkingsgebied in
de juridische tekst wordt het werkingsgebied op de kaart zichtbaar. 
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1. Samenvatting en leeswijzer

1.1 Samenvatting van het omgevingsplan 

1.2 Leeswijzer 

De toelichting van een omgevingsplan geeft uitleg over en een onderbouwing van de regeling die in 
regels is opgenomen. Voor de onderbouwing van deze omgevingsplanregeling wordt onder meer 
ingegaan op de geldende beleidskaders en wordt in het kader van het onderzoek naar de 
haalbaarheid, verslag gedaan van de uitgevoerde onderzoeken. Daarnaast wordt er een 
verantwoording gegeven voor de gemaakte keuzes. 

In de bijlagen bij de toelichting staan alle relevante beleidsstukken van Rijk, provincie en gemeente 
voor de fysieke leefomgeving samengevat. Per beleidsstuk wordt kort beoordeeld wat de invloed 
ervan is op het omgevingsplan. Deze komen terug in de toelichting zelf. Verder worden in de bijlagen 
onder meer het participatieverslag opgenomen en de beantwoording van de zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen verwerkt. 
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2. Inleiding

2.1 Doelen uit de Omgevingswet 

Doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen: 

 een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in
stand houden 

 de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke
behoeften mee te vervullen 

De doelen van de wet zijn gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het 
land en het beschermen en verbeteren van het leefmilieu. 

Deze doelstelling is samengevat in het motto van de Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, 
waarborgen voor kwaliteit.  

De Omgevingswet vraagt om een goede en integrale afweging van de verschillende belangen in de 
fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan is een van de zes kerninstrumenten, waarin de doelen 
van de Omgevingswet worden onderbouwd en vertaald worden naar regels. 

Het omgevingsplan voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarnaast kan 
het plan ook andere regels bevatten over activiteiten. Het gaat dan om activiteiten die gevolgen 
hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. De regels in het omgevingsplan zijn altijd 
regels over activiteiten met mogelijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving.  

2.2 Aanleiding en doelen van dit omgevingsplan 

Hierin komt te staan wat de aanleiding was om een nieuw omgevingsplan te gaan opstellen. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Staan er nieuwe ontwikkelingen gepland of moet het plan geactualiseerd worden?

 Wat heeft ertoe geleid dat er een nieuw omgevingsplan geschreven zal worden?

 Maak dus tevens duidelijk wat het doel is van het plan.

2.3 Plangebied [begrenzing, omvang] 

In deze paragraaf wordt de begrenzing van het plangebied c.q. ontwikkelgebied beschreven. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf kort de begrenzing en ligging van het plangebied.

 Beschrijf kort en krachtig hoe het gebied er voor de beoogde ontwikkeling uit ziet (gaat het om
een bedrijventerrein, of juist om een woonwijk met een sportveld? Is er hoogbouw of juist
laagbouw?

 Neem een kaartje met de begrenzing van het plangebied op.

2.4 Voorafgaand planologisch kader 

Hier wordt beschreven welk bestemmingsplan/omgevingsplan geldt voor het betreffende gebied en 
welke regels er gelden voor het plangebied. 

Instructie aan de initiatiefnemer:  

 Beschrijf kort waarom de beoogde ontwikkeling niet past in het geldende
bestemmingsplan/omgevingsplan 

 Noem hierbij de regels waarvan moet worden afgeweken om de ontwikkeling mogelijk te
maken 
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3. Ruimtelijke structuur en karakter van het deelgebied

3.1 Ontstaan van de ruimtelijke structuur van het deelgebied 

[Planspecifieke invulling] 

3.2 Beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur en het karakter van het 
deelgebied 

[Planspecifieke invulling] 

3.3 Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van het (deel)gebied 

[Planspecifieke invulling] 
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4. Nieuwe situatie: beschrijving van het initiatief/plan

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf het initiatief en geef aan op welke wijze rekening is gehouden met de ruimtelijke
structuur en karakter van het deelgebied.

 Maak hierbij gebruik van beeld- en kaartmateriaal/massastudie etc. van het plan en de
relatie/context met de omgeving.
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5. Beleidsverantwoording

5.1 Algemeen 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Door het rijk, provincie en de gemeente is op diverse thema’s binnen de fysieke leefomgeving beleid 
ontwikkeld. Over het algemeen is in het beleid aangeven welke doelen er worden nagestreefd en 
welke kansen, mogelijkheden worden gezien om deze doelen te halen. Daarbij worden ook vaak de 
randvoorwaarden beschreven waaraan een ontwikkeling of initiatief moet voldoen (de kaders). Daar 
waar mogelijk wordt het beleid vertaald in de regels van het omgevingsplan. De Omgevingswet is 
gericht op een goede samenhang tussen het beleid en het maken van een integrale keuzes en 
afwegingen. In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze het initiatief rekening houdt met 
het geldende beleid, zoals opgenomen in bijlage 4.Voor de onderbouwing hiervan worden de 
onderstaande algemene instructies aan de initiatiefnemer meegegeven. 

Algemene instructie aan de initiatiefnemer: 

 Maak de kaders inzichtelijk die voor de specifieke ontwikkeling van belang zijn. Deze zijn te
vinden in bijlage 4.

 Benoem de doelen.

 Beschrijf op welke manier de ontwikkeling hier rekening mee houdt. Probeer dit zo concreet
mogelijk te doen.

 Een schema/matrix kan een middel zijn om bovengenoemde informatie overzichtelijk in beeld
te brengen.

5.2 Wonen 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Van belang is dat nieuwe woningbouwontwikkelingen een maatschappelijke behoefte vervullen om zo 
de fysieke leefomgeving doelmatig te gebruiken. Daarbij is inzicht in en ontwikkelen in lijn met de 
woon- en woningbehoefte van de stad en regio van belang. Intensiveren en transformeren van 
bestaand stedelijk gebied is de inzet. Benutten van omgevingskwaliteiten (en beperkingen) om de 
woningbehoefte kwalitatief op af te stemmen, ook. Hiermee ontstaat een breed, gevarieerd en 
duurzaam aanbod. Aan de andere kant bestaat de zorg voor een gezonde en veilige woonsituatie: 
voorkomen van overbelasting van de openbare ruimte, de wijkvoorzieningen, parkeervoorzieningen en 
het tegengaan van overbewoning. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

 Zie onder instructies in paragraaf 7.7.2. ladder duurzame verstedelijking

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.3 Werken en bedrijven 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Ook voor werken en bedrijven c.q. bedrijvigheid geldt dat nieuwe bedrijfsontwikkeling een 
maatschappelijke, maar ook economische behoefte vervullen om zo de fysieke leefomgeving 
doelmatig te gebruiken. Daarbij moet zij passen in het economische beleid en perspectief van de 
gemeente. Werken en bedrijven omvatten een breed spectrum aan functies en activiteiten, van een 
winkel of kantoor tot een industriële activiteit. Het type bedrijvigheid en de effecten die het heeft op de 
fysieke leefomgeving, dan wel de wijze waarop rekening wordt gehouden met de omgeving, is mede 
bepalend voor de plek waar deze bedrijvigheid zich kan vestigen.  

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

 Zie onder instructies in paragraaf 7.7.2. ladder duurzame verstedelijking
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Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.4 Voorzieningen 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Onder voorzieningen verstaan we maatschappelijke diensten, functies en activiteiten. Hierbij moet 
gedacht worden aan blibliotheken, theaters, medische functies etc. Ook hierbij is van belang dat 
nieuwe ontwikkelingen en initiatieven passend zijn of een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen.   

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

 Zie onder instructies in paragraaf 7.7.2. ladder duurzame verstedelijking

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.5 Infrastructuur, nutsvoorzieningen en openbare ruimte 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Naast een aantal wettelijke eisen ten aanzien van infrastructuur, nutsvoorzieningen en openbare 
ruimte is er ook beleid en/of eisen geformuleerd om er voor te zorgen dat Zaanstad goed bereikbaar 
en toegankelijk is en blijft, er voldoende nutsvoorzieningen worden aangelegd en dat de openbare 
ruimte goed toegankelijk is, waarbij eisen gesteld kunnen worden ten aanzien van de inrichting en 
kwaliteit er van (zie onderdeel IIX en XII van bijlage 4). Dit alles om een veilige en gezond 
leefomgeving te kunnen behouden en creëren. Bij nieuwe ontwikkelingen dient te worden onderbouwd 
op welke wijze met dit beleid rekening wordt gehouden. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.6 Cultuurhistorie, groen /natuur en water [groen stedelijk, natuur buitenstedelijk] 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Deze paragraaf bestaat uit drie onderdelen: cultuurhistorie, groen/natuur en water. De drie onderdelen 
kunnen individueel of gezamenlijk het karakter en de identiteit van een ontwikkeling bepalen. 
Daarnaast kan een ontwikkeling effect hebben op de cultuurhistorie, groenvoorzieningen, 
natuurwaarden en het watersysteem van de omgeving. In deze paragraaf moet gemotiveerd worden 
hoe met deze elementen in het plangebied omgegaan wordt. Daarnaast moet toegelicht worden welke 
effect op de omgeving op kunnen treden en hoe deze indien nodig gemitigeerd/gecompenseerd 
worden. Per onderwerp is een subparagraaf opgenomen om deze toelichtingen op te nemen.  

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.6.1 Cultuurhistorie 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
In het plangebied en omgeving kunnen diverse cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren 
liggen. Deze objecten zijn als volgt in te delen: 

 Rijksmonumenten.

 Provinciale monumenten.

 Gemeentelijke monumenten.
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Cultuurhistorisch waardevolle structuren bestaan enerzijds uit historisch-geografische lijnen (zoals 
oorspronkelijke looppadden) en anderzijds uit samenstellingen van dit soort lijnen tot een groter 
geheel (zoals delen van het centrum van Zaandam). Ook onbebouwde gronden, waterlichamen en 
schootsvelden kunnen cultuurhistorisch waardevolle structuren zijn.  

Op basis van de locatie van het plangebied moet beschreven worden welke cultuurhistorisch 
waardevolle objecten en structuren in het plangebied liggen, wat voor beleid (zie onderdeel IV van 
bijlage 4) hier voor geldt en hoe daarmee omgegaan wordt. Daarnaast moet het effect van de 
ontwikkeling op cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren in de omgeving toegelicht 
worden. Ook daarbij geldt dat gemotiveerd moet worden waarom een ontwikkeling met effecten op 
cultuurhistorische waarden in de omgeving aanvaardbaar is. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.6.2 Groen/natuur 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Voor groen en natuur is beleid geformuleerd om de druk op deze elementen als gevolg van de grote 
(verstedelijkings)opgave in Zaanstad beheersbaar te houden. Het is daarom van belang om 
groenvoorzieningen en natuurwaarden op een dusdanige manier in te passen dat zij waar mogelijk 
behouden blijven. Op basis van de locatie van het plangebied en de eventuele aanwezigheid van 
groenstructuren en/of natuurwaarden in het plangebied moet gemotiveerd worden hoe in de 
ontwikkeling rekening gehouden wordt met het beleid (zie onderdeel VII van bijlage 4) voor deze 
waarden en structuren. Daarnaast moet toegelicht worden welke effecten een plan op de omgeving 
heeft (bijvoorbeeld effecten op vliegroutes van vleermuizen) en hoe deze effecten zich verhouden tot 
het relevante beleid.  

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.6.3 Water 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Onder de Omgevingswet kunnen waterschap, provincie en gemeente beleid maken dat betrekking 
heeft op water. Het beleid van het waterschap wordt vervat in het waterbeheerprogramma. Het 
waterbeheerprogramma bevat de doelen en maatregelen voor de watersystemen die door het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gesteld worden. De inhoud van het 
waterbeheerprogramma moet worden afgestemd op het regionaal waterbeheerprogramma van de 
provincie. 

In het regionaal waterbeheerprogramma beschrijft de provincie het provinciaal waterbeleid voor de 
regionale oppervlaktewateren, grondwaterlichamen en waterwinlocaties. Het regionaal 
waterbeheerprogramma kan ook de grondslag voor instructieregels over de omgang met water in het 
omgevingsplan bevatten (zie verder in paragraaf 6.4).   

Aanvullend op het beleid van het hoogheemraadschap en de provincie heeft de gemeente Zaanstad 
beleid geformuleerd voor het rioolbeheer en de grondwaterzorgtaak. Zie onderdeel X van bijlage 4 
voor een overzicht van dit beleid. 

Bij alle ontwikkelingen moet gemotiveerd worden hoe rekening wordt gehouden met het beleid van 
hoogheemraadschap, provincie en gemeente. 
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Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

 Onderbouw op welke wijze de ontwikkeling past binnen het geldend beleid van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 Onderbouw op welke wijze de ontwikkeling past in het regionaal waterbeheerprogramma van
de provincie.

 Onderbouw op welke wijze de ontwikkeling past in het gemeentelijk beleid.

 Bouw de onderbouwing als volgt op:
o Waterkeringen.
o Waterhuishouding.
o Riolering.
o Grondwater.

 Stel een korte conclusie met de belangrijkste bevindingen van de beleidstoets op.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.7 Milieu, veiligheid, gezondheid en openbare orde 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Deze paragraaf bestaat uit vier onderdelen: milieu, veiligheid, gezondheid en openbare orde. Dit zijn 
thema’s die bepalen in welke mate de fysieke leefomgeving als gezond en veilig aan te merken is. Het 
motiveren dat er sprake is van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving is een belangrijk principe 
in dit omgevingsplan. In de subparagrafen moet toegelicht worden hoe in de ontwikkeling rekening 
gehouden wordt met het beleid voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Daarbij moet zowel 
aandacht worden besteed aan het effect van de ontwikkeling op de omgeving als andersom. 

5.7.1 Milieu 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Dit thema heeft betrekking op onderwerpen als  geluid, geur en bodem. De beleidskaders ten aanzien 
van milieu waar een ontwikkeling aan getoetst moet worden zijn opgenomen in onderdeel XI van 
bijlage 4. Ook het exteneveiligheidsbeleid is in dit onderdeel opgenomen. De toetsing aan dat beleid is 
toegelicht in paragraaf 5.7.2. Ontwikkelingen moeten aan dit beleid getoetst worden om te bepalen of 
zij beleidsmatig acceptabel zijn. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.7.2 Veiligheid 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Het beleid dat betrekking heeft op externe veiligheid is ook opgenomen in onderdeel XI van bijlage 4. 
Het externeveiligheidheidsbeleid heeft betrekking op de omgang met risico’s die ontstaat als gevolg 
van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Daarnaast kan het onderdeel veiligheid betrekking 
hebben op verkeers- en/of waterveiligheid. Wordt een ontwikkeling mogelijk gemaakt die leidt tot 
verkeersgeneratie en/of ingrepen aan de infrastructuur. En/Of wordt een ontwikkeling met gevolgen 
voor de waterveiligheid mogelijk gemaakt, dan moet ook onderbouwd worden hoe aan dit beleid 
voldaan wordt. Het verkeersveiligheidbeleid is vervat in onderdeel IIX van bijlage 4. Het beleid met 
betrekking tot waterveiligheid is opgenomen in onderdeel X van bijlage 4. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 
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5.7.3  Gezondheid 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Beleid dat relevant is voor het onderwerp gezondheid is opgenomen in bijlage IV van bijlage 4. Dit 
beleid In deze paragraaf moet getoetst worden hoe de ontwikkeling rekening houdt met het 
gezondheidsbeleid. Het onderwerp gezondheid kan zich op veel verschillende manieren uiten in 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in een ontwerp van de openbare ruimte die uitnodigt tot 
ontmoeting/gezond gedrag of in een zodanige situering van gebouwen dat (te veel) geluidoverlast 
voorkomen wordt. Ook de realisatie van sportvoorzieningen kan bijdragen aan gezondheid. Motiveer 
hoe een ontwikkeling aan deze uitgangspunten of andere uitgangspunten aan het beleid tegemoet 
komt. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.7.4  Openbare orde 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Dit onderwerp heeft een raakvlak met veiligheid. In gebieden waar sprake is van een verminderde 
openbare orde kan snel sprake zijn van (gevoelens van) onveiligheid. Een deel van de beleidskaders 
die opgenomen zijn in bijlage 4 in onderdelen IX (Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 2019, 
Shishaloungebeleid 2019, Nota prostitutiebeleid Zaanstad en nadere regels prostitutiebedrijven en 
Beleidsregels Evenementen op het Hembrugterrein en XIV (Aanvraag- en selectieprocedure horeca-
exploitatievergunning met aantekening coffeeshop – 2019, Verordening speelautomatenhallen 
gemeente Zaanstad – 2019 en Aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning 
speelautomatenhal - 2019) heeft betrekking op openbare orde. Als één of meerdere beleidskaders 
relevant zijn voor een ontwikkeling, moet gemotiveerd worden hoe rekening gehouden wordt met dit 
beleid. Het gaat hier dan om aspecten die een relatie hebben met de fysieke leefomgeving, dan wel 
dat het motief van het beleid is gericht op de fysieke leefomgeving. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

5.8 Specifieke thema’s voor het deelgebied 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Deze paragraaf is bestemd voor toelichtingen op specifiek beleid dat in bepaalde ontwikkelingen 
relevant is maar geen onderdeel is van één van de vorige paragrafen. Dergelijk beleid is opgenomen 
in onderdeel XIV van bijlage 4 en heeft bijvoorbeeld betrekking op de inrichting van de openbare 
ruimte, de aanleg van een uitweg of de verkoop van vuurwerk. Raadpleeg onderdeel XIV van bijlage 4 
om te bepalen of het daar genoemde beleid relevant is voor uw ontwikkeling. Zo niet, dan kan deze 
paragraaf vervallen. Zijn één of meerdere beleidsdocumenten wel relevant voor uw ontwikkeling, 
onderbouw dan in deze paragraaf hoe er in de ontwikkeling met het relevante beleid omgegaan wordt. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in paragraaf 5.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 
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6. Te beschermen waarden

6.1 Erfgoed 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
Dit thema bestaat zowel uit het werelderfgoed als het overig erfgoed in Zaanstad. Concreet bestaat 

het werelderfgoed in de gemeente uit delen van de Stelling van Amsterdam. Het overig cultureel 

erfgoed bestaat uit archeologische monumenten, (rijks)monumenten alsmede beschermde stads- en 

dorpsgezichten. Op basis van paragraaf 5.1.5.5 moet aantasting van het werelderfgoed en het 

cultureel erfgoed voorkomen worden en wordt het gebruik van monumenten gestimuleerd. De regels 

over het cultureel erfgoed zijn gegeven in artikel 5.130 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De 

regels die betrekking hebben op het werelderfgoed zijn opgenomen in artikel 5.131. Als uw initiatief 

betrekking heeft erfgoed in één of meer van de hier genoemde vormen, dan moet u motiveren hoe u 

rekening houdt met de regels uit paragraaf 5.1.5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

Aanvullend op het voorgaande wordt opgemerkt dat in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving (Bal) regels gesteld zijn over het cultureel erfgoed en het werelderfgoed. Als 

deze regels op uw initiatief van toepassing zijn, moet u motiveren hoe u toepassing geeft aan deze 

regels. Ten aanzien van het cultureel erfgoed geldt dat de wijze waarop u omgaat met de specifieke 

zorgplicht zoals vervat in artikel 13.11 Bal van belang is. Indien van toepassing kunt u motiveren dat 

uw activiteit op basis van artikel 13.9 Bal vergunningvrij plaats kan vinden. In de regels over het 

werelderfgoed in het Bal is vooral de specifieke zorgplicht uit artikel 14.9 Bal van belang in de 

bovengenoemde motivatie. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 

a. Instructieregels: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):

Hoofdstuk 13 Cultureel erfgoed: 

1. Afdeling 13.1: Algemeen.

2. Afdeling 13.2 Inhoudelijke regels.

Hoofdstuk 14 Werelderfgoed: 

3. Afdeling 14.1: Algemeen.

4. Afdeling 14.2 Inhoudelijke regels.

b. Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl); § 5.1.5.5:

Artikel 5.130 Besluit kwaliteit leefomgeving: Behoud cultureel erfgoed. 

Artikel 5.131 Besluit kwaliteit leefomgeving: Behoud werelderfgoed. 

c. Gemeentelijk omgevingswaarden: [invullen indien van toepassing].

d. Regels omgevingsplan: Hoofdstuk 2.

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf hoe in het initiatief omgegaan wordt met het erfgoed.

 Onderbouw op welke wijze u aanvullend op het voorgaande rekening houdt met het
voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving (zorgplicht).

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 
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6.2 Groen en landschap 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
Dit thema is gericht op het behoud, respecteren en zo mogelijk versterken van groen en landschap 
(selementen) in het plangebied dan wel de effecten van het initiatief op groen en landschap. Ten 
aanzien van het groen ligt er ook een duidelijke relatie met de gemeentelijke doelstellingen ten 
aanzien van de klimaatadaptatie (waaronder het tegengaan, verminderen van hittestress) als 
gezondheid.    

In te vullen door gemeente op basis van het geldende beleid dan wel het specifieke gebied. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving: nader te bepalen 

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf en onderbouw hoe in het initiatief omgegaan wordt met groen en landschap.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

6.3 Natuur 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
De natuurbelangen zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming. Het aanvullingsspoor natuur zet de 
Wet natuurbescherming om naar de Omgevingswet. In dit aanvullingsspoor staan aanvullingen van de 
Omgevingswet, de AMvB's en de Omgevingsregeling. 
Na samenvoeging met de Omgevingswet blijven de doelstellingen van de Wet natuurbescherming 
gelden: 
- Het beschermen en ontwikkelen van natuur en het behoud en herstel van de biologische 

diversiteit. 
- Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur voor maatschappelijke functies. 
- Het verzekeren van een samenhangend beleid voor het behoud en beheer van waardevolle 

landschappen. Dit om hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische 
betekenis en voor maatschappelijke functies. 

Naast de wettelijke bepalingen komt het thema natuur ook terug in het gemeentelijk beleid. 

In te vullen door gemeente op basis van het geldende beleid dan wel het specifieke gebied. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving: Aanvullingswet natuur Omgevingswet 

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf en onderbouw hoe in het initiatief omgegaan met de natuur en de vereisten uit de
aanvullingswet natuur Omgevingswet 

 Indien van toepassing: beschrijf de bevindingen uit het verrichte natuuronderzoek.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 



15 

6.4 Water (en watersystemen): 'weging van het waterbelang' 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
De Omgevingswet voegt wetten die betrekking hebben op waterkwaliteit, waterkwantiteit en 
waterveiligheid samen. Met deze waterbelangen moet rekening gehouden worden bij het vaststellen 
van een omgevingsplan.  

In de gemeente Zaanstad liggen primaire en regionale waterkeringen. Het Besluit kwaliteit 
leefomgeving bepaalt in artikel 5.38 dat het toelaten van nieuwe activiteiten in het omgevingsplan 
slechts mogelijk is als er geen belemmeringen voor een primaire waterkering ontstaan. Wordt 
voorzien in een ontwikkeling op/nabij een primaire waterkering, dan is het opstellen van deze 
onderbouwing nodig. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert de primaire en 
regionale waterkeringen. Op hun legger zijn de primaire en regionale watergangen aangeduid. Het 
Hoogheemraadschap bepaalt wat er op/nabij de primaire en regionale waterkeringen wel en niet 
toegestaan is. Het hoogheemraadschap kan adviseren over plannen op/nabij primaire waterkeringen. 
Sowieso is het betrekken van het hoogheemraadschap nodig bij de voorbereiding van het 
omgevingsplan (zie verder).  

Voor allerlei activiteiten (waaronder bouwen en aanleggen) nabij/op/in het water heeft het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier regels gesteld. In een aantal gevallen zijn 
omgevingsvergunningen nodig om een activiteit uit te mogen voeren. Deze regels zijn hier en hier te 
vinden. Let op: met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de vindplaats (en mogelijk de 
inhoud) van deze regels veranderen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen 
waterschappen en hoogheemraadschappen de plicht om een waterschapsverordening op te stellen 
als vervanger van de Keur. Deze waterschapsverordening werkt niet direct door in omgevingsplannen. 
Bij het maken van een omgevingsplan moet er wel rekening gehouden worden met de 
waterschapsverordening. In de huidige situatie heeft het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier diverse peilbesluiten vastgesteld. Deze peilbesluiten kunnen onder de Omgevingswet 
geïntegreerd worden in de waterschapsverordening maar ook als zelfstandig instrument voortbestaan. 
Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de inhoud van deze peilbesluiten.  

