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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding
Stichting De Wever en TBV Wonen zijn voornemens om de verouderde zorglocatie Sint Jozefzorg 
te herontwikkelen tot het moderne woonzorgcentrum Jozefzorg. Het verpleeghuis en het 
verzorgingshuis voldoen functioneel niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook de hofjes aan de 
Ringbaan Zuid kampen met technische gebreken. De Wever (zorgverlener), TBV Wonen (eigenaar 
van de panden) en de gemeente Tilburg hebben daarom gezamenlijk een toekomstvisie voor de 
locatie uitgewerkt. Partijen wensen de "introverte" zorglocatie om te bouwen tot een uitnodigende 
aantrekkelijke woonbuurt met zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Het plangebied Jozefzorg bevindt zich tussen de Wethouderslaan, Ringbaan Zuid en de 
Kruisvaardersstraat. De ontwikkeling van het gebied bestaat uit meerdere fases. 

Fase 1A betreft de verbouwing van en toevoeging van servicewijkvoorzieningen in het huidige 't Riet 
en op het bestaande gebouw aansluitende nieuwbouw voor 8 verzorgunits voor ieder 7 bedden. 

Fase 1B betreft de sloop van het verpleeghuis en nieuwbouw van 35 nieuwe 
senioren(huur)appartementen en 25 aanleunwoningen. 

Daarna wordt in de tweede fase de renovatie van de monumentale Hofjes ter hand genomen. Het 
uiterlijk wordt in oude staat hersteld en de woningen krijgen een bouwtechnische en 
installatietechnische opknapbeurt. Deze 56 aanleunwoningen worden verbouwd tot 28 
eengezinswoningen voor de vrije koopsector. 

Tot slot wordt in fase 3 het verzorgingshuis gesloopt en worden 63 nieuwe appartementen 
gebouwd. 

De bouwplannen leiden tot een nieuwe uitnodigende, aantrekkelijke en toegankelijke woonbuurt 
met een aantal zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de hele wijk.

Het initiatief is (deels) in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Met een herziening van het 
bestemmingsplan kan medewerking worden verleend. 

Met deze toelichting wordt een basis gegeven voor de bestemmingsplanherziening. De toelichting 
geeft aan waarom de beoogde ontwikkeling past binnen de visie op het gebied. Er wordt nader 
ingegaan op de wijze waarop het initiatief aansluit op de plaatselijke situatie en het beleid dat de 
gemeente voorstaat. Tevens worden de (stedenbouwkundige) richtlijnen en randvoorwaarden welke 
aan de basis van de planontwikkeling hebben gestaan in de toelichting verwoord. De toelichting 
geeft ook de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken weer.
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Figuur met de 3 fases
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Hoofdstuk 2  Beschrijving gebied
2.1  Ligging plangebied

Het plangebied Jozefzorg bevindt zich tussen de Wethouderslaan, Ringbaan Zuid en de 
Kruisvaardersstraat in de wijk Fatima.

 bestaande situatie

2.2  Juridisch-planologische situatie

Voor de planlocatie is het bestemmingsplan 'Fatima 2007' van kracht. Dit is vastgesteld door de 
gemeenteraad op 30 juni 2008. Het bestemmingsplan is op 21 november 2008 onherroepelijk 
geworden. In dit bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ´Maatschappelijke Doeleinden'. 

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend gebouwen worden opgericht voor maatschappelijke 
instellingen. De bouw van appartementen en het gebruik van de Hofjes als woningen past niet 
binnen deze bestemming. 
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Hoofdstuk 3  Beleid en wet- en regelgeving
In dit hoofdstuk volgt een samenvatting van het gemeentelijk beleid dat van invloed is op 
bestemmingsplannen. Het beleid omtrent milieu volgt in de milieuparagraaf.