Bij het vaststellen van een omgevingsplan moet voor het waterbelang de opvattingen van de 
waterbeheerder betrekken. Deze 'weging van het waterbelang’ (voorheen de watertoets) omvat een 
onderbouwing op welke wijze met de verschillende wateraspecten wordt omgegaan en op welke wijze 
de wettelijke regelingen en instructieregels worden gerespecteerd, alsmede welke afwegingen er zijn 
gemaakt. 

In de omgevingsverordening van de provincie zijn ook omgevingswaarden en instructieregels met 
betrekking tot water (veiligheid van waterkeringen en waterkwantiteit) gesteld. In het omgevingsplan 
moet gemotiveerd worden hoe aan deze omgevingswaarden en instructieregels voldaan is. 

Aan te vullen door gemeente op basis van het geldende beleid dan wel het specifieke gebied. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving (pm): 
a. Omgevingswet: grondwaterzorgplicht (artikel 2.16 Ow)
b. Omgevingswaarden: Besluit kwaliteit leefomgeving

1. Bkl, Bijlage II, onderdeel A; weging waterbelang: art. 5.37 Bkl;
2. Oppervlaktewaterkwaliteit: paragraaf 2.2.2.1 Blk
3. Art. 2.10 Bkl (Goede chemische toestand oppervlaktewaterlichaam)
4. Art. 2.12 Bkl (Sterk veranderde of kunstmatige waterlichamen)
5. Art. 2.16 (strengste eis)
6. Art. 4.15 (achteruitgangsverbod)
7. Art. 2.17 en 2.18 (uitzonderingen omgevingswaarden)

a. Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):
b. Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl); paragraaf 5.1.3;

Aanvullende instructieregels:
- Bescherming van primaire waterkeringen: art. 5.38 Bkl 

e. Gemeentelijk omgevingswaarden: [invullen indien van toepassing].
f. Regels omgevingsplan: Hoofdstuk 2.
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Instructieregels provincie/waterschap: 

 Omgevingsverordening provincie Noord-Holland

 Waterschapsverordening

 Peilbesluit (mogelijk geïntegreerd in waterschapsverordening)

 Legger

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf en onderbouw hoe in het initiatief omgegaan wordt met water en watersystemen:
o Onderbouw omgang met omgevingswaarden en instructieregels uit Omgevingswet,

Besluit kwaliteit leefomgeving en Besluit activiteiten leefomgeving.
o Onderbouw hoe rekening wordt gehouden met regels Hoogheemraadschap Hollands

Noorderkwartier.
o Onderbouw omgang met omgevingswaarden en instructieregels provincie.
o Onderbouw omgang met gemeentelijke regels.

 Indien van toepassing: beschrijf de bevindingen uit in de 'weging van het waterbelang' en/of
een water(huishoudkundig)onderzoek.

 Licht toe hoe de waterbeheerder betrokken is bij de voorbereiding van het omgevingsplan.

 Stel een korte conclusie met de belangrijkste bevindingen van de toets aan de regels op en
licht toe hoe de waterbeheerder betrokken is.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 
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7 Milieu, infrastructuur, veiligheid en gezondheid 

7.1 Bodem 

Onder de Omgevingswet geldt het graven in de bodem alleen als een milieubelastende activiteit als 

de interventiewaarden voor de bodemkwaliteit of de door gemeenten te stellen waarden voor de 

toelaatbare kwaliteit bodem (terminologie uit artikel 5.89i (onderdeel van paragraaf 5.1.4.5) van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving) overschreden worden of wanneer er meer dan 25 m3 grond ontgraven 

wordt. Voor bodemingrepen die betrekking hebben op minimaal 25 m3 grond gelden onder de 

Omgevingswet: 

 Een informatieplicht als door de gemeente te stellen waarden voor de toelaatbare kwaliteit van
de bodem niet overschreden worden.

 Een meldingsplicht als één of meer waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem die
door de gemeente gesteld zijn, overschreden worden maar de maximale waarden die door het
Rijk gesteld worden niet overschreden zijn.

Daarnaast geldt graven in de bodem als milieubelastende activiteit als dit graven plaatsvindt in de 

landbodem of de droge oevergebieden van de waterbodem/in de delen van de oevers waar niet altijd 

water staat. Het graven in een waterbodem geldt niet als milieubelastende activiteit.  

Bij verontreiniging boven de maximale interventiewaarden van het Rijk zoals vastgelegd in algemene 
rijksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving bestaan er mogelijk onaanvaardbare risico’s voor 
mens, dier of plant dan wel op een verspreiding van de vervuiling. In dat geval is bodemsanering 
noodzakelijk. Die sanering vindt op hoofdlijnen conform de huidige BUS-systematiek plaats (open 
ontgraving of het aanleggen van een leef-/isolatielaag). Sanering op basis van het insitu principe zal, 
volgens de regering, hoogstens nog aan de orde zijn als maatwerkoplossing. 

In het omgevingsplan moet u motiveren of en hoe u voldoet aan de navolgende bepalingen uit de 
Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en de 
gemeentelijke regels. Deze motivatie hoeft uitsluitend betrekking te hebben op de bepalingen die 
relevant zijn voor uw initiatief. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 
a. Omgevingswet: afdeling 2.3. Omgevingswaarden: art. 2.11 (vrijwillige omgevingswaarde).

b. Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): zie bijlage

c. Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl); § 5.1.4.5: zie bijlage

d. Gemeentelijk omgevingswaarden: [invullen indien van toepassing].

e. Regels omgevingsplan: Hoofdstuk 2.

Instructieregels provincie/waterschap: n.v.t. (of link naar relevante bepalingen) 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Geef het effect aan van uw planontwikkeling op de bodemkwaliteit.

 Geef aan welke omgevingswaarden uit het Bkl van toepassing zijn op uw planontwikkeling.

 Onderbouw op welke wijze u deze omgevingswaarden in uw planontwikkeling in acht neemt
en welke keuzes u hierin heeft gemaakt.

 Onderbouw op welke wijze u aanvullend op het voorgaande rekening houdt met het
voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving (zorgplicht).

 Geef de conclusie van het onderzoek weer.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 
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7.2 Geluid 

7.2.1 Algemeen 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Het thema geluid kent in Zaanstad meerdere invalshoeken. Ontwikkelingen kunnen te maken hebben 

met geluid afkomstig van industrieterreinen, (spoor)wegverkeer of vliegverkeer. In het stelsel van de 

Omgevingswet zijn voor al deze geluidbronnen specifieke normen gesteld. De navolgende alinea’s 

gaan kort in op deze normen en relevante regels.  

Per aspect van het thema geluid is aangegeven welke regelgeving van Rijk en/of provincie relevant is. 

Neem daarnaast de regels in het gemeentelijk omgevingsplan en eventuele omgevingswaarden in 

acht.  

In hoofdzaak maakt deze paragraaf onderdeel in geluid van industrieterreinen met een 

geluidproductieplafond, geluid van verkeer, overig geluid en cumulatie van geluidbronnen. Voor de 

omgang met de geluidbelasting van industrieterreinen met een geluidproductieplafond geldt een 

specifieke instructie. Voor alle andere geluidbronnen geldt de volgende instructie:  

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf welke geluidbron(nen) relevant is/zijn voor uw ontwikkeling.

 Geef het effect aan van uw planontwikkeling op de geluidbelasting van de relevante
geluidbronnen.

 Geef aan welk effect de omgeving op uw planontwikkeling heeft en hoe omgaat met dit effect.

 Geef aan welke regels en omgevingswaarden uit het Bal, Bkl, van de provincie en de
gemeente van toepassing zijn op uw planontwikkeling.

 Onderbouw op welke wijze u deze regels en omgevingswaarden in uw planontwikkeling in
acht neemt en welke keuzes u hierin heeft gemaakt.

 Onderbouw op welke wijze u aanvullend op het voorgaande rekening houdt met het
voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving (zorgplicht).

 Geef de conclusie van de toets weer.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.2.2 Wegverkeerslawaai 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
De normen die gelden voor de geluidbelasting van wegen zijn vervat in paragraaf 5.1.4.2.a.3 van het 
Besluit kwaliteit leefomgeving. Net als bij de geluidproductie van industrieterreinen met 
geluidproductieplafonds is het op basis van deze paragraaf voor de gemeente mogelijk om specifieke 
geluidnormen te stellen. In beginsel moeten nieuwe activiteiten voldoen aan een standaardwaarde.
Nieuwe activiteiten moeten voldoen aan de standaardwaarde. Voor rijks- en provinciale wegen geldt 
een standaardwaarde van 50 dB, voor gemeente- en waterschapswegen geldt een standaardwaarde 
van 53 dB. De standaardwaarden zijn opgenomen in de artikelen 3.32 en 5.78t van het Besluit 
kwaliteit leefomgeving. Een gemeente mag, op basis van paragraaf 8.1.3 van de nota van toelichting 
van het Besluit kwaliteit leefomgeving, ook een lagere norm dan de standaardwaarde hanteren. Laat 
bij ontwikkelingen zien tot welke verkeersgeneratie en bijbehorende geluidbelasting zij leiden. Toets 
dit vervolgens aan de geluidnormen uit het Bkl en het gemeentelijk geluidbeleid. Laat ook zien tot 
welke geluidbelasting op de ontwikkeling het wegverkeer in de omgeving leidt en motiveer of dit past 
binnen de geluidnormen uit het Bkl en motiveer of dit past in het gemeentelijk geluidbeleid. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 

 Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): zie bijlage

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in subparagraaf 7.2.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 
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7.2.3 Industrielawaai 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
De regels voor geluid als gevolg van activiteiten op gezoneerde industrieterreinen (onder de 
Omgevingswet: industrieterreinen met geluidproductieplanfonds zijn opgenomen in artikel 5.78b van 
het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Daarnaast bevat het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 
geluidnormen die hoofdzakelijk van toepassing zijn op bedrijfsactiviteiten. Daarnaast kan de gemeente 
op basis van paragraaf 22.3.4 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet specifieke geluidnormen voor 
bepaalde industrieactiviteiten stellen. 

De geluidproductieplanfonds uit het Bkl worden op basis van artikel 5.78b door het Rijk vastgelegd als 
omgevingswaarden die door lagere overheden in acht genomen moeten worden. Op dit vlak bestaat 
dus geen afwegingsruimte voor de gemeente. Deze omgevingswaarden zijn van toepassing op de 
activiteiten die genoemd worden in bijlage XXII van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Activiteiten 
waar het omgevingsplan voor regelt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT van het 
geluid op 50 meter van de begrenzing van de locatie waar de activiteit verricht wordt niet meer 
bedragen dan de standaardwaarden uit tabel 5.1 vallen niet onder de omgevingswaarde. Het 
genoemde artikel 5.78b van het Besluit kwaliteit leefomgeving is onderdeel van paragraaf 5.1.4.2a.2 
van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Op basis van die paragraaf is het voor de gemeente Zaanstad 
mogelijk om specifieke geluidnormen te stellen. 

De provincie Noord-Holland heeft in de Omgevingsverordening NH2020 industrieterreinen 
aangewezen die een provinciaal of regionaal belang dienen. In paragraaf 6.1.5 van deze verordening 
zijn regels gesteld over het toelaten van activiteiten nabij deze industrieterreinen. Ruimtelijke plannen 
mogen niet leiden tot beperkingen in de bestaand milieugebruiksruimte voor onder andere het aspect 
geluid. 

Maakt een initiatief een ontwikkeling op een industrieterrein met een geluidproductieplafond mogelijk, 
dan moet worden getoetst of en aangetoond dat de vestiging van nieuwe activiteiten niet leidt tot 
overschrijding van het geluidproductieplafond. 

Voorziet het initiatief in een ontwikkeling nabij een industrieterrein met een geluidproductieplafond, 
dan moet aangetoond worden dat de ontwikkeling zodanig plaatsvindt dat het geluidproductieplafond 
van het industrieterrein niet beperkt wordt en dat er in de nieuwe geluidgevoelige functie (als die 
gerealiseerd wordt) sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarbij moet ook 
aangetoond worden dat er voldaan wordt aan het bepaalde in paragraaf 6.1.5 van de 
Omgevingsverordening NH2020. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 
a. Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): zie bijlage

b. Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): zie bijlage

Instructieregels provincie: 

 Paragraaf 6.1.5 Omgevingsverordening NH2020

Instructie aan de initiatiefnemer: 
Bij ontwikkeling op een industrieterrein met een geluidproductieplafond: 

 Beschrijf het industrieterrein en het geldende geluidproductieplafond.

 Bepaal de geluidbelasting van de activiteit(en) die door uw ontwikkeling mogelijk
wordt/worden gemaakt.

 Bepaal de bijdrage van deze activiteit(en) aan de geluidbelasting van het industrieterrein.

 Bepaal of voldaan wordt aan het geluidproductieplafond.

 Geef de conclusie van de toets weer.

Bij ontwikkeling op een industrieterrein met een geluidproductieplafond: 

 Beschrijf het relevant industrieterrein en het geldende geluidproductieplafond.

 Toets de ontwikkeling aan het geluidproductieplafond en toon aan dat er geen sprake is van
beperking van het geluidproductieplafond.
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 Toets de ontwikkeling geluidproductieplafond en toon aan dat er sprake is van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

 Geef de conclusie van de toets weer.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.2.4 Luchtvaartlawaai 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
In het Besluit kwaliteit leefomgeving is een paragraaf gereserveerd voor bepalingen over de 
geluidbelasting van vliegverkeer rond luchthavens. Zodra er inhoudelijke bepalingen in die paragraaf 
opgenomen worden die relevant zijn voor het omgevingsplan, kan hier beschreven worden wat een 
initiatiefnemer moet doen met deze bepalingen. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 
a. Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): zie bijlage

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in subparagraaf 7.2.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.2.5 Spoorweglawaai 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
De normen die gelden voor de geluidbelasting van het gebruik van lokale spoorwegen en 
hoofdspoorwegen zijn vervat in paragraaf 5.1.4.2.a.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Net als bij 
de geluidproductie van wegen is het op basis van deze paragraaf voor de gemeente mogelijk om 
specifieke geluidnormen te stellen. In beginsel moeten nieuwe activiteiten voldoen aan een 
standaardwaarde. Nieuwe activiteiten moeten voldoen aan de standaardwaarde. Voor 
hoofdspoorwegen en lokale spoorwegen is deze standaardwaarde 55 dB. De standaardwaarden zijn 
opgenomen in de artikelen 3.32 en 5.78t van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Een gemeente mag, 
op basis van paragraaf 8.1.3 van de nota van toelichting van het Besluit kwaliteit leefomgeving, ook 
een lagere norm dan de standaardwaarde hanteren. Laat bij ontwikkelingen nabij een lokale spoorweg 
of hoofdspoorweg zien tot welke geluidbelasting het spoorverkeer leidt. Toets dit vervolgens aan de 
geluidnormen uit het Bkl en het gemeentelijk geluidbeleid.  

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 
a. Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): zie bijlage

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in subparagraaf 7.2.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.2.6 Overig geluid 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
Overig geluid is de geluidbelasting door activiteiten anders dan het geluid afkomstig van verkeer op 
(spoor)wegen, in de lucht of op industrieterreinen met een geluidproductieplafond. De regels over de 
geluidbelasting door andere activiteiten zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving en het 
Besluit kwaliteit leefomgeving (zie bijlage 6 voor een overzicht van relevante bepalingen). Op basis 
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van artikelen 5.74 en 5.76 Besluit kwaliteit leefomgeving kan de gemeente Zaanstad binnen een 
bepaalde bandbreedte specifieke geluidnormen stellen. 

Daarnaast kan de gemeente op basis van paragraaf 22.3.4 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet 
specifieke geluidnormen voor bepaalde activiteiten stellen. Ga in het omgevingsplan na of op basis 
van die paragraaf in dit omgevingsplan geluidnormen gesteld zijn voor activiteiten die mogelijk worden 
gemaakt door uw initiatief en/of uw initiatief te maken heeft met de geluidbelasting van dergelijke 
activiteiten in de omgeving van het plangebied. Zo ja, motiveer dan het effect van uw ontwikkeling op 
de geluidbelasting van de omgeving en motiveer hoe aan de geluidnormen voldaan wordt. Motiveer 
daarnaast hoe uw ontwikkeling past in de geluidbelasting als gevolg van activiteiten in de omgeving 
van het plangebied. Doe hetzelfde voor de geluidnormen uit het Besluit activiteiten leefomgeving en 
het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

In de Omgevingsverordening NH2020 zijn stiltegebieden aangewezen waar instructieregels voor 
gelden. Nabij Wormer en West-Grafdijk liggen deze stiltegebieden. Houd bij ontwikkelingen in/nabij 
deze kernen rekening met deze stiltegebieden en de bijbehorende geluidnormen. Toets een 
ontwikkeling aan de geluidnormen en motiveer indien nodig dat de geluidnormen voor stiltegebieden 
niet overschreden worden. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 
a. Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): zie bijlage

b. Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): zie bijlage

Instructieregels provincie: 

 Paragraaf 6.4.5 Omgevingsverordening NH2020

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in subparagraaf 7.2.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.2.7 Cumulatie 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
Cumulatie is de gezamenlijke geluidbelasting door meerdere geluidbronnen of activiteiten. Op grond 
van artikel 5.59 van het Besluit kwaliteit leefomgeving moet in het omgevingsplan rekening gehouden 
worden met de geluidbelasting op geluidgevoelige gebouwen (zoals woningen) die door alle 
geluidbronnen of activiteiten kan ontstaan. In een omgevingsplan moet gemotiveerd worden tot welke 
geluidbelasting alle geluidbronnen/activiteiten die met een initiatief mogelijk worden gemaakt leiden. 
Het effect van deze cumulatieve geluidbelasting moet beoordeeld worden op basis van het 
gemeentelijk geluidbeleid. Voorziet een ontwikkeling in de realisatie van één of meerdere 
geluidgevoelige gebouwen, dan moet de cumulatieve geluidbelasting van bijvoorbeeld weg- en 
spoorweglawaai getoetst worden aan het gemeentelijk geluidbeleid. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 
a. Artikel 5.59 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): zie bijlage

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Zie algemene instructie in subparagraaf 7.2.1.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 
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7.3 Luchtkwaliteit 

7.3.1 Lucht 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
Het aspect luchtkwaliteit is een belangrijke factor voor een gezonde woon- en leefomgeving. Vanuit de 
rijksoverheid wordt sterk gestuurd op het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van de 
luchtverontreiniging. Hiervoor zijn normen opgesteld, waaraan nieuwe ontwikkelingen moeten 
voldoen; de zogenaamde verplichte omgevingswaarden. Waaraan een omgevingswaarde moet 
voldoen staat in artikel 2.9 en artikel 2.10 Omgevingswet. De normen voor de omgevingswaarden en 
de verdere eisen en bepalingen staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving.  

(check agglomeratie 5.51 Blk) 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 
a. Omgevingswet: afdeling 2.3. Omgevingswaarden: art. 2.15 lid 1 sub a

b. Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):zie bijlage

c. Verplichte omgevingswaarden: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);

§ 2.2.1 Omgevingswaarden kwaliteit van de buitenlucht;

Tevens relevant: § 5.1.4.1 Kwaliteit van de buitenlucht 
d. Gemeentelijk omgevingswaarden: [invullen indien van toepassing]

e. Regels omgevingsplan: Hoofdstuk 2

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Geef het effect aan van uw planontwikkeling op de luchtkwaliteit;

 Geef aan welke omgevingswaarden uit het Bkl van toepassing zijn op uw planontwikkeling;

 Onderbouw op welke wijze u deze omgevingswaarden in uw planontwikkeling in acht neemt
en welke keuzes u hierin heeft gemaakt;

 Onderbouw op welke wijze u, aanvullend op het bovenstaande, rekening houdt met het
voorkomen van negatieve effecten op de omgeving (zorgplicht).

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.3.2 Geur 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 

Paragraaf 5.1.4.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat bepalingen over geurbelasting die 

opgenomen kunnen/moeten worden in een omgevingsplan. Die bepalingen gaan over de 

geurbelasting van zuiveringstechnische werken en de geurbelasting van agrarische activiteiten (het 

houden van landbouwhuisdieren bijvoorbeeld).  

Als u voornemens bent om een zuiveringstechnisch werk te exploiteren en/of bedrijfsactiviteiten die 

geur veroorzaken en/of agrarische activiteiten te gaan uitoefenen, dan moet u in het omgevingsplan 

motiveren dat er als gevolg van die exploitatie geen onevenredig negatief effect op geurgevoelige 

gebouwen ontstaat. Andersom geldt dat als u voornemens bent om een ander soort initiatief (de bouw 

van woningen bijvoorbeeld) te realiseren u moet motiveren of en hoe dit initiatief past in de 

geurbelasting van de omgeving. Die geurbelasting kan veroorzaakt worden door bestaande 

zuiveringstechnische werken en/of agrarische activiteiten.  

Aanvullend op het voorgaande zijn ook in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geurnormen 
gesteld. Deze normen zijn over het algemeen van toepassing bij de uitoefening van 
bedrijfsactiviteiten. Het Bal stelt ook normen over de geurbelasting van zuiveringstechnische werken 
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en agrarische activiteiten. Ook voor de normen uit het Bal geldt dat gemotiveerd moet worden welk 
effect een initiatief heeft op de geurbelasting van geurgevoelige gebouwen en dat gemotiveerd moet 
worden hoe de vestiging van een nieuw geurgevoelig gebouw past in de omgeving. 

Zaans geurbeleid 
Geur is in de gemeente Zaanstad een belangrijk onderwerp, wat de reden is dat het Zaans geurbeleid 
is vastgesteld door de gemeenteraad (14 juli 2016). Voor een aantal bedrijven in de omgeving van het 
plangebied is de provincie Noord Holland bevoegd gezag. Voor de toetsing of er in het plangebied 
sprake is van een goed of aanvaardbaar woon- en leefklimaat is het Zaans geurbeleid van toepassing. 
Hiervoor is het niet van belang of een bedrijf onder provinciaal of gemeentelijk gezag valt. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 
a. Omgevingswet: afdeling 2.3. Omgevingswaarden: art. 2.11 (vrijwillige omgevingswaarde).

b. Instructieregels: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): zie bijlage

c. Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl); § 5.1.4.6: zie bijlage

d. Gemeentelijk omgevingswaarden: [invullen indien van toepassing].

e. Regels omgevingsplan: Hoofdstuk 2.

Instructieregels provincie/waterschap: n.v.t. (of link naar relevante bepalingen) 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf de bevindingen uit het door u verrichte onderzoek. Geeft daarbij ook kort aan hoe is
het onderzoek is opgebouwd (wat zijn de onderzoeksvragen en methoden geweest e.a) 

 Geef het effect aan van uw planontwikkeling op de geurhinder naar de omgeving.

 Geef het effect aan van eventuele hinder uit de omgeving op uw planontwikkeling.

 Geef daarbij aan welke, indien van toepassing, maatregelen worden getroffen om dit passend
te maken binnen het plangebied. Geef ook duidelijk aan welke kwaliteiten/waarden worden
beschermd en welke doelen/kansen worden benut.

 Geef aan welke omgevingswaarden uit het Bkl van toepassing zijn op uw planontwikkeling.

 Onderbouw op welke wijze u deze omgevingswaarden in uw planontwikkeling in acht neemt
en welke keuzes u hierin heeft gemaakt.

 Onderbouw op welke wijze u aanvullend op het voorgaande rekening houdt met het
voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving (zorgplicht).

 Volg de instructies uit het geurbeleid van Zaanstad.

 Geef de conclusies weer.

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.3.3 Stof  (grof en fijnstof) 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
Blootstelling aan te hoge concentraties stof (fijnstof en grofstof) wordt in verband gebracht met 
negatieve effecten op de gezondheid. Om die reden stelt het Rijk al langere tijd normen aan de 
hoeveelheid fijnstof in de buitenlucht (dit is onderdeel van het aspect luchtkwaliteit). Deze paragraaf 
heeft betrekking op hinder door fijn- en grofstof als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten. De 
functiemening die kenmerkend is voor de fysieke leefomgeving van Zaanstad maakt dat in het 
omgevingsplan rekening gehouden moet worden met deze vorm van hinder. 

Om overmatige hinder door stof te voorkomen kan de gemeente Zaanstad in aanvulling op de regels 
in het Bkl in het omgevingsplan strengere en/of aanvullende omgevingswaarde voor stof stellen. 
Neem deze omgevingswaarden in acht als zij gesteld zijn. 

Bedrijfsmatige activiteiten kunnen tot milieubelasting in de vorm van stofhinder leiden. Om die reden 
zijn in hoofdstuk 4 van het Bal regels gesteld aan de emissie van stof bij diverse bedrijfsmatige 
activiteiten (bijvoorbeeld de productie van voedingsmiddelen, bewerking van steen en de op- en 
overslag van stuifgevoelige goederen). Als een initiatief voorziet in een activiteit die tot stofemissie 
zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van het Bal kan leiden, moet gemotiveerd worden dat voldaan wordt aan 
de emissiegrenswaarden uit het Bal. Bij ontwikkelingen nabij stofemitterende activiteiten moet 
gemotiveerd worden dat er in het plangebied geen sprake is van stofhinder die hoger is dan de 
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grenswaarden uit het Bal en dat de stofemitterende activiteit door de ontwikkeling niet beperkt wordt in 
zijn gebruiksruimte. 

Stof kan ook afkomstige zijn van de intensieve veehouderij. Bij de vestiging van een dergelijke 
veehouderij en/of de vestiging van functies nabij een intensieve veehouderij moet dan ook rekening 
gehouden worden met hinder als gevolg van stof. In de Omgevingsverordening NH2020 zijn in dit 
verband in afdeling 6.3 instructieregels gesteld die in het omgevingsplan in acht genomen moeten 
worden. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving: 
a. Omgevingswet: afdeling 2.3. Omgevingswaarden: art. 2.15 lid 1 sub a

b. Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):zie bijlage

Instructieregels provincie: 

 Afdeling 6.3 Omgevingsverordening NH2020

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Geef het effect aan van uw planontwikkeling op de stofhinder naar de omgeving.

 Geef het effect aan van eventuele stofhinder uit de omgeving op uw planontwikkeling.

 Geef aan welke emissiegrenswaarden uit het Bal van toepassing zijn op uw planontwikkeling.

 Onderbouw op welke wijze u deze emissiegrenswaarden in uw planontwikkeling in acht neemt
en welke keuzes u hierin heeft gemaakt.

 Onderbouw op welke wijze u aanvullend op het voorgaande rekening houdt met het
voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving (zorgplicht).

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.4 Infrastructuur 

7.4.1 Verkeer en parkeren 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
Van belang is dat bij een nieuwe ontwikkeling wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en een 
goede verkeersafwikkeling. Bij de afweging tot het toedelen van functies aan locaties wordt tevens de 
verkeersaantrekkende werking van de betreffende activiteit betrokken. Ten aanzien van het parkeren 
hanteert de gemeente haar parkeerbeleid en parkeernormen. Dit geldt ook voor het fietsparkeren.    

In te vullen door gemeente op basis van het geldende beleid dan wel het specifieke gebied. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf en onderbouw daarbij wat het effect van de ontwikkeling is op de verkeers- en
parkeersituatie en welke maatregelen worden getroffen om dit passend te maken binnen het 
plangebied. 

7.4.2 Nutsvoorzieningen zoals kabels, leidingen, antennes, windmolens 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Bij een ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de ligging en aansluiting op de 
nutsvoorzieningen, het plaatsen van antennes en de effecten van windmolens op of in de omgeving. 
Hiertoe heeft de gemeente specifiek beleid opgesteld en gelden er (verordende) regels die in het 
omgevingsplan zijn opgenomen. Daarnaast gelden de eisen ten aanzien van het gasloos bouwen van 
nieuwe woningbouw.    

In te vullen door gemeente op basis van het geldende beleid dan wel het specifieke gebied. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 
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 Beschrijf en onderbouw daarbij wat het effect van de ontwikkeling is voor de
nutsvoorzieningen welke maatregelen worden getroffen om dit passend te maken binnen het
plangebied.

7.4.3 Openbare ruimte 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Bij nieuwe ontwikkelingen is aandacht voor het behouden en versterken van de (kwaliteit) van de 
(inrichting van de) openbare ruimte alsmede de mogelijke effecten op de openbare ruimte een 
belangrijk issue. Het robuust en klimaatbestendig inrichten wordt nadrukkelijk in de afweging 
betrokken. 

In te vullen door gemeente op basis van het geldende beleid dan wel het specifieke gebied. 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf en onderbouw daarbij wat het effect van de ontwikkeling is op de openbare ruimte
welke maatregelen worden getroffen om dit passend te maken binnen het plangebied. 

7.5 Omgevingsveiligheid 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 

Op basis van artikel 1.3 Omgevingswet is het creëren en in stand houden van een veilige 

leefomgeving een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk doel van de wet. Dit doel werkt via de 

rest van het stelsel door in het omgevingsplan. In Zaanstad is sprake van een grote mate van 

bedrijvigheid en is veel boven- en ondergrondse infrastructuur aanwezig. De bedrijfsactiviteiten en het 

gebruik van de infrastructuur kunnen leiden tot risico’s. Als initiatiefnemer moet u onderzoeken of er 

sprake is van risico’s op/nabij de locatie van uw ontwikkeling. Zo ja, dan moet u motiveren hoe u met 

deze risico’s omgaat. Daarnaast moet u toelichten of uw initiatief risico’s toevoegt. Zo ja, dan moet u 

ook motiveren hoe onevenredige effecten op de omgeving voorkomen worden. 

In het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn de regels over het waarborgen van de veiligheid opgenomen 

in paragraaf 5.1.2. In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Paragraaf 5.1.2.1: Algemene bepalingen over veiligheidsrisico’s, toepassingsbereik,

eerbiedigende werking en bepalingen t.b.v. de interpretatie van de navolgende paragrafen.

 Paragraaf 5.1.2.2: Bepalingen over de opslag, productie, gebruik en het vervoer van

gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn in deze paragraaf bepalingen over de veiligheid rondom

windturbines opgenomen.

 Paragraaf 5.1.2.3: Bepalingen over het belemmeringengebied rondom buisleidingen voor het

vervoer van gevaarlijke stoffen.

 Paragraaf 5.1.2.4: Bepalingen over het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en

pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

 Paragraaf 5.1.2.5: Bepalingen over de veiligheid van het bewerken en opslaan van

ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en op militaire objecten.

 Paragraaf 5.1.2.6: Bepalingen over de veiligheid rond luchthavens (vooralsnog gereserveerd).

 Paragraaf 5.1.2.7: Bepalingen over de veiligheid van infrastructuur rond Seveso-inrichtingen.

Afhankelijk van uw initiatief gebruikt u één of meerdere van bovengenoemde paragrafen om te 

motiveren hoe u in uw initiatief tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties komt. 

Daarnaast zijn in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bepalingen over veiligheid opgenomen. De 

afdelingen van het Bal waarin deze bepalingen zich bevinden zijn hieronder benoemd. Voor zover 

deze afdelingen relevant zijn voor uw initiatief, moet u motiveren hoe u omgaat met deze bepalingen 

uit het Bal. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 
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Wet- en regelgeving 

a. Omgevingswet: afdeling 2.3. Omgevingswaarden: art. 2.11 (vrijwillige omgevingswaarde).

b. Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): zie bijlage

c. Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl); § 5.1.2: zie bijlage

1. § 5.1.2.1: Algemene bepalingen over veiligheidsrisico’s, toepassingsbereik, eerbiedigende 

werking en bepalingen t.b.v. de interpretatie van de navolgende paragrafen. 

2. § 5.1.2.2: Bepalingen over de opslag, productie, gebruik en het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. Daarnaast zijn in deze paragraaf bepalingen over de veiligheid rondom windturbines 

opgenomen. 

3. § 5.1.2.3: Bepalingen over het belemmeringengebied rondom buisleidingen voor het vervoer 

van gevaarlijke stoffen. 

4. § 5.1.2.4: Bepalingen over het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en 

pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. 

5. § 5.1.2.5: Bepalingen over de veiligheid van het bewerken en opslaan van ontplofbare 

stoffen voor civiel gebruik en op militaire objecten. 

6. § 5.1.2.6: Bepalingen over de veiligheid rond luchthavens (vooralsnog gereserveerd). 

7. § 5.1.2.7: Bepalingen over de veiligheid van infrastructuur rond Seveso-inrichtingen.  

d. Gemeentelijk omgevingswaarden: [invullen indien van toepassing].

e. Regels omgevingsplan: Hoofdstuk 2.

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Geef het effect aan van uw planontwikkeling op de omgevingsveiligheid.

 Geef aan welke omgevingswaarden uit het Bkl van toepassing zijn op uw planontwikkeling.

 Onderbouw op welke wijze u deze omgevingswaarden in uw planontwikkeling in acht neemt
en welke keuzes u hierin heeft gemaakt.

 Onderbouw op welke wijze u aanvullend op het voorgaande rekening houdt met het
voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving (zorgplicht).

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 
Als uw voornemen alleen bestaat uit het bouwen van een windturbine gebruikt u paragrafen 5.1.2.1 en 
5.1.2.2 om te motiveren op welke manier er sprake is van de evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties. Bestaat uw initiatief daarnaast ook uit het bewerken van pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik, dan betrekt u ook paragraaf 5.1.2.4 in uw motivatie. Richt die motivatie zowel op het 

effect van de omgeving op uw initiatief als op de effecten van uw initiatief op de omgeving. 

7.6 Bedrijven en milieuzonering 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
Met de Omgevingswet is het ruimtelijk spoor en het milieuspoor geïntegreerd. De afweging bij het 
toelaten van functies is daarmee verbreed. In de eerdere paragrafen van dit hoofdstuk komt dit tot 
uiting. Hierbij is het van belang dat recht wordt gedaan aan het behouden, versterken of ontwikkelen 
van een gezonde en veilige leefomgeving. Hiertoe zijn onder andere regels opgenomen in het 
omgevingsplan ten aanzien van milieubelastende bedrijven in relatie tot gevoelige functies. Hiermee 
wordt afgestapt van de richtafstanden tussen milieubelastende bedrijven en gevoelige functies (zoals 
wonen). De Omgevingswetbenadering gaat uit van de beschikbare gebruiksruimte om activiteiten uit 
te voeren, onder meer voor geluid. De werkelijke milieubelasting van een bedrijfsactiviteit is dan 
bepalend of een activiteit op een bepaalde locatie past, en niet meer een richtafstand. 

In te vullen door gemeente op basis van het geldende beleid dan wel het specifieke gebied. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving: zie eerdere paragrafen in dit hoofdstuk 

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: zie eerdere paragrafen in dit hoofdstuk 
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Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.7 Duurzaamheid en Ladder voor duurzame verstedelijking 

7.7.1 Duurzaamheid 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
Een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Dit doel van de 
Omgevingswet impliceert een duurzame benadering van nieuwe ontwikkelingen. Het thema 
duurzaamheid komt terug in diverse (milieu)thema’s en aspecten. Daarnaast heeft de gemeente 
hiervoor specifiek beleid ontwikkeld waar bij een nieuwe ontwikkeling rekening gehouden moet 
worden. In de onderbouwing van de planontwikkeling zal expliciet ingegaan moeten worden op de 
bijdrage van de ontwikkeling aan de gemeentelijke ambities ten aanzien klimaatadaptatie en de 
energietransitie alsmede de hiertoe gestelde maatregelen.  

In te vullen door gemeente op basis van het geldende beleid dan wel het specifieke gebied. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4  

Wet- en regelgeving 

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Onderbouw op welke wijze u het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid in uw planontwikkeling
in acht neemt en welke keuzes u hierin heeft gemaakt. 

 Onderbouw op welke wijze u aanvullend op het voorgaande rekening houdt met het
voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving (zorgplicht). 

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.7.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Korte uitleg (doel/oogmerk):  
Als uw initiatief (onder meer) bestaat uit de ontwikkeling/uitbreiding van een bedrijventerrein, 

zeehaventerrein, woningbouwlocatie, een detailhandelsvoorziening, van kantoren of een andere 

stedelijke ontwikkeling dan moet de behoefte aan de ontwikkeling aangetoond worden. Dit om te 

komen tot zorgvuldig ruimtegebruik en leegstand tegen te gaan. Daarbij moet ingegaan worden op: 

a. De behoefte aan het voornemen.

b. Als een stedelijke ontwikkeling buiten het stedelijk gebied of buiten het stedelijk gebied groen aan

de rand van de bebouwing van het stedelijk gebied voorzien is: de mogelijkheden om binnen dat

gebied in die behoefte te voorzien.

c. Bij de vestiging van een dienst zoals bedoeld in artikel 1 van de Dienstenwet moet aangetoond

worden dat de vestiging van de dienst in overeenstemming is met een evenwichtige toedeling van

functies aan locaties.

De bovenstaande bepalingen zijn opgenomen in paragraaf 5.1.5.4 van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving (artikel 5.129g). Een initiatiefnemer moet motiveren hoe in het omgevingsplan de 

bepalingen in acht zijn genomen. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving 

1. Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl); § 5.1.5.4: Zorgvuldig ruimtegebruik en

tegengaan van leegstand
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2. Gemeentelijk omgevingswaarden: [invullen indien van toepassing].

3. Regels omgevingsplan: Hoofdstuk 2.

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Geef het effect aan hoe de principes van zorgvuldig ruimtegebruik en het tegengaan van
leegstand in uw plan verwerkt zijn. 

 Onderbouw op welke wijze u aanvullend op het voorgaande rekening houdt met het
voorkomen van negatieve effecten naar de omgeving (zorgplicht). 

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 

7.8 Gezondheid 

Korte uitleg (doel/oogmerk): 
Een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is een gezonde fysieke leefomgeving. 
Een gezonde leefomgeving ervaren bewoners als prettig, nodigt uit tot gezond gedrag en biedt 
bescherming tegen negatieve omgevingsinvloeden. Door de samenhangende benadering van de 
leefomgeving in een omgevingsvisie en omgevingsplan kan gezondheid eerder een plek krijgen in de 
ruimtelijke afweging. Daarmee kan gezondheid een meer sturende rol krijgen. 

In te vullen door gemeente op basis van het geldende beleid dan wel het specifieke gebied. 

Beleid: zie hoofdstuk 5 en bijlage 4 

Wet- en regelgeving: 
1. Omgevingswet: artikel 2.1 lid 4: het bevoegd gezag houdt bij de evenwichtige toedeling van

functies (in het omgevingsplan) in ieder geval rekening met het belang van het beschermen van 
de gezondheid. 

2. Voor milieu-gerelateerde gezondheidsaspecten: zie eerdere paragrafen in dit hoofdstuk.

Instructieregels provincie/waterschap: nader te bepalen 

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Onderbouw op welke wijze u de gemeentelijke beleidsuitgangspunten voor gezondheid
(anders dan de milieu-gerelateerde gezondheidsaspecten in dit hoofdstuk) in uw 
planontwikkeling in acht neemt en welke keuzes u hierin heeft gemaakt. 

 Onderbouw op welke wijze u aanvullend op de voorgaande rekening houdt met het
voorkomen van negatieve gezondheidseffecten naar de omgeving (zorgplicht). 

Voorbeeldbeschrijving: indien voor handen 
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8 Integrale afweging 

Dit is het overkoepelende en samenvattende hoofdstuk waarin een integrale afweging wordt gemaakt 
met betrekking tot een goede en evenwichtige toedeling van de functies aan locaties.  

Instructie aan de initiatiefnemer: 

 Beschrijf/betoog de integrale aanvaardbaarheid van het plan. Dit is gebaseerd op de ambitie,
de kwaliteiten en de omgevingssituatie (de (milieu)aspecten)). Waarom wordt ervoor de opties
gekozen die in het plan mogelijk worden gemaakt?

o Schets de ambitie op hoofdlijnen.
o Beschrijf kort de (omgevings)kwaliteiten.
o Benoem de belangrijkste conclusies en overwegingen van de (milieu)aspecten.
o Zet de integrale afweging met betrekking tot een goede evenwichtige toedeling van de

functies uiteen.

 Sluit af met een conclusie

Conclusie 
Alles overwegende kan worden geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling haalbaar, aanvaardbaar 
en passend, waarmee er sprake is van een goede en evenwichtige toedeling van de beoogde 
functie/ontwikkeling [NAAM ONTWIKKELING] op deze locatie. 
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9 Plansystematiek 

9.1 Algemene toelichting 

Van bestemmingen naar activiteiten 
In bestemmingsplannen wordt de goede ruimtelijke ordening geregeld door bestemmingen toe te 
kennen. Het toekennen van een bestemming heeft een juridische doorwerking, ook als er verder geen 
regels aan de bestemming zijn verbonden. 
Dat is in het omgevingsplan anders, de wetgever heeft bepaald dat het toekennen van een functie 
geen juridische doorwerking heeft. Het zijn de regels over activiteiten die moeten zorgen voor de 
evenwichtige toedeling van functies. In meer begrijpelijke woorden: door te regelen welke activiteiten 
waar en in welke vorm zijn toegestaan ontstaat een goede verdeling van de gebruiksruimte. Dat 
laatste, ‘de goede verdeling van de gebruiksruimte’, noemt de wetgever ‘een evenwichtige toedeling 
van functies’. In het omgevingsplan zijn daarom geen bestemmingen of functies opgenomen, maar 
regels over activiteiten. 

Waar gelden de regels? (relatie hoofdstuk 5 en 6 regels) 
Alle regels in het omgevingsplan moeten gekoppeld zijn aan een ‘werkingsgebied’: dit is het 
technische woord voor een aanduiding of een gebied op een kaart. Hierdoor weet het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (het DSO: het nieuwe omgevingsloket.nl en ruimtelijkeplannen.nl) op welke plekken de 
regels gelden. 

Hoofdstuk 6 bevat de regels over activiteiten, maar deze zijn daar nog niet gekoppeld aan een 
werkingsgebied. In het toepassingsbereik van hoofdstuk 6 staat dat de regels in dit hoofdstuk alleen 
gelden als deze van toepassing zijn verklaard in hoofdstuk 5. Met andere woorden, de regels in 
hoofdstuk 6 moeten worden ‘aangezet’(=van toepassing verklaard) in hoofdstuk 5. Als de regels over 
activiteiten niet zijn ‘aangezet’ in hoofdstuk 5 dan gelden zij dus niet. 

Hoofdstuk 5 bevat de werkingsgebieden. Per werkingsgebied kunnen regels uit hoofdstuk 6 worden 
‘aangezet’. Dit kan op het niveau van een artikel, (sub)paragraaf of afdeling. Neem bijvoorbeeld het 
werkingsgebied ‘welstandsgebied’ in paragraaf 5.3.1. Daar worden de regels uit paragraaf 6.2.2 
‘aangezet’, dit zijn de regels over het bouwen in welstandsgebied. De regels in paragraaf 6.2.2 gelden 
dus niet buiten het werkingsgebied ‘welstandsgebied’ en zijn daar ook niet zichtbaar. 
In het voorbeeld van ‘welstandsgebied’ wordt slechts 1 paragraaf uit hoofdstuk 6 ‘aangezet’. Veel 
vaker zal het voorkomen dat een gebied zoals een bestaande woonwijk vraagt om een combinatie van 
meerdere regels uit hoofdstuk 6. In dat geval worden de regels ‘aangezet’ in een gebiedstype. Voor 
meer informatie over gebiedstypes wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op afdeling 5.2. 
Ook regels die gelden voor de hele gemeente moeten gekoppeld zijn aan een werkingsgebied. Deze 
regels worden ‘aangezet’ in het werkingsgebied ‘gemeente Zaanstad’ in afdeling 5.1. 

Digitaal leesbaar omgevingsplan 
Het omgevingsplan is omvangrijk. Het is niet zo dat er meer regels komen, het omgevingsplan is juist 
een samenvoeging en stroomlijning van bestaande, versnipperde regels. 
Om het omgevingsplan bruikbaar en leesbaar te houden is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 
ontwikkeld. Het Zaanse omgevingsplan is opgesteld met als doel zeer goed ‘digitaal leesbaar’ te zijn 
door het DSO. Dit betekent dat het DSO het omgevingsplan kan filteren en presenteren op een manier 
die aansluit bij de vraag van de gebruiker. De gebruiker kijkt straks niet in een PDF-bestand met 
honderden pagina’s aan regels, maar krijgt een maatwerkversie van het omgevingsplan te zien die is 
toegespitst op zijn of haar zoeklocatie en zoekopdracht. Bovendien worden er vragenbomen (ook wel 
toepasbare regels genoemd) opgesteld om de gebruiker nog beter te helpen. 

Schematisch weergeven ziet het er als volgt uit. Het bijgevoegde PDF-bestand bevat alle juridische 
regels. Bij de vaststelling van het eerste omgevingsplan worden de juridische regels in het DSO gezet 
(de linkerkant van het schema). Het DSO weet op basis van eigenschappen die wij de regels 
toekennen waar de regels gelden en over welke activiteiten ze gaan (dit wordt ook wel ‘het annoteren 
van de regels’ genoemd). Een gebruiker wordt op het DSO altijd om een locatie gevraagd. Het DSO 
presenteert de gebruiker alleen de regels die gelden op die locatie (het midden van het schema). 
Vervolgens kan de gebruiker een activiteit aangeven, waarop het DSO de resultaten nog een keer 
filtert. De gebruiker ziet uiteindelijk niet alle juridische regels, maar een op maat gemaakte selectie 
van regels die gelden op de zoeklocatie en voor de activiteit waar op gezocht is (de rechterkant van 
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het schema).

Vormen van regels 
Het omgevingsplan bevat een aantal vormen van regels die vaak worden toegepast. Hier worden de 
verschillende vormen van regels kort toegelicht. 

Toepassingsbereik 
Elke (sub)paragraaf en afdeling heeft een artikel waarin het toepassingsbereik is geregeld. In 
hoofdstuk 5 bepaalt het toepassingsbereik in welke werkingsgebieden de regels gelden. In hoofdstuk 
6 bepaalt het toepassingsbereik voor welke activiteit(en) de regels gelden. Een activiteit kan binnen 
het toepassingsbereik van meerdere regels vallen, die regels gelden dan altijd aanvullend op elkaar 
tenzij nadrukkelijk is bepaald dat dat niet het geval is. Bijvoorbeeld: de activiteit ‘het bouwen van een 
bijbehorend bouwwerk met kap’ moet voldoen aan de regels voor ‘het bouwen van een bijbehorend 
bouwwerk met kap’ en aan de regels voor ‘het bouwen van een bijbehorend bouwwerk’. Het DSO 
zorgt ervoor dat alle relevante regels bij elkaar komen te staan (zie de toelichting ‘Digitaal leesbaar 
omgevingsplan’). Door per (sub)paragraaf niet meer dan 1 activiteit te regelen is het omgevingsplan 
beter digitaal leesbaar in het DSO. Bijvoorbeeld: Een gebruiker die een dakkapel wil bouwen hoeft niet 
de regels voor het bouwen van een erfafscheiding of een hoofdgebouw te zien. Door deze 
bouwwerken in losse (sub)paragrafen met een eigen toepassingsbereik te regelen is het mogelijk om 
alleen de regels van het dakkapel te laten zien. 

Oogmerk 
Een oogmerk laat zien welke belangen in ieder geval zijn afgewogen bij het opstellen van de regels in 
een (sub)paragraaf. Het oogmerk benoemt soms tegenstrijdige belangen, aan de ene kant is het 
wenselijk ruimte te bieden maar aan de andere kant moet ook kwaliteit worden behouden. Die balans 
van beschermen en benutten komt tot uitdrukking in de oogmerken. 
Een oogmerk heeft geen rechtstreekse doorwerking, het is niet zo dat burgers gebonden zijn aan het 
oogmerk. Een oogmerk werkt op de volgende 3 manieren: (1) als een juridische regel onduidelijk is 
dan kan het oogmerk duidelijkheid bieden, (2) als B&W een aanvraag ontvangt voor het afwijken van 
het omgevingsplan, dan worden de oogmerken bij de afweging betrokken, en (3) als een 
vergunningstelsel in het omgevingsplan beleids- of beoordelingsvrijheid biedt aan B&W, dan worden 
de oogmerken bij de afweging betrokken. De oogmerken zijn een geschikte plek om de concrete 
beleidsdoelstellingen op te nemen die ten grondslag liggen aan de juridische regels. 
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Algemene regels 
Algemene regels hebben een rechtstreekse werking. Iemand die een activiteit verricht moet voldoen 
aan alle algemene regels die voor die activiteit gelden, ook als er geen vergunningplicht geldt. De 
algemene regels gelden dus cumulatief, dat wil zeggen aanvullend op elkaar. 