3.1  Ruimtelijke Structuurvisie 2020

De Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020 is een integraal ruimtelijk plan voor de gehele gemeente 
Tilburg. Deze visie is de opvolger van het 'Stadsbeheerplan Tilburg' uit 1990. De structuurvisie is 
de ruimtelijke vertaling en onderlinge afstemming van de ambities van de gemeente Tilburg op de 
gebieden wonen, werken, voorzieningen, recreatie, mobiliteit, natuur, water en landbouw tot 2020. 
´Tilburg´, stad van contrasten´ vormt het leidende thema voor de ruimtelijke ontwikkeling en dus 
het ruimtelijk beeld in de toekomst; contrasten tussen stad en landschap, tussen de stad en de 
omliggende dorpen, maar ook tussen de stedelijke en de dorpse elementen in de stad. De 
ruimtelijke contrasten die Tilburg karakteriseren maken de kwaliteiten van de stad zichtbaar. 
Kiezen voor het benutten en versterken van deze kwaliteiten betekent een verbijzondering van 
Tilburg ten opzichte van de andere grote steden in Noord-Brabant: een prettige stad om in te 
verblijven met een goed voorzieningenniveau, woningen en arbeidsplaatsen voor alle geledingen 
van de bevolking en gelegen in een blijvend groene omgeving.

De speerpunten van de Ruimtelijke Structuurvisie zijn de volgende:

a. Het buitengebied van Tilburg is gevarieerd en wordt behouden en verder versterkt;
b. Primair wordt de invulling van de verstedelijkingsopgave gezocht in het bestaand stedelijk 

gebied (binnen de tangenten). Soms is benutting van het buitengebied echter onvermijdelijk, 
bijvoorbeeld om de vereiste variatie in woonmilieus aan te bieden. Ruimtelijke ingrepen in het 
buitengebied zijn altijd kleinschalig en worden alleen gerealiseerd op die plaatsen die op 
grond van de bestaande kwaliteiten van water, bodem, ecologie en cultuurhistorie zijn 
geselecteerd;

c. De kenmerkende ruimtelijke structuur van oude linten en historische driehoekige pleinen blijft 
altijd herkenbaar. Op enkele plaatsen in de stad wordt op verantwoorde wijze geïntensiveerd. 
Op plekken met een hoge dynamiek is hoogbouw toegestaan;

d. De noodzakelijke intensivering van het stedelijk gebied mag niet ten koste gaan van het 
structurele groen in de stad.

De Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020 is door de Raad vastgesteld in januari 2005.

3.2  Volkshuisvestingsbeleid

WoonVisie

In de WoonVisie komen thema's en trends in het wonen aan de orde, worden actuele knelpunten 
geduid en worden de woonopgaven voor de komende jaren benoemd. Het centrale thema in de 
WoonVisie is het streven naar een ´stad in balans´, een stad waarin voldoende mate van 
differentiatie in het woningaanbod is zodat iedereen passende woonruimte kan vinden maar wel 
met een evenwicht tussen de belangen van het individu en die van het collectief en waar 
segregatie wordt vermeden.

In de Woonvisie wordt een vijftal speerpunten benoemd, waarmee Tilburg inhoud wil geven aan de 
'Stad in balans':

bouwen, bouwen, bouwen maar..mét (toekomst) kwaliteit : aandacht voor 
duurzaamheid, flexibiliteit en bruikbaarheid, veiligheid en differentiatie in de bouwprogramma's
keuzevrijheid en zeggenschap: aandacht voor de specifieke wensen van de consument, 
o.a. door particulier en mede opdrachtgeverschapschap
maatwerk in wonen, zorg en welzijn : aandacht voor de zorg- en begeleidingsbehoeften 
van mensen en de (woon)voorzieningen die hierbij nodig zijn
betaalbaarheid van het wonen: aandacht voor de betaalbaarheid van het wonen, zowel qua 
verwervingskosten/huurprijs als qua totale woonlasten
samenwerking   

Om meer aansluiting te vinden bij de huidige en toekomstige woonbehoeften is de stad in de 
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WoonVisie ingedeeld in woonmilieus: Centrum-stedelijk, Stedelijk-buiten-centrum, 
Groen-stedelijk, (Centrum)-dorps en Landelijk. Daarbij wordt per gebied aangegeven in welke 
richting het zich moet ontwikkelen om aan het gewenste woonmilieu te voldoen. Bij 
(woningbouw)ontwikkelingen in een bepaald gebied dient nadrukkelijk rekening te worden 
gehouden met deze woonmilieuopgave. De eerder genoemde ´stad in balans´dient vorm te krijgen 
binnen de woonmilieus.