Vergunningplicht 
Het omgevingsplan bevat vergunningstelsels. Elk vergunningstelsel begint met een vergunningplicht, 
daarin is bepaald welke activiteit vergunningplichtig is. Er zijn 2 varianten: (1) een verbod om een 
activiteit te verrichten zonder omgevingsvergunning en (2) een omgevingsvergunning om af te wijken 
van 1 of meer algemene regels. Daarnaast is het op grond van de Omgevingswet altijd mogelijk om af 
te wijken van de regels van het omgevingsplan met een omgevingsvergunning voor het ‘buitenplans 
afwijken’. Het feit dat voor een algemene regel een binnenplanse afwijkmogelijkheid is opgenomen wil 
niet zeggen dat buitenplans afwijken dan niet mogelijk of wenselijk is. 

Aanvraagvereisten 
De Omgevingswet (en in het verlengde daarvan de Omgevingsregeling) kent slechts een paar 
algemene aanvraagvereisten voor een aanvraag omgevingsvergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit. De wetgever wil dat de aanvraagvereisten in het omgevingsplan geregeld 
worden zodat een aanvrager alleen de gegevens hoeft te verstrekken die echt noodzakelijk zijn voor 
de afweging. Daarom zijn per vergunningplicht aanvraagvereisten opgenomen. In sommige gevallen 
zijn er ook algemene aanvraagvereisten die gelden voor alle activiteiten, of voor een groep van 
activiteiten (zoals bouwen). 

Beoordelingsregels 
De beoordelingsregels zijn het toetsingskader waaraan een aanvraag omgevingsvergunning wordt 
getoetst. In de aanhef is geregeld hoeveel beleidsvrijheid B&W heeft in het verlenen van de 
omgevingsvergunning. De zinssnede ‘de omgevingsvergunning wordt verleend als’ is dwingend en 
laat weinig beleidsvrijheid aan B&W. De zinssnede ‘de omgevingsvergunning kan worden verleend 
als’ geeft veel beleidsvrijheid aan B&W, de beoordelingsregels zijn in dat geval een ondergrens. Aan 
de beoordelingsregel kan de zinssnede ‘naar het oordeel van B&W’ zijn toegevoegd. In dat geval 
wordt B&W beoordelingsvrijheid toegekend in het toetsen van de beoordelingsregel. 

Zorgplicht 
Een zorgplicht is een bijzondere vorm van een algemene regel. Een zorgplicht vormt een ondergrens 
om excessen te voorkomen. In de Omgevingswet is geregeld dat de handhaving op een zorgplicht 
plaatsvindt door middel van het opleggen van een maatwerkvoorschrift. Het maatwerkvoorschrift 
wordt dan gezien als een specificering van de zorgplicht. 

Gebod 
Een gebod is net als een zorgplicht een bijzondere vorm van een algemene regel. Een gebod legt een 
verplichting op. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om een stuk grond als water aan te leggen ter 
compensatie voor nieuwe verharding op een andere locatie. 

Werkingsgebied 
Een werkingsgebied is vergelijkbaar met een aanduiding of een gebied op een kaart. 
Werkingsgebieden worden in hoofdstuk 5 aangewezen. Soms wordt in de regels van hoofdstuk 6 naar 
een werkingsgebied verwezen, bijvoorbeeld in de regel dat een hoofdgebouw alleen gebouwd mag 
worden in het werkingsgebied ‘bouwvlak’. 

9.2 Artikelgewijze toelichting 

Zie omgevingsplan versie 0.1 

9.3 Overgangsrecht 

9.5 Andere relevante procedures 
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10 Uitvoerbaarheid 

10.1 Financiële uitvoerbaarheid, kostenverhaal 

De Omgevingswet stelt niet meer de verplichting van de motivering aangaande de economische 
uitvoerbaarheid van het plan in het omgevingsplan. Evenwel kunnen bij de vergunningverlening wel 
eisen gesteld worden met betrekking tot het aantonen van economische uitvoerbaarheid van het 
plan/initiatief. In deze paragraaf aangegeven op welke wijze de economische uitvoerbaarheid wordt/is 
vormgegeven. 
Dit geldt eveneens voor het kostenverhaal alsmede de eventuele bijdrage aan bovenwijkse 
voorzieningen (is dit anterieur geregeld? Bestaat er een grondslag voor het kostenverhaal in de 
omgevingsvisie dan wel in een nota c.q. programma bovenwijks?) 

10.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 

In te vullen door gemeente op basis van het geldende beleid dan wel het specifieke gebied. 

10.3 Procedure en participatie 

Ten behoeve van het vaststellen van het omgevingsplan doorloopt de gemeente Zaanstad niet alleen 
de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure (3.4 Awb) waarin overheden en 
belangenorganisaties geraadpleegd worden en belanghebbenden de gelegenheid krijgen om 
zienswijzen in te dienen. De gemeente Zaanstad hecht waarde aan deze bredere consultatie, ook 
vanuit het gedachtegoed van de Omgevingswet en de wijze waarop plannen vanuit deze wetgeving 
vormgegeven zullen moeten worden. Voor de participatie wordt daarom een bredere consultatie 
opgezet, waarin verschillende partijen en belanghebbenden op en rondom het terrein worden 
gevraagd input te leveren ten behoeve van het plan.  

In de onderstaande paragrafen worden de verschillende vormen van participatie toegelicht. Tevens 
worden de verschillende groepen aangehaald met wie contact geweest is in deze periode.  

10.3.1 Wettelijke overlegpartners 

Niet alleen de gemeente Zaanstad, maar ook andere (overheids-) partijen hebben invloed op de 
ontwikkeling. Om deze partijen –wettelijke overlegpartners– in een vroeg stadium om een reactie te 
vragen over het toen nog af te ronden ontwerpomgevingsplan is de gemeente Zaanstad gesprekken 
gestart. Deze gesprekken met wettelijke overlegpartners zijn gestart in [INVULLEN].  

EN/OF; afhankelijk van gevolgd participatietraject 

De gemeente Zaanstad heeft een schriftelijk verzoek gedaan om een reactie te geven op het 
ontwerpomgevingsplan. Dit schriftelijke verzoek is op [INVULLEN] verstuurd en bevatte het verzoek 
voor het geven van advies over het ontwerpomgevingsplan. In totaal zijn er vanuit [INVULLEN] 
instanties schriftelijk of per mail adviezen ingediend (zie bijlage 2  [INVULLEN]). De reacties van deze 
instanties zijn betrokken in de afwegingen in de Reactienota (zie bijlage 2 [INVULLEN]).  

10.3.2 Belanghebbenden 

In de gebruikelijke procedure van een omgevingsplan wordt aan belanghebbenden gevraagd om mee 
te denken over de mogelijke invulling van het terrein en daarmee de vormgeving van het 
omgevingsplan. Voor het gebied zijn omwonenden en gebruikers betrokken geweest bij verschillende 
stappen die genomen zijn vóór het maken van het omgevingsplan. Ook is deze diverse groep 
belanghebbenden van het gebied voor het omgevingsplan vroegtijdig betrokken.  
Voor alle omwonenden en gebruikers van het terrein is een participatietraject gestart in [INVULLEN]. 
De startbijeenkomst (op [INVULLEN]) Daarnaast zijn er een aantal opvolgende themabijeenkomsten 
en twee inloopgesprekken georganiseerd. In de figuur [OPNEMEN] zijn de verschillende 
bijeenkomsten weergegeven.  

UITWERKING VAN ALLE BIJEENKOMSTEN 
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10.3.3 Zienswijzen 

Het ontwerpomgevingsplan heeft met ingang van d.d. [INVULLEN] gedurende zes weken voor 
eenieder op het gemeentehuis ter inzage gelegen en was tevens digitaal raadpleegbaar via 
INVULLEN] en de website van de gemeente Zaanstad. Tijdens de termijn van terinzagelegging is op 
d.d. [INVULLEN] een informatiebijeenkomst gehouden waar vragen konden worden gesteld en zijn 
beantwoord. 
In de periode van terinzagelegging zijn bij de gemeente Zaanstad [INVULLEN] zienswijzen ingediend, 
waarvan [INVULLEN] unieke zienswijzen. Deze zienswijzen zijn ieder beantwoord in de bijgevoegde 
Nota van zienswijzen in Bijlage 2 bij deze toelichting van het omgevingsplan. De zienswijzen hebben 
tot een paar wijzigingen geleid in het omgevingsplan. De belangrijkste wijzigingen betreffen:  
[AANPASSINGEN OPSOMMEN] 

10.3.4 Ambtshalve wijzigingen 

Tevens is een aantal ambtshalve wijzigingen in de stukken doorgevoerd. Deze zijn eveneens 
verwoord in de nota van zienswijzen (na de beantwoording van de zienswijzen). De ambtshalve 
wijzigingen bestaan voornamelijk uit tekstuele wijzigingen. Daarnaast zijn [AANTAL] grotere 
wijzigingen doorgevoerd:  
[AANPASSINGEN OPSOMMEN] 

Een nadere uitleg hiervan is terug te vinden in de besluitstukken rondom de vaststelling van het 
omgevingsplan.  
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11 Monitoring en evaluatie 

Voor een aantal onderwerpen dan wel thema’s is vanuit 
het beleid een programma opgesteld. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld een 
woningbouwprogramma. Ook is het mogelijk dat vanuit 
een milieuthema’s in het omgevingsplan een 
omgevingswaarde is gesteld waaraan moet worden 
voldaan. Tenslotte zijn er thema’s waarvoor een te 
behalen omgevingswaarde is opgenomen 
(programmatische aanpak). Om na te kunnen gaan of 
de doelstellingen die vanuit deze programma’s worden 
gesteld gehaald worden, kunnen in dit plan regels 
worden gesteld met betrekking tot de zogenaamde 
monitoring en evaluatie. Hierbij wordt aangegeven hoe, 
wat en wanneer een en ander wordt gemeten en  
bijgehouden en op welke wijze verantwoording wordt 
afgelegd.   
Het principe van de monitoring en evaluatie is gestoeld 
op de zogenaamde beleidscyclus, die het vetrekpunt is 
geweest voor het gehele stelsel en de instrumenten van de Omgevingswet. 

Dit hoofdstuk wordt nog nader ingevuld. 
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Bijlagen 

1. Begrippen
2. Participatie verslag
3. Onderzoeken
4. Samenvatting relevant Rijks-provinciaal-gemeentelijk beleid
5. Monitoringsplan
6. Overzicht relevante wet- en regelgeving
7. Beantwoording van de zienswijzen
8. ……..



37 

Bijlage 1. Begrippen 

PM 
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Bijlage 2. Participatie verslag/ beantwoording van de 
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

Op de voorbereiding van een omgevingsplan is de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb)/art. 16.30 Ow). 

In het kader van deze zorgvuldige voorbereiding van het omgevingsplan hebben wij de ketenpartners 
en enkele organisaties en partijen die bijzondere betrokkenheid hebben bij dit plangebied om advies 
gevraagd. 

Het (voor)ontwerpomgevingsplan is om advies toegezonden aan: 

Potentiële overlegpartners. AANVULLEN/SCHRAPPEN 

1. Provincie Noord-Holland
2. Gemeente Amsterdam
3. Gemeente Haarlemmerliede
4. Gemeente Beverwijk
5. Gemeente Velsen
6. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
7. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
8. Brandweer Zaanstreek
9. Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
10. Milieufederatie Noord-Holland
11. GGD Zaanstreek-Waterland
12. Havenbedrijf Amsterdam
13. Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
14. Recreatieschap Spaarnwoude
15. Staatsbosbeheer
16. Landschap Noord-Holland
17. Vereniging Zaans Erfgoed
18. Ondernemers- en winkeliersverenigingen;
19. Kamer van Koophandel Amsterdam;
20. (Ontwikkelingsbedrijven zoals:) Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan bv (OHW)
21. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied nv (RON)
22. Individuele bedrijven;
23. Ontwikkelaar zoals BPD
24. Waterleidingbedrijf Noord-Holland
25. Nederlandse Gasunie
26. NUON
27. KPN
28. Liander
29. Tennet
30. Woningbouwcorporaties zoals Parteon;
31. Bewonersorganisaties
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Bijlage 3. Onderzoeken 
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Bijlage 4. Samenvatting relevant Rijks-provinciaal- en 
gemeentelijk beleid 

In deze bijlage treft u een overzicht van de meest relevante beleidskaders aan op de verschillende 
niveaus. Deze kunt u gebruiken ter onderbouwing van de ontwikkeling. Zoom in op de voor de 
ontwikkeling relevante kaders. 

I. Rijksbeleid 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

De NOVI bevat de hoofdzaken van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Uit de Omgevingswet 
volgt dat al het strategische beleid uit de bestaande  beleidsdocumenten, met en zonder wettelijke 
grondslag, én het nieuwe strategische beleid op het beleidsterrein van de fysieke leefomgeving 
worden opgenomen in de NOVI. Het gaat om het strategisch beleid, omdat de NOVI een visie is en de 
hoofdzaken bevat van het beleid voor de fysieke leefomgeving (artikel 3.2 Omgevingswet). 
De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken; te kiezen voor slimme combinaties van functies; 
uit te gaan van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te 
gaan en beslissingen niet uit te stellen of door te schuiven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
het Rijk, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van ons land. 
Zo bouwen we als één overheid aan een mooier en duurzamer Nederland. 
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II. Algemene regionale beleidskaders

Omgevingsvisie Noord Holland 2050 (vastgesteld 19 november 2018) 

De provincie wil balans tussen economische groei en leefbaarheid, is het centrale uitgangpunt van de 
Omgevingsvisie Noord Holland 2050. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de 
leefomgeving wordt gegarandeerd. Er zijn randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met 
klimaatverandering. De provincie ontwikkelt zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van 
(karakteristieke) landschappen, clustert ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur en 
houdt rekening met de ondergrond. 

5 bewegingen 
In de visie zijn 5 bewegingen met ontwikkelprincipes beschreven voor de ontwikkeling van de 
leefomgeving. 
- Dynamisch schiereiland. Hierin is het benutten van de unieke ligging van Noord-Holland, te midden 

van water, leidend. 
- Metropool in ontwikkeling. Hierin wordt beschreven hoe de Metropoolregio Amsterdam steeds 

meer als één stad functioneert. 
- Sterke kernen, sterke regio’s, gaat over de ontwikkeling van centrumgemeenten die de gehele 

regio waarin ze liggen vitaal houden. 
- Nieuwe energie, benut de economische kansen van de energietransitie. 
- Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, staan het ontwikkelen van natuurwaarden en een 

economisch duurzame agrarische sector centraal. 

Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (vastgesteld 22 oktober 2020) 

Het beleid voor de fysieke leefomgeving zoals opgenomen de Omgevingsvisie Noord Holland 2050 is 
vertaald in regels die in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 zijn vastgelegd. Een aantal 
heeft een doorwerking in de regels van dit omgevingsplan. Hiertoe zijn instructieregels opgenomen 
(hoofdstuk 6).  
De provincie werkt aan de opvolger van de Omgevingsverordening NH2020; de  
Omgevingsverordening NH2022. Deze zal tegelijk in werking treden met de Omgevingswet op 1 
januari 2022. 

MRA-regio 

De MRA-regio is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 32 gemeenten de provincies Noord-
Holland en Flevoland en bestaat uit zeven deelregio’s. Zaanstad maakt deel uit van de deelregio 
Zaanstreek-Waterland. Voor de regio is de overkoepelende MRA Agenda 2020-2024 opgesteld  met 
vraagstukken en opdrachten die de MRA-samenwerking de komende periode inhoud geven. 

De agenda is gestoeld op twee leidende principes: toekomstbestendige metropool en evenwichtige 
metropool. Deze zijn vertaald in vier bestuurlijke opdrachten: 
- Opdracht 0: De samenwerking verder versterken; 
- Opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie; 
- Opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het geheel 

versterken; 
- Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem, met daaraan gekoppeld een 

overzicht van opdrachten en uitvoeringslijnen 

Visie Noordzeekanaalgebied 2040 

De visie NZKG, heeft de ambitie om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren 
van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en daarmee ook 
aan de regionale en nationale economie. De gemeenteraad heeft de visie in 2013 vastgesteld. 

Om de belangrijke waarden in het gebied te versterken zijn een aantal opgaven geformuleerd: 

- Ruimte voor groei van de economie/haven: 
Zowel de Amsterdamse haven als het Noordzeekanaalgebied bieden door hun specifieke 
kenmerken ruimte voor economische groei. 

- Ruimte voor gemengd stedelijke gebieden: 
De gebieden rond de Zaan en het IJ bieden vanwege de ligging, de nabijheid van Amsterdam, het 
unieke karakter van het water in de stedelijke gebieden en de ruimte die langzaam ontstaat door 
transformatie zeer goede kansen voor het aantrekken van (inter)nationale kennismedewerkers. 
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- Ruimte voor natuur, landschap en recreatie: 
De regio wordt gekenmerkt door een rijke verweving van stedelijke gebieden en groen. Het 
metropolitaan landschap en de stad wisselen elkaar af. In het Noordzeekanaalgebied en in de 
directe omgeving liggen zeven Natura2000 gebieden. De veenweidegebieden rond Zaanstad en 
het strand bij IJmuiden en Beverwijk zijn gebieden die beschermde dier- en plantensoorten 
herbergen en toegankelijk zijn voor recreanten. Met de verdergaande verstedelijking wordt de 
waarde van en vraag naar gebruiksmogelijkheid van het groen in de MRA belangrijker. Met de 
(her)ontwikkeling van groengebieden en verbetering van de beleefbaarheid en bereikbaarheid van 
natuur en/of landbouwgebieden ontstaan aantrekkelijke nieuwe, aanvullende bestemmingen voor 
recreanten. Ten noorden van het Noordzeekanaal wordt binnen het project 'Tussen IJ en Z' 
(IJmond - Zaanstad) het agrarisch gebied geschikt gemaakt voor recreatief medegebruik. 
Kleinschalige landelijk - recreatieve attractiepunten of voorzieningen kunnen samen met 
bestaande en uit te breiden verbindingen, de recreatieve waarde verhogen en de ontsluiting 
tussen verschillende recreatieve en Natura2000 gebieden vergroten.  

- Leefbaarheid en milieuruimte: 
Het NZKG is wat betreft milieuruimte (lucht, water, geluid, externe veiligheid) op sommige plekken 
een zwaar belaste regio met weinig ruimte. Er is een punt bereikt waarop de spanning tussen het 
faciliteren enerzijds en de beschikbare milieuruimte anderzijds groot is en tot impasses leidt. De 
uitdaging is om deze impasses zodanig op te lossen dat tegelijkertijd de gezondheid en de 
veiligheid van de bewoners en gebruikers van het gebied worden gegarandeerd en nieuwe 
knelpunten in de toekomst worden voorkomen door bijvoorbeeld gebruik te maken van schone 
technologieën en het leveren van maatwerk voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen en 
milieuruimte.  

- Bereikbaarheid: 
Bij eventuele havenontwikkeling moet het provinciale wegennet worden aangepast. Er wordt 
gewerkt aan snelfietsverbindingen tussen Amsterdam - Zaandam en Haarlem. Dit levert ook een 
bijdrage aan de recreatieve ontsluiting van Spaarnwoude vanuit het oosten. Daarnaast is ook de 
fietsverbinding door de IJmond (route Velsen - via de pont - Beverwijk tot in Castricum) van 
belang.  

De zeewaartse bereikbaarheid van de havens wordt voor de toekomst geborgd door fysieke 
maatregelen, zoals vervanging en vergroting van de grote sluis in IJmuiden en het brengen van de IJ-
geul op diepte. Het gebruik van de oevers voor stedelijke ontwikkeling mag de vaarfunctie niet 
beperken.  
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III. Algemene gemeentelijke beleidskaders

Toekomstrichting Zaans Evenwicht 

In 2009 is de Toekomstrichting Zaans Evenwicht door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin 
presenteert het bestuur zijn visie op een evenwichtige toekomstige ontwikkeling van de stad. Het geeft 
inzicht in wat te doen om ervoor te zorgen dat Zaanstad in 2040 een stad in evenwicht is. Centraal 
staat ‘uitgaan van eigen kracht’ en de ‘unieke kenmerken van Zaanstad. Hierdoor blijft Zaanstad 
herkenbaar en draagt tegelijkertijd bij aan een sterke metrapoolregio (MRA).  

Die opgaven waar Zaanstad zijn fors, met een aantal fikse onzekerheden voor de toekomst. Hoe gaat 
de regio de komende decennia om met de groei van de bevolking zonder dat het ten koste gaat van 
de leefbaarheid van het gebied? Hoe slaagt deze stedelijke regio erin om het idee van de stad als 
emancipatiemachine overeind te houden. Wat te doen met het bereikbaarheidsvraagstuk? Hoe zorgen 
we ervoor dat de hardnekkige segregatie tussen sociaaleconomische klassen niet toeneemt en liever 
nog, wordt doorbroken. En hoe bereiden we ons voor op de opgaven die voortkomen vanuit de 
verandering van het klimaat, de schaarste aan grondstoffen? 

We gaan uit van onze eigen kracht: we verbinden het verleden met het heden en de toekomst. 
Zaanstad investeert in mensen, in leefkwaliteit en in duurzaamheid door de kernkwaliteiten te 
benutten. Die laten zich omschrijven als: 

 De Zaankanters: eigenzinnig, loyale anarchisten, ondernemende en hardwerkende bewoners
en ondernemers. Innovatief en vernieuwend, soms op een traditionele leest geschoeid.

 Ruimte voor ondernemerschap

 Zaans Mozaïek: de grote verscheidenheid en de kleinschaligheid van buurten. Bijna alle

buurten kennen een eigen identiteit en trekken om die reden speciale doelgroepen aan. Al
deze mozaïekstukjes bij elkaar maakt dat Zaanstad een heel breed en divers spectrum aan
vestigingsmogelijkheden biedt.

 Cultuur historisch landschap: Het cultuurhistorische veenweide landschap functioneert als een

oase van rust vlakbij de drukte van het stedelijke gebied.

 De Zaan: De Zaan is een icoon voor de streek. Door haar open verbindingen staan we in
contact met het noorden van Noord-Holland en via het Noordzeekanaal met Amsterdam. De
verschillende buurten en wijken worden via bruggen en oevers aan elkaar geknoopt. Wonen,
werken en recreëren heeft plaats op en aan het water. En zowel mensen als goederen vinden
hun weg over de Zaan omdat het genieten is of omdat het zakelijk gezien handig is.

 De locatie: Zaanstad vormt samen met Amsterdam één stedelijk gebied binnen de stelling van

Amsterdam. Dit vraagt om meer mee te doen. Een gezamenlijke ontwikkeling van een
waterfront bijvoorbeeld.

Zaanstad investeert in de leefkwaliteit door: 

- Kwaliteitverbetering van de woonvoorraad  
- Reductie van het aantal milieubelaste woningen  
- Verbeteren van het voorzieningenniveau inclusief een passend cultureel aanbod  
- Aanpak van de openbare ruimte - Ontwikkelen van een Waterfront van Zaan tot IJ  
- Versterken van de fysieke en mentale verbinding met Amsterdam  
- Benoemen van specifieke ontwikkellocaties als ‘stepping stones’ voor de toekomst 
- Terugdringen belemmering van milieucontouren 

Het investeren in onderwijs en arbeidsmarkt door: 

- Lokaal onderwijsbeleid richten op optimale kansen voor jongeren 
- In regionaal verband de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichten 
- Versterken van het ondernemerschap en het innovatievermogen 

Zaans Evenwicht is richtinggevend voor de ruimtelijke, economische en de sociale structuurvisie en 
zorgt op een hoger abstractieniveau voor samenhang. In de structuurvisies worden de ambities 
vertaald in strategische agenda’s en uitvoeringsprogramma’s. 
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Ruimtelijke structuurvisie Zichtbaar Zaans 

Op 7 juni 2012 is de Ruimtelijke structuurvisie Zichtbaar Zaans door de gemeenteraad vastgesteld. De 
structuurvisie geeft een overzicht van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020. Belangrijk 
element hierin is de verbinding met Amsterdam en de positie in de Metropoolregio. Dit heeft veel 
consequenties voor Zaanstad op het gebied van aansluiting openbaar vervoer, de 
verstedelijkingsopgave en de ontwikkeling van de economie. Ook in Zaanstad zelf zijn veel 
ontwikkelingen gaande op het gebied van onder andere knooppunten van openbaar vervoer, 
herstructurering van bedrijventerreinen, industrieel erfgoed en de woningbouwopgave. Het behoud 
van de kernkwaliteiten van het landschap is een belangrijk onderdeel van de structuurvisie, evenals 
de wens om de milieubelasting in het gebied terug te brengen.  
In de structuurvisie zijn de gebiedsprofielen voor heel Zaanstad weergegeven. Voor dit plangebied 
geeft de structuurvisie aan het gebied de gebiedstypering 'INVULLEN' met het nadere profiel 
'INVULLEN'. 

Ruimtelijke structuurvisie 'Zichtbaar Zaans' 

Omgevingsvisie Zaanstad 2040 (in opstelling) 
Zaanstad werkt aan de Omgevingsvisie voor 2040. Een nieuw instrument onder de Omgevingswet. In 
de omgevingsvisie staan de hoofdkeuzes voor de fysieke leefomgeving. De grote lijnen die gaan over 
identiteit, waarden, kernkwaliteiten en de opgaven waar de stad voor staat. 

Hoe ziet Zaanstad er in de toekomst uit? Hoe zorgen we voor economische groei die bijdraagt aan 
een klimaat-neutrale stad? Hoe richten we de openbare ruimte zo in dat deze uitnodigt tot bewegen 
en bijdraagt aan de gezondheid van mensen? En hoe realiseren we 20.000 nieuwe woningen en 
behouden we het unieke karakter van de Zaanstreek?  
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Zaanstad stelt haar inwoners en het gebied centraal en richt zich op 7 strategische opgaven: 

 Kansengelijkheid

 Veiligheid

 Economie

 Duurzaamheid

 Verstedelijking

 Gezondheid

 Dienstverlening

De omgevingsvisie komt in ieder geval in de plaats van de ruimtelijke structuurvisie. De verwachting is 
dat de omgevingsvisie eind 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

In de Ruimtelijke kernkwaliteiten Zaanstad staat beschreven hoe Zaanstad ruimtelijk is opgebouwd en 
hoe deze ruimtelijke elementen de stad en haar identiteit hebben gevormd door de tijd heen. Deze 
geschiedenis is een belangrijke bouwsteen bij het maken van plannen in de stad. Ze vormen een 
belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvise. Hieruit vindt weer een vertaling naar het 
Omgevingsplan plaats. 

Visie Noordzeekanaalgebied 2040 

De Visie Noordzeekanaalgebied 2040 ‘Duurzame ontwikkeling van een economische motor’ is door 
de gemeenteraden grenzend aan het kanaal vastgesteld op 27 juni 2013.  

De visie richt zich op de keuzes die nodig zijn om de belangrijke waarden in het gebied te versterken. 
De uitdaging is om de schaarse ruimte in het Noordzeekanaalgebied optimaal in te zetten voor het 
creëren van de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid die economische waarde en 
werkgelegenheid toevoegt en voor het huisvesten van talent (vanwege het aantrekken van 
internationaal concurrerend kwalitatief arbeidsaanbod). Daarbij hoort een leefbare omgeving met 
voldoende groen en recreatieruimte.  

In de visie worden verschillende gebieden aangewezen die zich kunnen lenen voor transformatie naar 
hoog stedelijk woonwerkgebied. De precieze begrenzingen en de invulling staan niet precies vast. 
Voor Zaanstad gaat het om de Zaanoevers, Achtersluispolder en het Hembrugterrein. De opgaven en 
uitdagingen zijn per gebied beschreven. 

Ontwikkelingsplan Zaan/IJ 

Het ontwikkelingsplan Zaan/IJ is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 juni 2012. Zaanstad ziet als 
opgave voor de toekomst een duurzame en evenwichtige verstedelijking, waaronder de 
waterfrontontwikkeling van de Zaan- en IJ-oevers van Zaanstad en Amsterdam. De kernbegrippen 
daarbij zijn intensivering en transformatie. Met 30 kilometer waterfront biedt Zaanstad bijzondere 
mogelijkheden voor nieuwe karaktervolle woon- en werkgebieden aan het water. De Amsterdamse IJ 
en Zaanse Zaanoevers vormen het regionale verstedelijkingsproject Zaan/IJ. Totaal gaat het om de 
bouw van circa 40.000 woningen en het creëren van meer dan 20.000 arbeidsplaatsen. Binnen 
Zaanstad gaat het om ruimte voor ongeveer 7.000 woningen en 450.000 m2 vloeroppervlak voor 
bedrijven en voorzieningen. 

Het Ontwikkelingsplan is een staalkaart van mogelijke ontwikkelingen langs het totale waterfront van 
Zaanstad. Het plan maakt de kansen en de belemmeringen zichtbaar en stippelt een 
ontwikkelingsstrategie uit voor duurzame verstedelijking van de Zaan- en IJ-oevers. 

Het ontwikkelingsplan Zaan/IJ bestaat uit: 

- het Ruimteplan op hoofdlijnen;  
- een samenvatting van het Milieuplan;  
- een economische waardeanalyse;  
- een strategie waarin de haalbaarheid van de ontwikkelingen staat beschreven en de instrumenten 

om het proces, samen met maatschappelijke en bestuurlijke partners, op gang te brengen. 

Het ruimteplan onderscheidt zeven Zanen met verschillende karakteristieken. Die karakteristieken 
moeten bewaard blijven bij stedelijke ontwikkeling. De bestaande mix van wonen en werken is 
onderdeel van de identiteit en kwaliteit van Zaanstad. Toch denkt Zaanstad na over de mogelijkheden 
als zich kansen voordoen voor transformatie naar woon-werklocaties en intensivering, om houvast te 
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geven aan mogelijke herontwikkeling als bedrijven uit zichzelf besluiten te vertrekken. Het ruimteplan 
moet in die context bezien worden. 

MAAK.Zaanstad 

Op 30 juni 2016 is MAAK Zaanstad door de gemeenteraad vastgesteld. Binnen MAAK.Zaanstad is de 
gemeente Zaanstad met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan over de toekomst 
van Zaanstad. MAAK.Zaanstad is een toekomstbeeld en agenda en is eigendom van de stad. Het 
heeft tot doel met een investerings- en uitvoeringsagenda te komen die ervoor zorgt dat Zaanstad ook 
op de lange termijn een sociaal duurzame stad is, waar mensen zich thuis voelen en met plezier 
wonen en werken. MAAK.Zaanstad is een uitwerking van bestaande visies, zoals Zaans Evenwicht en 
de Economische en Ruimtelijke Structuurvisie. Deze visies zijn verrijkt met het gesprek met de stad en 
majeure ontwikkelingen, waaruit opgaven, richting en ambitie zijn gedestilleerd.  
De agenda van MAAK.Zaanstad loopt tot 2040, maar kijkt ook op korte termijn: wat moet er nu al 
gebeuren? Met MAAK.Zaanstad heeft de gemeenteraad een aantal maatregelen vastgesteld.  
[Geef de maatregelen aan die van toepassing zijn op de planontwikkeling]. 

Verordening Fysieke leefomgeving Zaanstad 

Zaanstad bereidt zich voor op de Omgevingswet. Daarom actualiseren we de regels in gemeentelijke 
verordeningen over de fysieke leefomgeving. Deze regels komen in één verordening: de Verordening 
fysieke leefomgeving Zaanstad (VFL). 

Deze VFL is een tussenstap naar het Omgevingsplan. De 1e tranche van de VFL is op 1 januari 2020 
in werking getreden. Op 1 januari 2021 is de verordening verder uitgebreid met de 2e tranche. 
De VFL is door het besluit van de gemeenteraad op 17 december 2020 per verder uitgebreid.  
De volgende verordeningen zijn inmiddels (deels) opgenomen in de VFL:     

- Verordening Bodemsanering Zaanstad 2017*     
- Brandbeveiligingsverordening 2012*     
- Erfgoedverordening 2010 gemeente Zaanstad* 
- Bouwverordening Zaanstad 2008* 
- Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)* 
- Rioolaansluitingsverordening* 
- Diverse artikelen uit de APV, onder meer 

- Afdeling openbaar water van de Algemene plaatselijke verordening (APV) 
- Afdeling houtopstand van de Algemene plaatselijke verordening (APV) 

Het gevolg is ook dat 6 verordeningen (*) zijn ingetrokken. Dat de APV kleiner geworden is en zich 
duidelijker richt op de openbare orde. Bij een aantal geselecteerde verordeningen is geconcludeerd 
dat die geen regels over de fysieke leefomgeving in de zin van de Omgevingswet bevatten. 

Inmiddels is gestart met de 3e en tevens laatste tranche. Hierin komen onder meer de regels (of een 
deel van de regels) uit de: 

- Afvalstoffenverordening Zaanstad 2012 
- De woonschepenverordening Zaanstad 2010 
- De kermisverordening gemeente Zaanstad 
- Marktverordening Zaanstad 2015 
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IV Beleidskaders Cultuurhistorische waarden 

Erfgoedstrategie 2019-2023, 

Molens, fabrieksgebouwen, kerken, historische dorpskernen, monumenten. Linten, dijken, paden, 
veenweiden, de talloze en diverse landschappen: overal in Zaanstad zie je het verleden terug. Dit is 
het Zaans erfgoed. De gemeente heeft een belangrijke taak in het zorgvuldig omgaan met erfgoed 
voor het duurzaam behoud ervan. Tegelijkertijd staat Zaanstad voor de opgave om het erfgoed te 
laten aansluiten bij de veranderingen van de moderne tijd. De leefomgeving die verandert: 
klimaatveranderingen, de druk van ruimtelijke ontwikkelingen, de grote woonopgave en het 
toenemende toerisme. 

De Erfgoedstrategie, erfgoed leeft gaat in op hoe Zaanstad het erfgoed wil beschermen én een 
blijvende plek geven te midden van een veranderend landschap. De strategie volgt de Erfgoedvisie 
2011-2018 op en is door de gemeenteraad in 2019 vastgesteld. De strategie op het Zaans erfgoed is 
aan de hand van 7 thema’s uitgewerkt: 

1. Zaanse opgave: ontwikkelopgave
2. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht
3. Kwaliteit behouden
4. Kader (omgevingswet/omgevingsvisie/omgevingsplan)
5. Archeologie
6. Duurzaamheid
7. Partnerschap
Per thema zijn de ambities beschreven waaronder: 

- Erfgoed- en cultuurhistorie als inspiratie en kwaliteit om de identiteit van transformatie gebieden te 
behouden en ontwikkelen en voor de opgaven in het landelijk gebied 

- Herbestemmen, herwaarderen en aanwijzen erfgoed 
- Kernkwaliteiten uit cultuurhistorische verkenningen als basis voor het omgevingsplan  
- Verduurzamen van monumenten 

Cultuurhistorische Waardenkaart 

In 1999 is de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW-kaart) van de gemeente Zaanstad door het 
gemeentebestuur goedgekeurd als beleidsinstrument voor het opstellen van juridisch 
planologischeplannen. Op de kaart staan alle gebieden binnen de gemeente aangegeven, die van 
cultuurhistorisch belang zijn, bijvoorbeeld door een historisch stratenpatroon, oude dijken of oude 
verkaveling.  

Verder is een overzicht opgenomen van alle beschermde monumenten binnen Zaanstad (Zaanse 
huizen, fabrieken, pakhuizen, arbeidershuizen, kantoren, molens, enz.) en gebieden van 
archeologische waarde (bijvoorbeeld terreinen met resten van prehistorische bewoning, 
middeleeuwse boerderijen, oude molenplaatsen of voormalige traankokerijen).  

De CHW-kaart wordt regelmatig aangepast, omdat gebieden en gebouwen kunnen afvallen door 
sloop, brand of herinrichting en er komen gebieden of gebouwen bij door archeologische 
ontdekkingen of door plaatsing op de monumentenlijst.  

Het is de bedoeling dat bij het opstellen van plannen voor de fysieke leefomgeving, zwaarwegend 
rekening gehouden wordt met de aanwezige cultuurhistorische waarden binnen een bepaald gebied. 
Zo kan bij herstructurering van een woonbuurt een oud stratenpatroon worden gehandhaafd, bij 
planning van een nieuwbouwwijk kunnen oude dijken, boerderijen of archeologische vindplaatsen in 
het ontwerp worden opgenomen en kan getracht worden leegstaande fabrieken of pakhuizen voor 
sloop te behoeden door ze een nieuwe functie te geven (kantoor, woning).  

Nota archeologie Zaanstad 

In 2009 is de Nota archeologie Zaanstad door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota zijn de 
uitgangspunten van de vernieuwde Erfgoedwet verwerkt. In de nota staat dat de gemeente in haar 
juridische plannen de gebieden van archeologische waarde aan gaat geven. Aan 
omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen, slopen of aanleggen voor projecten die binnen 
deze gebieden vallen, verbindt de gemeente voorwaarden om archeologische vindplaatsen in de 
bodem te beschermen. Is dit niet mogelijk dan zal de aanvrager van de vergunning de vindplaatsen op 
moeten laten graven. Dergelijke eisen worden ook opgenomen in (planologische) afwijkingen van het 
juridisch planologisch plan.  
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V Beleidskaders Stedenbouwkundige / Landschappelijke waarden 

Welstand 

Eind 2013 is de nieuwe welstandsnota van Zaanstad vastgesteld, als resultaat van een discussie in de 
gemeenteraad over de te volgen welstandskoers. Het uitgangspunt daarbij was dereguleren en 
vereenvoudigen, maar met behoud van ruimtelijke kwaliteit in de stad. 
Het resultaat van de discussie in de raad is het uitgangspunt voor de Welstandsnota Zaanstad 2013: 
een gedifferentieerde aanpak met minder en eenvoudigere regels waar het kan en nauwkeurige 
welstandssturing waar het moet. 

In deze welstandsnota is een proef met welstandsvrije gebieden ingevoerd. Dit zorgt voor 
vermindering van de regeldruk. De welstandsvrije proef betreft delen van een aantal 
bedrijventerreinen en naoorlogse woonwijken waar geen grootschalige herstructurering of 
ontwikkeling loopt vanuit de gemeente. Monumenten zijn hiervan uitgezonderd.  

In overige woonwijken, die vaak een gelijksoortige, seriematige opbouw hebben en waar vooral veel 
kleine uitbreidingen worden aangevraagd, zijn de regels vereenvoudigd en teruggebracht in aantal. In 
deze gebieden ligt de nadruk op beheer en is het uitgangspunt 'sturen op basiskwaliteit', vooral door 
middel van een welstandstoets. 

In gebieden die typisch Zaans zijn of door andere kwaliteiten vragen om meer sturing op ruimtelijke 
kwaliteit geldt een gewogen beleid. Dit betekent niet dat er niets kan, maar dat er aan de bestaande 
eigenschappen van het gebied grote waarde wordt toegekend en dat de bewijslast om met een nieuw 
plan hiervan af te wijken groter is. De criteria geven aan dat in die gevallen extra zorgvuldigheid en 
ontwerpdeskundigheid vereist zijn. 

Visie op de dijken, linten en paden 

De identiteit van Zaanstad -dijken, linten en paden is door de gemeenteraad vastgesteld op 3 
september 2020. Het geeft een algemene visie op het netwerk van linten, dijken en paden in relatie tot 
enkele grote ruimtelijke opgaven in de stad. Hiervoor is een methodiek opgesteld met cultuurhistorie 
als fundament voor ontwikkelingen. Het biedt ook concrete richtlijnen (beleidsregels) voor ruimtelijke 
ontwikkeling. Die staan onder de kop ‘beleidsregels’ in hoofdstuk 7 van de visie. 

Met de visie worden inspiratie, informatie en richtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelingen in deze 
gebieden gegeven. De eerste twee gebiedsuitwerkingen van de visie zijn vastgesteld: voor Westzaan 
en voor de Stadse Zaan. Westzaan heeft een landelijk karakter en de Stadse Zaan een stedelijk 
karakter. Bij beiden komt een aantal grote, ruimtelijke opgaven van de stad voor. Voor deze twee 
gebieden zijn de ruimtelijke kwaliteiten van erfgoed, stedenbouw, landschap en ontwerp van de 
openbare ruimte & infrastructuur in samenhang geborgd. De onderliggende methodiek vormt de basis 
om bij nieuwe initiatieven bij andere linten, dijken en paden de  ‘ruimtelijke waarden’ te borgen.  

De gestelde richtlijnen zijn beleidsregels in de zin van art. 1:3 lid 4 Awb. Dit betekent dat de 
beleidsregels worden toegepast bij de uitwerking van de omgevingskwaliteit bij besluiten met 
betrekking tot bestemming/omgevingsplan of afwijkingen daarvan. 

Nota woonbebouwing 

In 2020 is de Nota Woonbebouwing Zaanstad 2020 (hierna: nota) door het college van burgemeester 
en wethouders vastgesteld. De nota heeft als doel om vanuit het algemeen belang, op een ruimtelijk 
juiste manier ruimte te bieden aan woningeigenaren voor ontwikkelingen aan de woning, 
bedrijfswoning, agrarische woning en daartoe bijbehorende bouwwerken 

In de nota zijn standaardregels opgenomen voor uitbreidingen en bijbehorende bouwwerken bij 
woningen. Er is gezocht naar een evenwichtige balans tussen deregulering in de zin van meer 
bouwmogelijkheden enerzijds en het sturen op ruimtelijke kwaliteit anderzijds. Daarnaast is zo veel 
mogelijk aangesloten bij de regels voor het vergunningvrij bouwen om tegenstrijdige voorschriften te 
voorkomen en eenduidigheid in het begrippenkader te scheppen. 

De nota heeft betrekking op: 

- vergroting van het hoofdgebouw 
- plaatsing en omvang van bijgebouwen; 
- bouwwerken, geen gebouwen zijnde (o.a. erfafscheidingen, sport- en speeltoestellen en 

vlaggenmasten); 



49 

- dakkapellen. 

De nota is van toepassing op het gehele gemeentelijk grondgebied en dient als basis voor de 
ontwikkeling.  

Zaans afwegingskader hoogbouw 

Het Zaans afwegingskader hoogbouw is door de gemeenteraad vastgesteld op 10 januari 2008. Het is 
een instrument waarin vastligt hoe de gemeente procesmatig en inhoudelijk omgaat met 
hoogbouwinitiatieven. Initiatieven van vier of gestapelde bouwlagen (met een minimale hoogte van 12 
meter). De beoordelingscriteria richten zich op stads-buurt en gebouwniveau. 

Beleidsregel ‘locatiekeuze voor grootschalige reclamemasten’ 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregel Locatiekeuze voor grootschalige 
reclamemasten op 14 maart 2009 vastgesteld. De maat en schaal van grootschalige masten -dat zijn 
masten van 10 meter of meer- passen niet past niet bij de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het 
Zaanse landschap. Er is daarmee géén ruimte voor nieuwe grootschalige reclamemasten. 

Speelruimte Beleidsplan gemeente Zaanstad 2017 

Het beleidsplan Speelruimte is in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Speelplekken in de 
openbare ruimte zijn belangrijk. Ze bieden niet alleen de mogelijkheid van spelen en bewegen in de 
openbare ruimte maar vervullen ook een belangrijke sociale functie. Met het plan wil Zaanstad 
inzetten op:  

- Het bieden van voldoende aantrekkelijke speelplaatsen in de wijken;  
- Het realiseren van meer aantrekkelijke (natuur- en water-) speelplaatsen in de stad die een 

buurtoverstijgend karakter krijgen;  
- Het stimuleren van het bewegen van de ouderen in de samenleving; 
- Het vergroten van bewonersbetrokkenheid (adoptie van speelplaatsen); 
- Inspelen op klimaatverandering zodat in de toekomst op warme zomerdagen ook op 

aangename wijze op speelplaatsen verbleven kan worden. 
Het beleid richt zich op een aantal doelgroepen. Daarbij is ook aangegeven met welke maatregelen en 
concrete richtlijnen de doelstellingen gerealiseerd worden.  

Nota Water als bouwgrond 

Met de nota Water als bouwgrond geeft de gemeenteraad van Zaanstad haar visie voor ‘wonen’ en 
andere functies op het water. De nota dient ook als toetsingskader voor nieuwe initiatieven. De nota is 
in 2010 vastgesteld. 

Zaanstad heeft ene flinke opgave om extra woningen te bouwen voor de toekomst maar ook het 
veenweidegebied om de stad heen te behouden. De enige manier om dat te kunnen doen, is creatief 
omgaan met onze schaarse binnenstedelijke ruimte. Bouwen op het water is zo’n creatieve oplossing. 
Bovendien verhoogt bouwen op het water de kwaliteit en diversiteit van ons woningaanbod. Wonen op 
het water in deze vorm is nieuw en bijzonder en biedt mogelijkheden aan mensen die op een andere 
manier willen wonen. Zaanstad wil deze vorm van wonen mogelijk maken. 

De nota biedt de stappen, eisen en mogelijke zoekgebieden voor deze woonvorm. 
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VI Beleidskaders Wonen 

Metselen aan het Zaans Mozaïek. Actualisatie woonvisie 2019 

Op 11 juli 2019 heeft gemeenteraad Metselen aan het Zaans Mozaïek vastgesteld. Hiermee is de 
voorgaande woonvisie (Verder bouwen aan Zaans Mozaïek) geactualiseerd. Zaanstad wil blijven 
inzetten op: 

- woonkwaliteit; 
- versnelling van de nieuwbouwproductie; 
- gevarieerd en breed woningaanbod, sturing op betaalbaar aanbod en een betere kwaliteit van 

bestaande woningvoorraad; 
- versterken leefbaarheid en kansengelijkheid; 
- langer zelfstandig wonen; 
- duurzaamheid als norm en kans. 

Uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024 

Met de Uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten vastgesteld  
(11 juli 2019) die uitvoering geven aan de ambities uit de woonvisie Metselen aan Zaans Mozaïek. Dit 
zijn onder meer: 
- groei van de productie naar minimaal 1.000 woningen per jaar gericht op doorstroming, met een 

toevoeging van 300 sociale huur en 100 woningen voor de groep lage middeninkomens; 
- kaders voor betaalbare huur- en koopwoningen, doelgroepen, woonvormen, duurzaam- en 

levensloopbestendig bouwen; 
- stimuleren van funderingsherstel; 
- groei van de sociale woningvoorraad, doorstroming, kwaliteitsverbetering en inclusief wonen 
- gedifferentieerd aanbod in de wijken; 
- passend woningaanbod. 

Woonschepenverordening Zaanstad 2010 

De gemeenteraad heeft de Woonschepenverordening in 2010 vastgesteld. De verordening is in 2014 
voor het laatst gewijzigd. In de verordening staan de richtlijnen voor plaatsing, ligging, (ver)bouwen en 
gebruik van woonschepen. 

Zie ook de Woonschepenverordening Zaanstad 2010, laatste wijziging vastgesteld door de raad in 

2012 en de Voorrangsregeling verlening ligplaatsvergunningen voor woonschepen, vastgesteld door 

het college 2013. 

Zaanstad werkt aan actualisatie van de regels voor woonschepen. Naar verwachting is er in 2021-
2022 een actueel kader. 

VII Beleidskaders Natuur, landschap en water 

Groen- en waterplan Zaanstad 

Het Groen- en waterplan Zaanstad is op 15 februari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Het 
biedt een integrale visie en een afwegingskader voor het groen- en water in en om het stedelijk gebied 
van Zaanstad. Het geeft sturing aan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit maar biedt ook 
ruimte voor ontwikkelingen. 

Het plan beschrijft kernwaarden. Die vormen de basis voor de gestelde ambities. Bij de ambitie is een 
handreiking (kwaliteitsimpulsen bij ontwikkelingen) opgesteld waarin staat op welke manier 
ontwikkelingen rekening moeten houden met groen en water. Naast de (cultuur)landschappelijke en 
ecologische waarde van water en groen speelt recreatie, klimaat en gezondheid ook een belangrijke 
rol.  

Bomenbeleidplan 2020-2050, Bomen de longen van Zaanstad 

Zaanstad wil de komende jaren gezonder, groener en duurzamer worden. De rol van bomen hierin is 
belangrijk. Onder andere op het gebied van de biodiversiteit, voorkomen van hittestress, bijdrage aan 
een CO-2 neutrale gemeente en een aantrekkelijke stad.  
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De gemeenteraad heeft daarom een bomenbeleidsplan vastgesteld (november 2020). Hierin staat hoe 
Zaanstad de komende 30 jaar met bestaande (monumentale, waardevolle) en nieuwe bomen wil 
omgaan. Het streven is om te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand. Door te 
investeren in het behouden van bestaande bomen, het versterken van de huidige structuur en te 
investeren in de kwaliteit. 

Zaanstad verbindt natuurgebieden 2010 

Het stedelijk gebied van Zaanstad is omgeven door bijzondere natuurgebieden.  Het stedelijk gebied 
vormt een barrière voor een goede uitwisseling van bijzonere flora en fauna tussen de natuurgebieden 
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder  en Polder Westzaan. Om de gebieden beter te laten 
aansluiten is de beleidsnotitie Zaanstad verbindt natuurgebieden vastgesteld door de het college van 
burgemeester en wethouders (2010). Hierin staat het streven om twee ecologische verbindingen te 
realiseren 

In het beleidsplan zijn inrichtingsvoorstellen opgenomen voor de twee verbindingszones. De 
voorstellen/varianten geven oplossingen en maatregelen voor de realisatie van functionerende 
ecologische verbindingen. Per verbindingszones is een leidraad gemaakt voor de inrichting.   

Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 2009 

Op 3 september 2009 heeft de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan Zaanstad vastgesteld. Hierin 
staan de ruimtelijke kaders voor het buitengebied beschreven. Die zijn gericht op: 

 het behouden en versterken van de beleving van openheid en contrasten van het buitengebied;
 het herkenbaar maken en houden van dijken, polders en de Stelling van Amsterdam;
 het zorgen voor openheid in het veengebied;
 het herkenbaar maken van droogmakerijen en de historische verkavelingsstructuur en de

verwevenheid daarvan met de lintdorpen;
 het maken van heldere stadsranden
 het hanteren van ontwerpprincipes bij ontwikkelingen: behoud van openheid, de

verschijningsvorm van de veenweiden, inpassing van waterberging in het landschap, boren erven
en dorpslinten.

Deze kaders begeleiden ontwikkelingen zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteiten van het 
buitengebied en er ‘verrommeling’ optreedt.  

Paarden houden in het Zaanse landschap 

De beleidsnota Paardenhouden in het Zaanse landschap is in 2012 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Het is een uitwerking van het Beelkwaliteitsplan buitengebied Zaanstad. In de uitwerking 
staan beleidsregels voor de paardenhouderij. Deze worden toegepast bij het opstellen van juridisch 
planologische besluiten. 

Beleidsnotitie Caravanstalling in Zaanstad 

De gemeenteraad heeft de beleidsnotitie Caravanstalling Zaanstad in 2013 vastgesteld. Het is een 
uitwerking van het Beelkwaliteitsplan buitengebied Zaanstad. Het beschrijf onder welke voorwaarden 
caravanstallingen in Zaanstad zijn toegestaan. Inzet is caravanstallingen inpandig te realiseren met 
uitzondering in vrijkomende kassen. Het beleid laat geen ruimte voor nieuwe buitenstallingen.  
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IIX Beleidskaders Verkeer, vervoer en parkeren 

Zaans Verkeer en Vervoersplan 

Op 12 februari 2009 heeft de gemeenteraad het ZVVP vastgesteld. Het ZVVP is een integraal 
beleidsplan op het gebied van verkeer en vervoer. In het ZVVP staan de uitgangspunten die het 
gemeentebestuur hanteert om behalve oplossing van verkeersvraagstukken, ook oplossingen voor 
een schoner milieu dichterbij te brengen. 

Zaans mobiliteitsplan, ontwerp 

Het Zaans Mobiliteitsplan is het nieuwe, strategische beleidskader voor mobiliteit. Het schetst de visie 
op mobiliteit in Zaanstad tot aan 2040. Het geeft onder meer antwoordt op de vraag: Hoe houden we 
Zaanstad bereikbaar en leefbaar in 2040. Zeker belangrijk omdat Zaanstad groeit. Wat betekent deze 
groei in de toekomst voor het verkeer en vervoer in de stad. Het plan gaat uit van 12 hoofdkeuzes die  
invulling moeten geven aan de mobiliteitstransitie. 

Het Zaans Mobiliteitsplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Het komt in de plaats van het ZVVP. 

Verkeersveiligheidsplan Zaanstad 

De gemeenteraad heeft in 2011 het Verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Hierin staat hoe Zaanstad 
verkeersveiliger wil worden. Het verkeersveiliger inrichten van de infrastructuur op aandacht locaties 
en blackspots is een van de pijlers. Naast aandacht voor verkeerseducatie en gerichtere en scherpere 
handhaving.   

Werkplan Verkeersveiligheid 2018-2020 

Het werkplan verkeersveiligheid draagt bij aan het verminderen van het aantal ongevallen en het 
vergroten van de subjectieve verkeersveiligheid.  Het plan beschrijft de ambities en geeft inzichten in 
de activiteiten die daaraan bijdragen. Het plan is in 2018 vastgesteld door de raad. 

Fietsnota ‘Bevorderen fietsverkeer Zaanstad’ 

Op 29 november 2007 heeft de gemeenteraad de fietsnota 'Bevorderen fietsverkeer Zaanstad' 
vastgesteld. De fietsnota is een uitwerking van het Zaans Verkeer en Vervoerplan. Het beschrijft de 
richting van het Zaans fietsbeleid. Zaanstad zet in op het verder bevorderen van het fietsgebruik en 
het versterken van de verkeersveiligheid voor de fietser. 

Zaanstad werkt aan de actualisatie van het fietsbeleid. 

Nota Ruimte voor Parkeren 

Het parkeerbeleid voor Zaanstad komt uit 2016 en bestaat uit twee documenten: de Nota Ruimte voor 
Parkeren en de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016. Op 14 juli 2016 is de gemeentelijke 
parkeernota vastgesteld. De nota is in 2017 gewijzigd.  

In deze twee documenten staat op welke manier gemeente Zaanstad haar parkeerbeleid uitvoert. De 
Nota Ruimte voor Parkeren bestaat uit twee delen: 

 Bijdragen aan stedelijke ontwikkeling
In dit deel staan een aantal maatregelen die bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de stad.
Bijvoorbeeld dat er vrijstelling van de parkeernorm wordt gegeven bij een kleine parkeervraag
of bij het afzien van een parkeervergunning in Zaandam centrum (gereguleerd gebied);

 Aanpakken van bestaande en toekomstige knelpunten
In dit deel staan de uitgangspunten van het beleid voor situaties waarin knelpunten ontstaan.
Zo kan bijvoorbeeld betaald parkeren ingevoerd worden als er sprake is van hoge
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parkeerdruk. Of dat de gemeente liever geen blauwe zones invoert, omdat langparkeerders 
niet meer kunnen parkeren en er tegenover de kosten van handhaving geen inkomsten staan. 

De parkeernota geeft invulling aan de aspecten autoparkeren, Kiss & Ride, fietsparkeren en laden en 
lossen. In de nota is onderscheid gemaakt in diverse stedelijke en niet-stedelijke gebieden. Voor elk 
gebied geldt een aparte parkeernorm. Voor elke norm geldt dat een deel van de parkeerplaatsen in 
ieder geval openbaar toegankelijk moeten zijn in verband met het 'aandeel bezoek'.  

Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 

De Beleidsnota Ruimte voor parkeren is uitgewerkt in de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016. en 
opvolgende wijzigingen. Deze uitvoeringsnota beschrijft in detail hoe de gemeente bouwplannen toetst 
op het parkeren van auto's en fietsen enz. De uitvoeringsnota is het document waarnaar verwezen 
wordt in de bouwverordening, bestemmingsplannen en het omgevingsplan en is daarmee onderdeel 
van het toetsingskader.  

Het parkeerbeleid biedt veel mogelijkheden voor maatwerk bij stedelijke ontwikkeling. Het college van 
burgemeester en wethouders is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen, die nadrukkelijk niet zijn 
meegewogen in het onderhavige parkeerbeleid, af te wijken van de bepalingen van deze 
uitvoeringsnota. 
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IX Beleidskaders Economie, toerisme en horeca 

Economische structuurvisie 2030 

In 2012 is de Economische structuurvisie voor Zaanstad door de gemeenteraad vastgesteld. 

De bouwstenen die nodig zijn om de Zaanse toekomstige ambities te realiseren zijn hierin uitgewerkt. 

Zaanstad is van oudsher een woon- en werkstad en wil deze positie ook in de toekomst behouden. 
Het is en blijft een stad is om te wonen, te werken en te recreëren. Dat betekent ruimte voor 
ondernemerschap in zowel de wijken als op de bedrijventerreinen. Met als belangrijke inzet  

verbetering van de leefkwaliteit. 

Zaanstad werkt aan de Omgevingsvisie. Deze visie komt in ieder geval in de plaats van de 
economische structuurvisie. De verwachting is dat de omgevingsvisie eind 2021 door de 
gemeenteraad wordt vastgesteld. 

Beleidsnotitie Creatieve Bedrijvigheid Zaanstad 

De beleidsnotitie Creatieve bedrijvigheid is in 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. Het schetst de 
kaders en randvoorwaarden voor uitbouw van creatieve bedrijvigheid in Zaanstad. Het zet in op: 

- clustervorming en verbindingen tussen creatieve bedrijven en de gevestigde maak- en 
foodindustrie; I 

- kruisbestuiving met bedrijven in de food en toerisme sector 
- beschikbare bedrijfsruimte/broedplaatsen mn inzetten voor het basis- en middensegment van 

de creatieve bedrijvigheid.  

Structuurvisie Kantorenmarkt Zaanstad 

In 2004 is door B&W de Structuurvisie Kantorenmarkt Zaanstad vastgesteld. Hierin is de belangrijkste 
conclusie dat Zaanstad moet inzetten op Inverdan als kantorenlocatie. Er wordt gesteld dat de 
marktvraag te mager is om andere grootschalige kantoorlocaties te kunnen ontwikkelen. Voor 
kantoorontwikkeling buiten Inverdan wordt weinig ruimte gezien. Voor kantoorontwikkeling in 
Zaanstad-noord wordt geadviseerd jaarlijks maximaal 1.500m2 te reserveren. Waarbij de nadruk ligt 
op kleinschalige kantoorontwikkeling. 

Nota Schaarste beleid kantoren 

De nota Schaarste beleid kantoren is in 2009 vastgesteld door het college van B&W. 

Detailhandelsvisie Zaanstad 

De Detailhandelsvisie Zaanstad 2015-2025 is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Zaanstad 
wil een aantrekkelijk woon-, werk- en bezoekstad worden. De visie laat zien op welke manier de 
detailhandel daar een rol in heeft. 

Zaanstad kiest voor een krachtige hoofdstructuur met compacte en kansrijke winkelgebieden. Er zijn 
drie hoofdwinkelgebieden: stadshart Zaandam, Krommenie-centrum en Wormerveer-centrum, tien 
ondersteunende centra, twee perifere vestigingen (Noorderveld en Zuiderhout), en een speciaal 
winkelgebied: de zorgboulevard van het Zaans Medisch Centrum. 

Voor elk gebied is een toekomstperspectief beschreven en een strategie om daar te komen. Andere 
gebieden en locaties krijgen met dit beleid geen prioriteit.  

Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstad 2016-2019 

Het MRA Actieprogramma Toerisme 2025 biedt Zaanstad kansen en uitdagingen. De 
Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstad biedt een verdieping van de gezamenlijke strategie op lokaal 
niveau. Het beschrijft op welke manier Zaanstad de groei van het toerisme in de stad verder wil 
vormgeven. 
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Er staan twee kernwaarden centraal in het toerismebeleid van Zaanstad: de Zaan en het erfgoed. 
Door de kernwaarden in te zetten wil Zaanstad: 

- meer bezoekers trekken, zowel uit Nederland als uit het buitenland;  
- een betere spreiding van die bezoekers in tijd en plaats, inclusief een betere spreiding van de 

bestedingen; 
- bezoekers langer in de streek houden en meer laten besteden; 
- groei van de directe werkgelegenheid in de toeristische sector; 
- toewerken naar een positief imago van stad en streek. 

Zaanstad richt zich op enkele toeristische focusgebieden: de Zaanse Schans, het centrum van 
Zaandam, het Hembrugterrein en de ‘Zaanboulevard’ in Wormerveer. Ook ziet het een groeimarkt in 
verschillende vormen van watertoerisme en het regulieren en faciliteren van groepsreizen. 

Beleidsregels ondersteunende horeca 

In 2011 zijn de beleidsregels Ondersteunende horeca vastgesteld door de burgemeester. Dit is een 
uitvloeisel van de nota ‘Gezellig en veilig uitgaan in Zaanstad, Integraal horecabeleid 2008-2011’. 

Zaanstad wil ruimte bieden aan ondersteunende horeca-activiteiten. De beleidsregel beschrijft 
hiervoor de kaders en voorwaarden.  

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 2019 

In 2019 is het Coffeeshopbeleid voor Zaanstad vastgesteld door de burgemeester. Hierin staan de 
kaders en regels voor coffeeshops. Die zijn opgesteld met het oog op: 

- bescherming van het woon- en leefklimaat; 
- tegengaan van overconcentratie van verkooppunten van softdrugs; 
- voorkomen van verstoring van de openbare orde. 

Shishaloungebeleid 2019 

Het roken van waterpijpen (ook bekend als shisha) wordt steeds populairder in Nederland.  
In Zaanstad zijn horecabedrijven actief die shisha aanbieden, zogeheten shishalounges. Voor 
sommige horecabedrijven is dit zelfs een zelfstandige en/of de hoofdactiviteit geworden. 

Shishalounges zijn gericht op het bieden van vermaak en ontspanning. Echter, aan het gebruik van 
waterpijpen kleven verschillende risico’s en overlastaspecten. Omdat er landelijk geen specifieke 
regels gelden voor shishalounges heeft Zaanstad lokaal beleid met specifieke voorschriften. Het 
beleid is in 2019 vastgesteld door de burgemeester. 

Zaanstad wil in het centrum van Zaandam shishalounges toe staan. In heb beleid is opgenomen om 
welke gebiedsdelen het precies gaat.  
Vanwege brandgevaar, overlast en risico’s voor de openbare orde is het toestaan van shishalounges 
in woonwijken en andere delen van Zaanstad niet wenselijk. Op bedrijventerreinen is dit ook niet 
wenselijk, omdat er doorgaans minder zicht is op de activiteiten die daar plaatsvinden. 

Het toegestane gebied voor shishalounges is in beginsel - maar zeker niet uitsluitend - gericht op 
ontspanning en vermaak van de bezoekers van het gebied. Functies die hierbij passen richten zich op 
tijdelijk verblijf van personen en het bieden van vermaak (theater, restaurants, cafés, casino's, 
fastfood). Tijdelijke activiteiten als kermissen, en evenementen ondersteunen en versterken deze 
vrijetijdsfunctie.  

Zie ook Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning met de aantekening 

shishalounge - 2019, vastgesteld door het college2019 

Nota prostitutiebeleid Zaanstad en nadere regels prostitutiebedrijven 

Het prostitutiebeleid is vastgelegd in de Nota Prostitutiebeleid Zaanstad (vastgesteld september 
2000). Een uitwerking daarvan in  nadere regels ten behoeve van prostitutiebedrijven zijn vastgesteld 
door het college van burgemeester en wethouders in 2000. 
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Om de beheersbaarheid van deze branche te vergroten is het beleid regionaal afgestemd met de 
gemeenten Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang, met 
het politiekorps Zaanstreek-Waterland en met de hoofdofficier van Justitie. De nota stelt een 
maximum aan het aantal seksinrichtingen en regelt voor een aantal bedrijfstypes ook een 
locatiebeleid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in prostitutiebedrijven, overige seksinrichtingen en 
de escortbranche. Per categorie zijn richtlijnen/voorwaarden meegegeven. 

Zie ook nadere regels ex art. 3.3.1 APV ten behoeve van prostitutiebedrijven, vastgesteld door de 
raad in 2000 

Beleidsregels Evenementen op het Hembrugterrein 

Zaanstad heeft regelgeving en beleid met betrekking tot evenementen en incidentele festiviteiten. 
Deze regels zijn terug te vinden in de verordening en de Beleidsregels Evenementenvergunningen 
Zaanstad uit 2019. Veel van de voorwaarden die in het bestaande beleid/regelgeving worden gesteld 
zijn ook van toepassing voor evenementen en incidentele festiviteiten op het Hembrugterrein. Dat zijn 
regels voor onder andere gezondheid en hygiëne, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid.  

Speciaal voor incidentele festiviteiten door inrichtingen op het Hembrugterrein is er de Regeling 
incidentele festiviteiten Hembrugterrein. Daarin zijn specifieke regels opgenomen de geluidsbelasting, 
tijden, bezoekersaantallen, aantallen evenementen per jaar, en locaties.  



57 

X Beleidskaders Water 

Beleidskader 

Op het gebied van water is er beleid en regelgeving op Europees en rijksniveau, zoals de 
Kaderrichtlijn Water, het nationaal Bestuursakkoord Water en het Nationaal Waterplan. De 
doelstellingen en uitgangspunten van dit beleid zijn niet rechtstreeks van toepassing op dit 
omgevingsplan, maar krijgen hun doorwerking in het beleid van de provincie Noord-Holland en het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Het actuele beleids in relatie tot oppervlaktewater van de provincie Noord-Holland zijn de “Watervisie 
2021” en het “Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027” (ontwerp door gedeputeerde 
staten vastgesteld op 9 februari 2021, tervisielegging vermoedelijk vanaf 22 maart 2021). Beide 
beleidsstukken zijn hier te vinden.  

Het beleid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is vastgelegd in het 
“Waterprogramma 2016-2021” (november 2015). En het hoogheemraadschap hanteert voor de 
bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken de Keur 2016 
(september 2016) als basis voor vergunningverlening.  

Het Rijk draagt zorg voor landelijke wet- en regelwetgeving voor waterhuishoudingen en heeft het 
hoofdsysteem van de Nederlandse waterhuishouding in beheer. Het algemeen toezicht op de 
waterhuishouding berust bij de provincie Noord-Holland. Het waterkwaliteits- en 
waterkwantiteitsbeheer en het keringbeheer binnen het bestemmingsplangebied wordt uitgevoerd 
door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het rioolbeheer en de grondwaterzorgtaak 
berust bij de gemeente Zaanstad. 

Groen- en waterplan Zaanstad 

Zie onder groen. 
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XI Beleidskaders Milieu (inclusief externe veiligheid) 

Ruimtelijke Milieuvisie 

Op 10 juni 2009 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke Milieuvisie vastgesteld. In 2020 wil de 
gemeente klimaat-neutraal zijn en het aantal milieubelastende woningen halveren. In de visie is de 
weg hiernaar toe beschreven. Zaanstad zet in op: 

- schone lucht; 
- een zo schoon mogelijke bodem; 
- zo min mogelijk geluidsoverlast; 
- zo min mogelijk last van hinderlijke geuren; 
- veilig Zaanstad; 

- milieueffecten vanuit Amsterdam beperken; 
- duurzaam omgaan met afval; 
- klimaatneutrale gemeente in 2020; 
- duurzaam bouwen; 
- duurzaam vervoer; 
- duurzaam ondernemen; 
- zo weinig mogelijk ‘lichthinder’; 
- behoud en verbetering van natuur; 
- schoon en veilig water. 

De visie biedt dan ook een kader dat de richting aangeeft op milieugebied voor alle nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. Per gebied staat beschreven wat de normen zijn ten aanzien van 
lucht, bodem, externe veiligheid, water, geluid en bedrijvigheid.  

Zaanstad werkt aan de Omgevingsvisie. Deze visie komt in ieder geval in de plaats van de Ruimtelijke 
milieuvisie. De verwachting is dat de omgevingsvisie eind 2021 door de gemeenteraad wordt 
vastgesteld. 

Beleidskader verantwoording groepsrisico gemeente Zaanstad (externe veiligheid) 

Bij de beoordeling van de externe veiligheid moet veelal ook een verantwoording van het zogenaamde 
groepsrisico plaatsvinden. Het college van Zaanstad heeft op 04 juni 2008 het beleidskader 
verantwoording groepsrisico gemeente Zaanstad vastgesteld. In het beleidskader is de bestuurlijke 
visie, hoe binnen de gemeente Zaanstad de verantwoording van het GR wordt uitgevoerd, 
opgenomen. Het beleidskader bevat naast een drietal trajecten voor de verantwoording van het 
groepsrisico bij het planvormingsproces tevens een viertal richtsnoeren bij ruimtelijke besluiten over 
(her)inrichting van een gebied. 

Beleidsplan routing vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 

In 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders het beleidsplan routing vervoer gevaarlijke 
stoffen over de weg vastgesteld. Het doel van beleid is het bepreken van de risico’s van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen in Zaanstad. Hiervoor is een verplichtte route voor het vervoer van route 
plichtige gevaarlijke stoffen vastgesteld. De vastgestelde route geeft vanuit veiligheidsoogpunt zo 
weinig mogelijk risico voor inwoners. De route loopt voornamelijk door gebieden, waar weinig mensen 
het risico lopen om aan de gevaarlijke stoffen te worden blootgesteld, als er een ongeval tijdens het 
vervoer plaatsvindt. Het afwijken van deze route is alleen toegestaan met een ontheffing. 

Beleidsregels gelijkwaardigheid Bouwbesluit Cacaoloodsen nieuwbouw 

De beleidsregels gelijkwaardigheid Bouwbesluit Cacaoloodsen nieuwbouw is in 2009 door het college 
van Zaanstad vastgesteld. Hiermee wil het college de opslag van cacaoproducten brandveiliger te 
maken. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het grote brandcompartimenten die niet 
vallen binnen de in paragraaf 2.13.1 van het Bouwbesluit en die dat wel doen.  
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Beleidsnota Consumentenvuurwerk Zaanstad 2009 e.a. 

In 2008 heeft het college de beleidsnota consumentenvuurwerk Zaanstad vastgesteld. Hierin staat 
aan welke voorwaarden nieuwe en/of uitbreidingen van vuurwerkopslag/ verkoop (opslag van 
consumentenvuurwerk tot ten hoogste 10.000 kg), aan moeten voldoen. 

Actieplan omgevingslawaai 2019-2023 en beleidsregel hogere waarde 

Zaanstad wil haar inwoners een gezonde en leefbare woonomgeving bieden. Het verminderen van de 
geluidbelasting is daar onderdeel van. In het Actieplan omgevingslawaai 2019-2023 (vastgesteld 
college 2020) zijn maatregelen benoemd om de geluidhinder terug te dringen. Het plan heeft vooral 
betrekking op gemeentelijke wegen en (in mindere mate) op industrieterreinen. 

De maatregelen waar op wordt ingezet zijn het toepassen van stil wegdek bij toekomstige 
(her)inrichting en onderhoud. Ook het stimuleren en faciliteren van elektrisch vervoer. Om stil wegdek 
structureel onderdeel te maken van de toepassingskaders bij (groot)onderhoud is in het Actieplan een 
toepassingskader voor stil wegdek opgenomen. Op omgevingslawaai afkomstig van provinciale en 
rijkswegen, railverkeer en luchtvaart heeft de gemeente geen directe invloed. Hierbij wordt ingezet op 
lobby en overleg. 

Beleidsregel hogere waarde 

Het Actieplan omgevingslawaai is samengevoegd met de beleidsregel hogere waarde tot één 
document. De beleidsregel hogere waarde biedt een praktisch kader voor de verlening van hogere 
waarden bij hoge geluidsbelastingen. Aandacht voor de leefbaarheid staat hierbij centraal. Daarom 
gelden er voorwaarden aan het verlenen van hogere waarden. De voorwaarde legt de initiatiefnemer 
van plannen een inspanning op voor een leefbare woonomgeving als compensatie voor het bouwen in 
een lawaaiige situatie. Het gaat om: 

- aanwezigheid van een geluidsluwe zijde; 
- cumulatie leidt niet tot onaanvaardbare geluidsbelasting. 

Ook zijn er aandachtspunten opgenomen die bij ontwikkelingen in acht genomen moeten worden. 

Voor het Hembrugterrein en Zaanstad Midden –De Hemmes zijn afwijkende mogelijkheden 
opgenomen. 

Zaans Geurbeleid 2016 

Het Zaans geurbeleid is vastgesteld in juli 2016. Zaanstad wil de geurhinder beperken zodat de 
kwaliteit van de leefomgeving verbetert. Tegelijkertijd nieuwe geurhinder voorkomen. Zo is het voor 
huidige en toekomstige bewoners prettiger wonen. Het streven naar een beperking van geurhinder is 
in lijn met de Ruimtelijke Milieuvisie (2009), waarin Zaanstad de ambitie uitspreekt om de milieuhinder 
terug te brengen. 

Door het terugdringen van geurcontouren passen bedrijven beter in de woonomgeving. Hierdoor blijft 
de Zaanse identiteit met een sterke menging van wonen en werken behouden. Ook ontstaan meer 
mogelijkheden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op plekken waar er sprake is van een 
aanvaardbaar geurniveau. Hiervoor biedt het beleid duidelijke kaders voor de toetsing van 
woningbouwplannen. 

Het Zaans geurbeleid is gericht op het behalen van een aanvaardbare geurbelasting. Deze is uitgerukt 
in streef- en ambitiekwaliteit.  

Nota bodembeheer Zaanstad 2020-2030 

De gemeenteraad heeft in 2020 de nota Bodembeheer Zaanstad vastgesteld. De nota beschrijft welke 
regels en voorwaarden gelden voor het toepassen van schone en licht verontreinigde grond en 
baggerspecie als bodem in Zaanstad. Met het vaststellen van deze Nota bodembeheer is de eerder 
vastgestelde, Nota bodembeheer Zaanstad 2013-2017, februari 2013, vervallen. 

De Nota is gericht op het faciliteren van verantwoord grondverzet, om zoveel mogelijk grond binnen 
de regio te hergebruiken met als uitgangspunt dat de lokale bodemkwaliteit niet verslechtert en het 
'standstill-principe' wordt gehandhaafd. In de keten van bodembeheer zijn drie onderdelen te 



60 

onderscheiden: preventie, beheren en saneren. Per onderdeel worden de verschillend thema’s 
behandeld. 

Bodemkwaliteitskaart Zaanstad 2020 

De gemeente Zaanstad heeft als onderdeel van een duurzaam bodembeleid een 
bodemkwaliteitskaart opgesteld, tezamen met de Nota bodembeheer. De bodemkwaliteitskaart is door 
het college vastgesteld in 2020.  

De bodemkwaliteitskaart maakt inzichtelijk wat de actuele diffuse bodemkwaliteit is. Het brengt ook de 
bodemfunctieklassen van verschillende deelgebieden in Zaanstad in beeld. De kaart kan, in het kader 
van het Besluit bodemkwaliteit, binnen de gemeente gebruikt worden als bewijsmiddel, conform 
paragraaf 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit, voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van een partij vrijkomende grond en/of de ontvangende bodem. Dit voorkomt onderzoekskosten indien 
grond binnen het beheergebied door ontgraving vrijkomt en hierbinnen ook weer wordt toegepast  

Ten aanzien van het onderwerp nieuwe stoffen, waaronder PFAS is de verwachting dat het beleid zich 
de komende jaren zowel landelijk als regionaal verder gaat ontwikkelen. In dat geval bestaat de 
mogelijkheid dat deze bodemkwaliteitskaart moet worden aangepast of worden aangevuld aan de 
hand van de landelijke en regionale ontwikkelingen 
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XII Beleidskaders Technische infrastructuur 

Zenders voor telecommunicatie 

Het overheidsbeleid met betrekking tot basisstations voor UMTS is neergelegd in de nota Nationaal 
Antennebeleid 2000. De essentie van dit beleid is dat alleen voor antennemasten die hoger zijn dan 5 
meter een bouwvergunning is vereist. Afspraken met betrekking tot het plaatsen van de 
bouwvergunningvrije masten zijn, in het kader van het Nationaal Antennebeleid, uitgewerkt in een 
convenant tussen de overheid, de VNG en de operators van mobiele technologie. 

Hoogspanningslijnen-zakelijk recht 

Op de strook grond of water onder de hoogspanninglijnen rust een zakelijk recht (12 maart 1974) 
tussen de netbeheerder en de eigenaren. De strook, ook wel zakelijkrecht strook, veiligheid strook of 
belemmerde strook genoemd is 72 m breed ( 2x 36m). Binnen deze strook zijn beperkingen opgelegd 
waar de eigenaren zich aan moeten houden. Deze beperkingen zijn opgenomen in de “Vestiging 
zakelijk recht Rep. No. 6438, 12 maart 1974 “en de “Veiligheid- voorschriften voor werken in de 
nabijheid van hoogspanningsverbindingen” van Tennet. 

Hoogspanningslijnen en gezondheid 

De stroom die door hoogspanningsleidingen loopt veroorzaakt een elektromagnetisch veld. De sterkte 
van dit veld is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid stroom die wordt getransporteerd en de afstand tot 
de draden. Voor de maximale sterkte van een magnetisch veld zijn geen wettelijke normen. Het 
elektromagnetische veld dat rondom de hoogspanningsverbinding bestaat is wellicht schadelijk voor 
de gezondheid. 

Om schade door blootstelling aan bovengrondse hoogspanningsleidingen te voorkomen voert het Rijk 
voorzorgsbeleid uit. Zij adviseert om zo min mogelijk nieuwe situaties te creëren waarbij kinderen zich 
langdurig binnen de magneetveldzone van 0,4 microtesla (µT) zijn (afhankelijk van het soort 
hoogspanningsverbinding een afstand van minimaal 30 tot 200 meter).  

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen in de buurt van 
bestaande woningen en om de bouw van woningen in de buurt van bestaande 
hoogspanningsverbindingen. Voor bestaande woningen in de buurt van hoogspanningsleidingen geldt 
geen advies. Dit schrijft het Rijk in het Advies over hoogspanningslijnen (2005) en in de Brief aan 
gemeenten met verduidelijking advies hoogspanningslijnen (2008). 

Verder hanteert het Rijk een advieswaarde van maximaal 100 µT op maaiveld niveau ter voorkoming 
van korte termijn effecten. Dit is het door de Europese Unie aanbevolen niveau voor magnetische 
veldsterkte. 

Ontwikkelingen op het gebied van nutsvoorzieningen en aanbevelingen voor de 
bestemmingsregeling 

Ruimte voor ondergrondse infrastructuur en bovengrondse installaties 

Bij ontwikkelingen binnen een plangebied worden door de gemeente voorwaarden gesteld aan 
bouwers en ontwikkelaars met betrekking tot de ruimtereservering voor ondergrondse en 
bovengrondse kabel en leiding voorzieningen. De standaard kabel & leiding dwarsprofielen en regels 
bij aanleg staan in de “Standaard details “en de “technische voorwaarden” van de gemeente. 

Het is gewenst dat bij de ruimtereserveringen voor de verkeersbestemmingen en bouwplannen 
rekening wordt gehouden met het standaard kabel & leiding dwarsprofielen. 

Leidingen op de verbeelding 

Het is gewenst om op de verbeelding alleen de aardgastransportleidingen met een bedrijfsdruk hoger 
dan 8 bar aan te geven. Hier is voor gekozen, omdat bij deze leidingen onderzoek moet worden 
verricht in het kader van externe veiligheid.  
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Het is gewenst om op de verbeelding deze leidingen met de inventarisatie afstand aan te geven. Komt 
een bouwinitiatief binnen deze zone dan moet onderzoek naar plaatsgebonden en externe veiligheid 
worden verricht.  
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IV Beleidskaders Maatschappelijk en Gezondheid 

Sociale Structuurvisie 2009-2020 

In 2012 heeft de raad van Zaanstad de Sociale structuurvisie vastgesteld. De visie geeft vorm aan de 
wens om een sociale stad te zijn. Een leefbare en veilige stad waar mensen zich kunnen ontwikkelen 
op school, in het werk, in de vrije tijd, in sport of cultuur. Het beschrijft een drietal opgaven voor de 
toekomst. Die richten zich op talentontwikkeling van jongeren en volwassenen. Het bouwen van een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat met kwalitatief goede vrije tijd- en maatschappelijke voorzieningen. 
Tot slot gaat het over stimuleren van ontmoeting, betrokkenheid en initiatieven in buurten en wijken. 

Strategische agenda rondom ouder worden in Zaanstad 

De gemeenteraad heeft in 2017 de strategische agenda rondom ouder worden vastgesteld. De 
agenda geeft onder mee inzicht in de vraag ‘Hoe willen mensen eigenlijk oud worden?’ En wat is 
ervoor nodig om in die behoefte te kunnen voorzien, en vooral ook ruimte te bieden aan mensen zelf 
om hun toekomst in die richting vorm te geven? 

Zaanstad wil met partners in de stad samenwerken aan het realiseren van de volgende ambities: 

- dat mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven als zij ouder worden;  
- dat er passende woningen en woonvormen zijn voor de ouderen van nu en van de toekomst; 
- dat ouderen blijven meedoen en onderdeel zijn van vitale netwerken; 
- dat mensen ouder kunnen worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede 

voorzieningen in de buurt; 
- dat er een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk is en een goede 

spreiding van gecombineerde woonzorgvormen in Zaanstad. 

Zaanse visie op gezondheid 

In 2019 heeft de gemeenteraad de Visie op gezondheid vastgesteld.  Zaanstad wil dat inwoners zich 
in 2040 positief gezond(er) voelen en gezonde keuzes maken, in een omgeving die uitnodigt tot 
gezond gedrag. Beschreven staat de richting in de keuzes om te komen tot een gezond Zaanstad. 
Een cruciaal uitgangspunt is een gezonde inrichting van de stad. Met de visie worden een aantal 
effecten beoogd, namelijk dat: 

- inwoners zich positief gezonder voelen; 
- gezondheidsverschillen kleiner worden; 
- kinderen opgroeien in een gezonde omgeving; 
- de fysieke omgeving gezond gedrag stimuleert; 
- sterkere samenwerking tussen partners rond het thema gezondheid. 

Zaanstad bruist: cultuurvisie 2019-2030 

De cultuurvisie Zaanstad bruist is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie beschrijft de 
voorwaarde scheppende uitgangspunten waarbinnen cultuur zich de komende 10 jaar kan 
ontwikkelen. De visie is uitgewerkt in een uitvoeringsagenda die concrete acties koppelt aan de 
uitgangspunten voor de visie.  

De uitgangspunten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn: 

 Een divers en kwalitatief goed basisaanbod: door oa. passende en toekomstbestendige
gebouwen.

 Bij stedelijke ontwikkelingen: ruimte voor culturele initiatieven zoals broedplaatsen.
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Visie op de sport 2020-2014 

De Visie op sport 2020-2040 is door de raad vastgesteld in 2021. De visie gaat uit van de bijdrage die 
sport kan leveren aan de ontwikkeling van Zaanstad. Een stad die groeit en verschillende grote 
opgaven kent. De toekomst van de Zaanse sport wordt beïnvloed door de ontwikkelingen in de 
Zaanse sociale en fysieke omgeving, maar ook door trends en ontwikkelingen vanuit de sport zelf. 

Elke inwoner kan leren een leven lang plezier te beleven aan sport en bewegen. De sportieve en 
beweegvriendelijke omgeving leidt tot gezonde inwoners die actief zijn en samen het beste uit zichzelf 
en elkaar halen. 

Om hier gericht mee aan de slag te gaan, staan vier pijlers in de visie centraal: 

1. Ruimte om te sporten: een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte, met duurzame
en toegankelijke sportinfrastructuur die multifunctioneel kunnen worden gebruikt.

2. Sportstimulering: alle Zaanse sporters beleven plezier en sport en elke sporter zich kan zich
ontwikkelen. De Zaanse sportomgeving is een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn,
en waarin ontoelaatbaar gedrag zoals uitsluiting en discriminatie samen wordt aangepakt. Het
sportaanbod wordt afgestemd op de opgaven die op wijk- en buurtniveau spelen en daarin trekken
we op met scholen, maatschappelijke partners, verenigingen en aanbieders. Het sportaanbod
wordt afgestemd op de opgaven die op wijk- en buurtniveau spelen en daarin trekken we op met
scholen, maatschappelijke partners, verenigingen en aanbieders

3. Sportbranche: verenigingen zijn essentieel onderdeel van de Zaanse sportomgeving.
Samenwerking op wijken buurtniveau en nieuwe verbindingen met ongeorganiseerde partners is
van groot belang voor een positief sportklimaat, multifunctioneel gebruik van accommodaties en
ruimte én voor de ontwikkeling van de stad.

4. Topsport: Zaanstad waardeert haar topsporters. De functionele ondersteuning van topsporttalent
en het faciliteren van aantrekkelijke topsportevenementen creëert een positief topsportklimaat in
Zaanstad.
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XIII Beleidskaders Duurzaamheid 

Integraal klimaatprogramma 2010-2020 en Zaanse energie agenda (herijkte routekaart) 

In 2009 heeft de gemeenteraad het Integraal klimaatprogramma 2010-2020 vastgesteld. Zaanstad wil 
in 2020 klimaatneutraal zijn. De ambitie is vastgelegd in het Integraal Klimaatprogramma 2010-2020 
en uitgewerkt in de vorm van een routekaart. In 2014 heeft er een herijking van de routekaart 
plaatsgevonden. Deze is omgevormd tot de Zaanse energie Agenda. Het klimaatprogramma is 
opgebouwd uit drie pijlers:  

1. Energiereductie
2. Schone energieproductie
3. Innovatie/hergebruik

Een onderdeel van het klimaatprogramma is de routekaart, waarin de activiteiten staan die  moeten 
worden uitgevoerd om klimaatneutraliteit in 2020 te bereiken. De routekaart is niet  bedoeld als 
blauwdruk. Economische, maatschappelijke en technische ontwikkelingen  kunnen er toe leiden dat 
de acties tussentijds worden bijgesteld. De routekaart vormt juist  ook een uitnodiging aan andere 
partijen om zelf of in samenwerking met anderen acties te  ondernemen die bijdragen aan een klimaat 
neutrale gemeente. 

Zaans Klimaatakkoord 2030-2040 
Zaanstad werkt samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, industrie en bewoners aan een 
nieuwe een routekaart voor een klimaatneutraal Zaanstad (2030-2040) en een circulaire stad in 2050 
met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. 

Greendeal Aardgasvrije wijken 

Zaanstad heeft zich aangesloten bij een ‘Green Deal’ met het Rijk, waarmee provincies, gemeenten 
en netbeheerders in staat worden gesteld om woningen op een andere manier te verwarmen dan met 
aardgas. Zaanstad ondertekende de overeenkomst woensdag 8 maart 2017 samen met minister van 
Economische Zaken, twaalf provincies, 29 andere gemeenten en vijf netbeheerders. Door een Green 
Deal aan te gaan, kan de rijksoverheid helpen om knelpunten op te lossen bij het zetten van 
duurzame stappen. 

De Green Deal richt zich vooral op de bestaande gebouwvoorraad (in Zaanstad 66.000 woningen). 
Maar de gemeente wil ook voorkomen dat met de nieuwbouwopgave (20.000 woningen vanuit 
MAAK.Zaanstad) nog aardgasaansluitingen nodig zijn. Zaanstad gaat een aangescherpte 
energieprestatienorm hanteren voor nieuwbouw. Vanaf 15 februari 2019 geldt de scherpere 
energieprestatienorm (EPC) van <0,2 voor alle nieuwbouwwoningen als wettelijke norm. Die norm 
leidt ertoe dat nieuwe woningen moeten worden voorzien van nog betere isolatie en de duurzaamste 
technieken voor de opwek van energie. De aangescherpte EPC norm is mogelijk gemaakt met de 
inwerkingtreding van de 17e tranche van de Crisis- en Herstelwet en geldt vanaf 15 februari 2019. 
Vanaf januari 2020 wordt deze aangescherpte energieprestatie norm opgevolgd door de nieuwe 
landelijke normen van BENG (bijna energie neutrale gebouwen). 

Nota kleine windturbines 

Op 28 oktober 2008 is de nota kleine windturbines in Zaanstad door het college aangenomen. De nota 
is vervolgens ter kennisname aan de raad aangeboden.  

De definitie van een kleine windturbine wordt behandeld in paragraaf 2.3 van de deze nota. Voor 
windturbines die op het maaiveld worden geplaatst geldt dat een turbine klein is als de totale tiphoogte 
van mast en rotor samen niet hoger is dan 15 meter. Voor kleine windturbines op gebouwen geldt dat 
de meest ideale masthoogte tussen de 3 en 5 meter ligt. Als maximum geldt hier een totale hoogte 
van 7,5 meter. De wijze waarop de definitie van kleine windturbines past binnen overig Zaans beleid 
met betrekking tot hoge objecten wordt beschreven in paragraaf 2.4. De conclusie is dat bestaand 
beleid met betrekking tot hoge objecten niet van toepassing is voor kleine windturbines. 
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In hoofdstuk 5 is de ruimtelijke afweging m.b.t. locatiekeuze voor kleine windturbines behandeld. Een 
nieuw bouwwerk wordt zowel op zichzelf als in samenhang met de omgeving beoordeeld. Dit geldt 
ook voor het toepassen van kleine windturbines. In paragraaf 5.2 wordt het bestaande (ruimtelijk 
relevante) beleid behandeld. Met betrekking tot kleine windturbines is dit de welstandsnota en de 
structuurschets 'Dansen op het Veen'.  

In de nota kleine windturbines worden de uitgangspunten voor plaatsing van kleine windturbines per 
gebiedstype uiteengezet. Voor deze gebiedsgerichte uitgangspunten wordt verwezen naar paragraaf 
5.4 van de nota. Verder zijn in paragraaf 5.3 enkele algemene uitgangspunten geformuleerd, die voor 
alle gebieden gelden. 
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XIV  Beleidskaders Overig 

Zaanstad kent nog enkele beleidskaders voor specifieke onderwerpen. Het gaat om: 

- Beleidsregels Afwijken van bestemmingsplannen en beheersverordeningen Wabo Zaanstad 2010, 

vastgesteld door de raad in 2010, 

- Coördinatieverordening gemeente Zaanstad 2019, vastgesteld door de raad in 2019 

- Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop - 

2019, vastgesteld door de burgemeester in 2019 

- Verordening speelautomatenhallen gemeente Zaanstad – 2019, vastgesteld door de raad in 2019 

- Aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning speelautomatenhal - 2019 , vastgesteld 

door de raad in 2019 

- Wegwijzer Inrichting Openbare Ruimte Zaanstad (WIORZ).  

- Beleidsregels Uitwegen gemeente Zaanstad 2008, vastgesteld door het college2008 

- Nadere regels bij plaatsing van objecten op openbare plaatsen (artikel 5.50 vierde lid van de 

Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad), vastgesteld door het college in 2020 

- Vuurwerkverkoopbeleid gemeente Zaanstad - 2019, vastgesteld door het college in 2019 

- Aanvraag- en selectieprocedure vuurwerkverkoopvergunning - 2019, vastgesteld door het college 

in 2019. 
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Bijlage 5. Monitoringsplan 
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Bijlage 6. Overzicht relevante wet- en regelgeving 

Bodem 

Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): 

1. § 3.2.6: Bodemenergiesystemen. 

2. § 3.2.13: Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval 

voorafgaand aan inzameling of afgifte. 

3. § 3.2.14: Op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten 

stortplaatsen. 

4. § 3.2.20: Het op of in de bodem brengen van meststoffen. 

5. § 3.2.21: Graven in bodem met een kwaliteit onder de interventiewaarde bodemkwaliteit. 

6. § 3.2.22: Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit. 

7. § 3.2.23: Saneren van de bodem. 

8. § 3.2.24: Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking 

herbruikbare grond of baggerspecie. 

9. § 3.2.26: Toepassen van grond of baggerspecie. 

10. § 3.5.8: Grondbank of grondreinigingsbedrijf. 

11. § 3.5.11: Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. 

12. § 4.3: Grote stookinstallaties. 

13. § 4.4: Afvalverbrandingsinstallaties en afvalmeeverbrandingsinstallaties. 

14. § 4.7: Asfaltcentrale. 

15. § 4.8: Betoncentrale. 

16. § 4.9: Vormgeven betonproducten.  

17. § 4.10: Grafische processen. 

18. § 4.11: Aanbrengen van lagen op metalen. 

19. § 4.12: Smelten en gieten van metalen. 

20. § 4.15: Etsen en beitsen van metalen. 

21. § 4.18: Mechanisch en thermisch bewerken van metalen. 

22. § 4.19: Mechanisch bewerken van steen. 

23. § 4.20: Mechanisch bewerken van diverse materialen. 

24. § 4.21: Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen. 

25. § 4.22: Onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, 

vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen. 

26. § 4.24: Schoonmaken van pleziervaartuigen. 

27. § 4.25: Verwerken van rubbercompounds. 

28. § 4.26: Verwerken van thermoplastisch kunststof. 

29. § 4.27: Verwerken van ployesterhars. 

30. § 4.28: Voedingsmiddelenindustrie. 

31. § 4.31: Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaard brandstoffen. 

32. § 4.34: Oplosmiddeleninstallatie. 

33. § 4.35: Tanken en opslaan van LPG. 

34. § 4.36: Tanken en opslaan van LNG. 

35. § 4.37: Tanken en opslaan van CNG. 

36. § 4.38: Tanken en opslaan van waterstof. 

37. § 4.39: Kleinschalig tanken. 

38. § 4.40: Grootschalig tanken. 

39. § 4.42: Kleinschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen of drijvende werktuigen.  

40. § 4.43: Grootschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen of drijvende werktuigen. 

41. § 4.44: Wasstraat of wasplaats. 

42. § 4.45: Verwijderen graffiti. 

43. § 4.47: Autodemontage en tweewielerdemontage. 

44. § 4.49: Zuiveringstechnisch werk. 

45. § 4.55: Laboratorium. 

46. § 4.57: Chemisch reinigen textiel. 

47. § 4.59: Binnenschietbaan. 

48. § 4.60: Buitenschietbaan. 
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49. § 4.61: Kleiduivenbaan. 

50. § 4.62: Aanmaken en transporteren via vaste leidingen van gewasbeschermingsmiddelen, 

biociden of bladmeststoffen. 

51. § 4.65: Behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen. 

52. § 4.68: Spoelen van gewassen. 

53. § 4.69: Spoelen van niet-biologisch geteelde bloembollen of bloemknollen. 

54. § 4.73: Substraatteelt van gewassen in de openlucht. 

55. § 4.82: Dierenverblijven. 

56. § 4.83: Opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie. 

57. § 4.84: Opslaan van kuilvoer of bijvoedermiddel. 

58. § 4.85: Opslaan van gebruikt substraatmateriaal. 

59. § 4.86: Opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin. 

60. § 4.88: Mestvergistingsinstallatie. 

61. § 4.89: Composteren en opslaan van groenafval. 

62. § 4.90: Reinigen van werktuigen, voertuigen of apparatuur voor agrarische activiteiten. 

63. § 4.93: Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks. 

64. § 4.94: Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of 

pekel in bovengrondse opslagtanks. 

65. § 4.95: Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of 

pekel in een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruik. 

66. § 4.96: Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks. 

67. § 4.97: Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of 

pekel in ondergrondse opslagtanks. 

68. § 4.98: Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. 

69. § 4.99: Opslaan van organische peroxiden in verpakking. 

70. § 4.104: Opslaan van goederen. 

71. § 4.105: Exploiteren van een benzineterminal. 

72. § 4.111: Gesloten bodemenergiesystemen. 

73. § 4.112: Open bodemenergiesystemen. 

74. § 4.113: Militaire oefeningen. 

75. § 4.115: Militaire schietbaan. 

76. § 4.116: Het op of in de bodem brengen van meststoffen.  

77. § 4.117: Het op of in de bodem brengen van zuiveringsslib.  

78. § 4.118: Het vernietigen van de zode van gras.  

79. § 4.119: Graven in bodem met een kwaliteit onder de interventiewaarde bodemkwaliteit.  

80. § 4.120: Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit.  

81. § 4.121: Bodemsanering.  

82. § 4.122: Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking 

herbruikbare grond of baggerspecie.  

83. § 4.123: Toepassen van bouwstoffen.  

84. § 4.124: Toepassen van grond of baggerspecie. 

85. § 5.2.1: Eindonderzoek bodem.  

86. § 5.2.2: Voorafgaand bodemonderzoek.  

87. § 5.4.2: Bodembeschermende voorzieningen.  

88. § 6.2.7.5: Lozingen bij graven en saneringen.  

89. § 7.2.2: Grondverzet.  

90. § 7.2.7.5: Lozingen bij graven en saneringen.  

Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl); 

1. § 5.1.4.5.1: Toelaten van een bouwactiviteit op een bodemgevoelige locatie. 
2. § 5.1.4.5.2: Nazorg. 

3. § 5.1.4.5.3: Aanwijzing bodembeheergebieden en indeling landbodem in bodemfunctieklassen. 
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Geluid 

Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): 

1. § 4.13: Stralen van metalen. 

2. § 4.16: Lassen van metalen. 

3. § 4.18: Mechanisch en thermisch bewerken van metalen. 

4. § 4.19: Mechanisch bewerken van steen. 

5. § 4.20: Mechanisch bewerken van diverse materialen. 

6. § 4.23: Proefdraaien van verbrandingsmotoren. 

7. § 4.56: Traumahelikopter. 

8. § 4.109: Werkzaamheden met verplaatsbaar mijnbouwwerk. 

Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl); 

1. Afdeling 3.5: Beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

2. § 5.1.4.2: Geluid door activiteiten. 

3. § 5.1.4.3: Geluid rond luchthavens (N.B. gereserveerd). 
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Lucht 

Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): 

1. § 4.3: Grote stookinstallatie. 

2. § 4.4: Afvalverbrandingsinstallatie en afvalmeeverbrandinginstallatie. 

3. § 4.5: Titaandioxideinstallatie. 

4. § 4.7: Asfaltcentrale. 

5. § 4.8: Betoncentrale. 

6. § 4.10: Grafische processen. 

7. § 4.11: Aanbrengen van lagen op metalen. 

8. § 4.12: Smelten en gieten van metalen. 

9. § 4.13: Stralen van metalen. 

10. § 4.14: Schoonbranden van metalen. 

11. § 4.15: Etsen en beitsen van metalen. 

12. § 4.16: Lassen van metalen. 

13. § 4.17: Solderen van metalen. 

14. § 4.18: Mechanisch en thermisch bewerken van metalen. 

15. § 4.19: Mechanisch bewerken van steen. 

16. § 4.20: Mechanisch bewerken van diverse materialen. 

17. § 4.21: Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen. 

18. § 4.25: Verwerken van rubbercompounds. 

19. § 4.26: Verwerken van thermoplastisch kunststof. 

20. § 4.28: Voedingsmiddelenindustrie. 

21. § 4.31: Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaard brandstoffen. 

22. § 4.32: Middelgrote stookinstallaties voor niet-standaard brandstoffen. 

23. § 4.34: Oplosmiddeleninstallatie. 

24. § 4.40: Grootschalig tanken. 

25. § 4.47: Autodemontage en tweewielerdemontage. 

26. § 4.49: Zuiveringstechnisch werk. 

27. § 4.54: Crematorium. 

28. § 4.55: Laboratorium. 

29. § 4.57: Chemisch reinigen textiel. 

30. § 4.59: Binnenschietbaan. 

31. § 4.82: Dierenverblijven. 

32. § 4.86: Opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin. 

33. § 4.88: Mestvergistingsinstallatie. 

34. § 4.96: Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks. 

35. § 4.104: Opslaan van goederen. 

36. § 4.105: Exploiteren van een benzineterminal. 

37. § 4.109: Werkzaamheden met verplaatsbaar mijnbouwwerk. 

38. § 4.116: Het op of in de bodem brengen van meststoffen.  

39. § 4.117: Het op of in de bodem brengen van zuiveringsslib. 

40. § 5.4.3: Zeer zorgwekkende stoffen. 

41. § 5.4.4: Luchtmodule. 
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Geur 

Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): 

1. Artikel 4.178: lucht en geur: afvoeren emissies bij alle grafische processen.

2. Artikel 4.202: lucht en geur: afvoeren emissies bij het aanbrengen van lagen op metalen.

3. Artikel 4.217: lucht en geur: afvoeren emissies (N.B. geldt alleen bij het smelten en gieten van

metalen).

4. Artikel 4.337: lucht en geur: afvoeren emissies (N.B. geldt alleen bij het reinigen en coaten van

materialen).

5. § 4.27: Verwerken van polyesterhars: verbod op het verwerken van polyesterhars zonder 

voorafgaande melding (N.B. dit geldt alleen voor activiteiten waarbij meer dan 1 kg. Organische 

peroxiden opgeslagen wordt). 

6. § 4.28: Voedingsmiddelenindustrie: maken en bewerken van levensmiddelen of voerder. 

7. § 4.29: Zuiveringstechnisch werk. 

8. § 4.82: Dierenverblijven. 

9. § 4.87: Meststoffenbehandelingsinstallatie. 

10. § 4.109: Werkzaamheden met verplaatsbaar mijnbouwwwerk.  

Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);  § 5.1.4.6: 

1. § 5.1.4.6.1: Algemene bepalingen,  

2. § 5.1.4.6.2: Geur door het exploiteren van zuiveringstechnische werken. 

3. § 5.1.4.6.3: Geur door het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf. 

4. Geur door andere agrarische activiteiten.



74 

Omgevingsveiligheid 

Instructieregels Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): zie bijlage 

1. § 3.4.3: Buisleiding met gevaarlijke stoffen. 

2. § 3.2: Seveso-inrichting. 

3. § 4.10: Grafische processen. 

4. § 4.22: Onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, 

vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen. 

5. § 4.29: Regelen en meten van aardgas. 

6. § 4.30: Windturbine. 

7. § 4.31: Kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaard brandstoffen. 

8. § 4.33: Koelinstallaties met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak. 

9. § 4.35: Tanken en opslaan van LPG. 

10. § 4.36: Tanken en opslaan van LNG. 

11. § 4.37: Tanken en opslaan van CNG. 

12. § 4.38: Tanken en opslaan van waterstof. 

13. § 4.39: Kleinschalig tanken. 

14. § 4.40: Grootschalig tanken. 

15. § 4.42: Kleinschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen of drijvende werktuigen.  

16. § 4.43: Grootschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen of drijvende werktuigen.  

17. § 4.46: Natte koeltoren.  

18. § 4.59: Binnenschietbaan. 

19. § 4.60: Buitenschietbaan. 

20. § 4.61: Kleiduivenbaan. 

21. § 4.88: Mestvergistingsinstallatie. 

22. § 4.91: Opslaan van propaan of propeen in opslagtanks. 

23. § 4.92: Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks. 

24. § 4.93: Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks. 

25. § 4.95: Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of 

pekel in een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruik. 

26. § 4.96: Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks. 

27. § 4.98: Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. 

28. § 4.99: Opslaan van organische peroxiden in verpakking. 

29. § 4.100: Opslaan van vaste minerale organische meststoffen. 

30. § 4.101: Vullen van gasflessen met propaan of butaan. 

31. § 4.102: Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor 

theatergebruik. 

32. § 4.103: Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. 

33. § 4.106: Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen. 

34. § 4.108: Buisleiding met gevaarlijke stoffen. 

35. § 4.113: Militaire oefeningen. 

36. § 4.114: Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen. 

37. § 4.115: Militaire schietbaan. 

38. § 9.2.4: Andere beperkingengebiedactiviteiten bij hoofdspoorwegen. 

Instructieregels: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl); § 5.1.2:  

1. § 5.1.2.1: Algemene bepalingen over veiligheidsrisico’s, toepassingsbereik, eerbiedigende 

werking en bepalingen t.b.v. de interpretatie van de navolgende paragrafen. 

2. § 5.1.2.2: Bepalingen over de opslag, productie, gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Daarnaast zijn in deze paragraaf bepalingen over de veiligheid rondom windturbines opgenomen. 

3. § 5.1.2.3: Bepalingen over het belemmeringengebied rondom buisleidingen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. 

4. § 5.1.2.4: Bepalingen over het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en 

pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. 

5. § 5.1.2.5: Bepalingen over de veiligheid van het bewerken en opslaan van ontplofbare stoffen voor 

civiel gebruik en op militaire objecten. 

6. § 5.1.2.6: Bepalingen over de veiligheid rond luchthavens (vooralsnog gereserveerd). 

7. § 5.1.2.7: Bepalingen over de veiligheid van infrastructuur rond Seveso-inrichtingen. 
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Bijlage 7. ……….. 
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Plannen maken voor de stad 
Zaanstad maken we samen. Steeds vaker komen initiatieven om Zaanstad mooier te 
maken uit de samenleving. De Omgevingswet1, die over enige tijd van kracht wordt, is 
bedoeld om hiervoor meer ruimte te bieden en wetgeving eenvoudiger te maken. 

Bent u een inwoner die met een groep buurtbewoners een speelplek wilt inrichten in de 
openbare ruimte, een ondernemer die zijn bedrijfspand wil uitbreiden of een 
projectontwikkelaar die misschien wel 200 woningen wil bouwen? U bent allemaal 
initiatiefnemer en u heeft een omgevingsvergunning nodig om uw idee of plan te 
realiseren. 

Om tot een goed plan te komen en zo snel mogelijk een omgevingsvergunning te krijgen, 
is het belangrijk dat u vroegtijdig in gesprek gaat de omgeving. Dat zijn alle inwoners, 
bedrijven en organisaties die op de een of andere manier (positief of negatief) in hun 
belang worden geraakt. Bijvoorbeeld omdat het gebouw dat u wilt neerzetten een deel 
van het uitzicht wegneemt van omwonenden of omdat de zonnepanelen die u op de 
uitbreiding uw bedrijfspand wilt plaatsen misschien de elektrische auto’s van 
omwonenden van stroom kunnen voorzien. In gesprekken met mensen die betrokken 
zijn bij een gebied of een duidelijk belang hebben, komen vaak nieuwe inzichten en 
ideeën naar voren die uw plan beter kunnen laten aansluiten bij de omgeving. 

Niet iedereen hoeft het uiteindelijk eens te zijn met uw plan, maar als mensen zich 
gehoord voelen, vermindert dat wel de kans dat ze in een later stadium bezwaar maken. 
Het betrekken van de omgeving bij het maken van een plan kost u aan de voorkant 
misschien extra tijd, maar levert over het hele traject meestal tijd op. Er komen vaak ook 
nog eens betere plannen uit. Bovendien is het gewoon een kwestie van goed fatsoen om 
met de omgeving te praten over wat u wilt gaan doen.

1 In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet, willen we al zoveel mogelijk werken in de geest 
van de nieuwe wet.
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Initiatiefnemer aan zet 
Van initiatiefnemer verwachten wij als gemeente dat u de omgeving vroegtijdig – dus 
voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt – bij uw plannen betrekt. Daarom geven 
we u dit participatieprotocol mee, om u daarbij op weg te helpen. Zowel voor grote als 
kleine projecten is het van belang om in kaart te brengen welke belangen er spelen 
rondom uw project en de locatie. De vorm en de omvang van de participatie kunnen 
uiteraard wel verschillen. 

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u aangeven:
 of er overleg is geweest met belanghebbenden,
 hoe dat overleg heeft plaatsgevonden en
 wat u met de uitkomsten heeft gedaan2.

Als er in uw plannen sprake is van een afwijking van het omgevingsplan (nu nog 
bestemmingsplan), dan is participatie echt cruciaal. De activiteit wijkt dan immers op 
sommige punten af van de bestaande regels. Om te voorkomen dat belanghebbenden 
zich naderhand tegen het plan verzetten, is het belangrijk om hen aan het begin van de 
planontwikkeling te betrekken. 

De terugkoppeling van de participatie helpt de gemeente om inhoudelijk een goede 
afweging van alle belangen te kunnen maken. Mede op basis daarvan bepaalt de 
gemeente of de vergunning wordt verleend. De termijn voor het beoordelen van een 
vergunningaanvraag is acht weken3. Het formuleren van een goede onderbouwing van 
uw omgevingsvergunningaanvraag is noodzakelijk. Alleen dan kan de gemeente binnen 
de gestelde termijn de aanvraag aan alle regels en kaders toetsen en tot een 
weloverwogen besluit komen. Als de gemeente op basis van de door u aangeleverde 
stukken onvoldoende in staat is om een goede belangenafweging te maken, kan zij in 
het uiterste geval de termijn met nog eens zes weken verlengen. U moet dan langer 
wachten, voordat u weet of u aan de slag kunt. 

In overleg met de gemeente kan in sommige gevallen – dit geldt alleen voor grote 
projecten die niet binnen het bestaande omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan) 
passen – besloten worden om op voorhand het omgevingsplan te wijzigen. Dat geeft u 
als ontwikkelaar iets meer ruimte bij de uitwerking van het plan. Hier is wel meer tijd 
gemoeid . In het geval van een omgevingsplanwijziging maakt u al in een vroeg stadium 
afspraken met de gemeente over de rolverdeling in het participatieproces. De gemeente 
is dan namelijk zelf ook belanghebbende. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het 
omgevingsplan vast. 

2 Zie voor meer informatie: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/participatie-
wet/omgevingsvergunning/
3 Voor grote projecten die niet binnen het bestemmingsplan passen geldt nu nog een uitgebreide 
procedure va 26 weken. Onder de Omgevingswet wordt ook die teruggebracht naar 8 weken.
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Aan de slag 
Elk initiatief is anders. Dat vraagt om een aanpak op maat, afhankelijk van de omvang 
van het plan, de plek, het aantal belanghebbenden en wat er allemaal verder speelt. Hoe 
u als initiatiefnemer de participatie precies wilt vormgeven is daarom moeilijk van te 
voren vast te leggen. 

Ongeacht de aard van het initiatief, participatie met de omgeving levert het meeste op 
als wederzijds vertrouwen het vertrekpunt is. Een open gesprek waarin in een vroeg 
stadium belangen met elkaar worden gedeeld en het proces zo transparant mogelijk 
verloopt. Dat is de geest die de nieuwe wet uitademt. 

Ongeacht hoe u de participatie wilt vormgeven, onderstaande stappen zijn cruciaal voor 
een goed proces.

Participatie in het kort

Stap 1: breng in beeld.

In beeld brengen wie een belang 
hebben bij jouw idee of project

Stap 2: Ga in gesprek en maak goede 
afspraken.

Ga met hen in gesprek.

Stap 3: delen, uitwerken en toetsen

Leg alle ideeën, inzichten, zorgen en 
mogelijke oplossingen in een 
document vast. Toets bij de groep 
belanghebbenden of je alles goed 
begrepen hebt.  

Stap 4: pas eventueel je plannen aan. 

Pas eventueel de plannen aan. Meldt dit 
aan de groep. Vul je participatiedocument 
met deze informatie aan. Dit document kan 
je bij de vergunningaanvraag doen. 

Stap 1: Breng in Beeld 

Breng alle belanghebbenden in beeld, zodat u weet wie u moet betrekken. Denk daarbij 
aan inwoners, bedrijven of maatschappelijke organisaties die op de een of andere 
manier geraakt worden door uw initiatief. Die effecten kunnen positief of negatief zijn. Ga 
vooral het gesprek aan met mensen die een belang hebben dat wellicht niet helemaal 
strookt met wat u van plan bent. Samen kunt u wellicht tot oplossingen komen, waar u 
zich allebei in kunt vinden. Kijk daarbij ook verder dan direct omwonenden. Een project 
heeft soms ingrijpende effecten die verder reiken. Stel u wilt een kanoverhuur openen. 
De verhuurder van fluisterbootjes die een eind verderop zit is daar in eerste instantie 
misschien niet blij mee, omdat hij concurrentie vreest. Door samen in gesprek te gaan, 
komt u misschien tot ideeën, waar u allebei beter van kunt worden. Wees daarbij open 
en transparant. 
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Hulpvragen bij bepalen wie te betrekken: 
1. Wat is de aard en omvang van uw initiatief?

2. Wat is de impact of hinder voor de omgeving en hoe groot (geografische afbakening)
is die omgeving? 

3. Zijn er ook buiten de directe omgeving mensen en/of organisaties op wie uw initiatief
van invloed is en die een inhoudelijk belang hebben? 

Breng daarnaast alle relevante wet- en regelgeving in kaart. Wat staat er bijvoorbeeld in 
het bestemmingsplan (straks het omgevingsplan)? U kunt dit checken op 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/Wat staat er in de omgevingsvisie4 en andere 
beleidsstukken, zoals de visie van MAAK Zaanstad? 

Stap 2: Ga in gesprek en maak goede afspraken 

Benader de belanghebbenden en ga met hen in gesprek. Hoe u dit doet, is aan u en 
sterk afhankelijk van de omvang en aard van het initiatief. U kunt bijvoorbeeld een 
enquête houden, een bijeenkomst organiseren, één-op-éen gesprekken voeren en 
sociale media inzetten. In tijden van Corona, waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten, 
zijn er ook tal van digitale middelen die u kunt inzetten om belangstellenden te 
informeren of mee te praten. U kunt bij het inrichten en uitvoeren van de participatie 
gebruik maken van externe, professionele ondersteuning of alles zelf doen. Veel 
suggesties hoe u als initiatiefnemer participatie kunt organiseren vindt u op: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ 
Wees tegenover belanghebbenden aan het begin van het traject heel duidelijk over een 
aantal zaken: 

 Leg goed uit wat de wettelijke kaders zijn, waaraan uw initiatief moet voldoen.

 Wees duidelijk over de fase van het initiatief. Leg uit dat u nog bezig bent met de
planontwikkeling en nog een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet
indienen. Dat schept vertrouwen en voorkomt dat mensen denken dat alles al
geregeld is.

 Wees helder over de ruimte die u belanghebbenden wilt geven. Mogen ze alleen
advies geven of bent u bereid om echt samen met de buurt een plan te
ontwikkelen (coproduceren)?

 Leg uit hoe u de participatie wilt aanpakken, wat u met de uitkomsten gaat doen
en wanneer de betrokkenen van u horen.

4 De Zaanse Omgevingsvisie is naar verwachting in de loop van 2021 gereed. 
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Stap 3: Delen, uitwerken, toetsen 
Deel alle ideeën, inzichten, zorgen en mogelijke oplossingen die uit de participatie zijn 
gekomen met alle betrokkenen. 
Werk het initiatief met de input uit de participatie uit tot een conceptplan. Leg in een apart 
participatiedocument vast welke stappen u heeft ondernomen om alle belangen goed in 
kaart te brengen, welke inzichten dit heeft opgeleverd en wat u met de opbrengst heeft 
gedaan. 
Leg het conceptplan en het verslag van de participatie nog een keer voor aan alle 
betrokkenen. Dat voorkomt dat mensen later op hun uitspraken terugkomen. Geef ook 
aan wanneer u de aanvraag gaat indienen bij de gemeente. 

Stap 4: Pas eventueel je plannen aan.
Pas eventueel de plannen aan. Deel dit ook met de groep. En vermeld dit ook in het 
participatiedocument. 
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Rollen van de gemeente 
In de samenwerking met inwoners en ondernemers heeft de gemeente verschillende 
rollen. 

Soms is de gemeente zelf initiatiefnemer. Bijvoorbeeld bij de inrichting van de openbare 
ruimte en voor het maken van een omgevingsvisie of een omgevingsplan. Dan is zij zelf 
aan zet om hierover met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in 
gesprek te gaan. 

De gemeente heeft ook een rol als hoeder van het algemeen belang. Soms zijn er 
belangen die groter zijn dan de deelbelangen van individuele inwoners. Denk 
bijvoorbeeld aan het realiseren van de energietransitie of aan bereikbaarheid van de 
stad. Om als gemeente een goede afweging van al die belangen te maken, is het heel 
belangrijk om alle belangen goed in kaart te hebben. 

In sommige gevallen is de gemeente ook zelf belanghebbende. Dat is bijvoorbeeld het 
geval als voor de realisering van een initiatief een wijziging in het omgevingsplan nodig 
is. Het kan dan handig zijn om ook de gemeente uit te nodigen om deel te nemen aan de 
participatie. 
In grote projecten is er altijd vroegtijdig contact tussen de initiatiefnemer en een vaste 
aanspreekpersoon bij de gemeente. Er kunnen dan goede afspraken worden gemaakt 
over de onderlinge rolverdeling in de participatie. 

Ook heeft de gemeente de rol van toetser. Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning 
toetst de gemeente of aan alle geldende regels en voorwaarden is voldaan en weegt zij 
alle inhoudelijke belangen af. Pas dan verleent zij de vergunning. 

De gemeente kan ook sparring partner zijn, bijvoorbeeld als u verder wilt praten over 
participatie. In het volgende hoofdstuk staat hoe u met ons hierover contact kan 
opnemen.
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Verder praten over participatie?
Met deze handreiking willen wij u op weg helpen om invulling te geven aan de participatie. In 
een aantal gevallen kunt u hier met ons verder over praten. 

 Gaat het om een kleinschalig initiatief in de openbare ruimte (bijvoorbeeld een
speeltuintje, groenadoptie of een geveltuin)? Dan kunt u contact opnemen met de
Gebiedsmanager openbare ruimte via 14 075

 Als u een ander kleinschalig initiatief in de buurt heeft (zoals een kleiner
bouwproject) kunt u contact opnemen via de website
wijkmanagement.zaanstad.nl met de wijkmanager.

 Bent u op zoek naar mogelijkheden in Zaanstad als ondernemer, dan kunt u
contact opnemen via het ondernemersloket van de gemeente

 Voor grotere bouwprojecten kunt u terecht bij de programmamanager van MAAK-
Zaanstad. U kunt via ons telefoonnummer 14 075 contact zoeken met de juiste
programmamanager van MAAK. Zaanstad.

Meer informatie over het aanvragen 
van een vergunning

Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt of wilt u een vergunning aanvragen? Doe 
dan de vergunningencheck via de website https://www.omgevingsloket.nl/. 

Wilt u voorafgaand aan uw aanvraag meer zekerheid of inzicht in de haalbaarheid van 
uw initiatief? Via de wegwijzer omgevingsinitiatief op onze website kunt u zien hoe u 
voorafgaand aan een vergunningaanvraag advies kan krijgen over uw initiatief. U kunt de 
wegwijzer ook vinden door te zoeken op ‘omgevingsvergunning’ op onze website.
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Meer informatie over de Omgevingswet 
en wet- en regelgeving

www.zaanstad.nl. Zoekwoord 

‘omgevingsvergunning’. 

U kunt zelf via de vergunningencheck op 

omgevingsloket.nl controleren of u een 

omgevingsvergunning nodig heeft.

MAAK Zaanstad Voor informatie over de verschillende 

MAAK-gebieden en contactpersonen. 

https://omgevingswet.zaanstad.nl/ Voor informatie hoe Zaanstad zich 

voorbereid op de Omgevingswet 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ Voor informatie over geldende 

bestemmingsplannen 

Wegwijzer omgevingsinitiatief

(www.zaanstad.nl zoekwoord 

‘omgevingsvergunning’)

De gemeente maakt onderscheid tussen 

algemene vragen en het 

vergunningenadvies. Gebruik de wegwijzer 

omgevingsinitiatief om duidelijkheid te 

verschaffen.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ Voor achtergronden bij de Omgevingswet 

en heel veel suggesties over vormen van 

participatie 
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