Nota Wonen en Monitor Woningbouw 2009

Uit de Nota Wonen en de Monitor Woningbouw 2009 blijkt dat de aandacht van de gemeente en 
de bouwprocespartners gericht moet blijven op kwaliteitsbevordering van de woningmarkt. Door de 
economische recessie bestaat de verleiding om een woonproduct aan te bieden dat minder 
toekomstbestendig is. Om aan te sluiten bij de structurele wens van consumenten een 
kwaliteitsslag te maken, dient de beleidsfocus van de gemeente en de andere partijen zich te 
richten op een gedifferentieerd aanbod naar woningtypen en woonmilieus. Met name 
groenstedelijke en dorpse woonmilieus zijn populair. Onder kwaliteit wordt ook verstaan 
levensloopbestendigheid, duurzaamheid en vormen van (particulier) opdrachtgeverschap. 
Conclusies uit het onderzoek naar de appartementenmarkt uit 2006 blijven nog steeds van 
toepassing; het blijkt dat er in Tilburg te veel plannen zijn voor het realiseren van gestapelde 
woningbouw met een overwegend matig kwaliteitsniveau. 

Toetsingskader nieuwbouw appartementen

De gemeente heeft vanwege het surplus aan plannen voor de bouw van appartementen besloten 
nadrukkelijker sturing te geven aan de nieuwbouw van appartementen in Tilburg door bouwplannen 
te prioriteren. Prioritering zal plaatsvinden aan de hand van het in 2006 door de raad vastgestelde 
toetsingskader bestaande uit de volgende vier criteria:

Woonmilieutypering: ligt het planinitiatief in een gebied met een woonmilieu waar 
veel/voldoende vraag naar is (vraag-aanbod naar woonomgeving); 
Ruimtelijk-Stedenbouwkundig: past het planinitiatief in een gebied, onder andere in de  
Handreiking Hoogbouw; 
Consumentgerichtheid: richt het initiatief zich op een uniek product dat niet concurrerend is 
met andere appartementen(plannen), bijvoorbeeld bijzonder woonconcept en/of bedoeld voor 
een specifieke doelgroep. (woon-zorg, (kwaliteit voor de) doelgroepen, woonconcepten e.d.);
Maatschappelijke prioriteiten in het kader van integrale gebiedsontwikkeling: is het 
planinitiatief onderdeel van een voor de gemeente prioritaire gebiedsontwikkeling 
(herstructurering bestaande woongebieden of woonzorgomgevingen).

Toepassing van deze criteria betekent derhalve dat plannen, naarmate ze op meer criteria scoren, 
een hogere prioriteit hebben, en derhalve op gemeentelijke medewerking kunnen rekenen. 
Plannen die niet op de criteria scoren en niet hard zijn, zullen niet vanzelfsprekend op 
gemeentelijke medewerking kunnen rekenen. Hierover zal de discussie moeten plaatsvinden over 
aanpassing naar grondgebonden types, wijziging in doelgroep/concept, fasering in tijd of 
anderszins.

Kwalitatief Woningbehoefte-Onderzoek

De gemeente Tilburg voert iedere vier jaar een woningbehoefte-onderzoek uit. Het meest recente 
onderzoek is uitgevoerd in 2008. Als de uitkomsten van dit onderzoek worden vergeleken met de 
uitkomsten van 2004 dan blijkt dat de vraag naar goedkope huurwoningen duidelijk is afgenomen 
ten gunste van het segment van €  343 tot €  527, wat duidt op een toenemende kwaliteitsvraag. 
Die kwaliteitsvraag lijkt zich ook te manifesteren bij starters. 

De Tilburgse woningmarkt is in kwalitatief opzicht nog niet in evenwicht. Als de vraag naar 
woningen wordt afgezet tegen het aanbod, dan blijken de tekorten zich vooral voor te doen in de 
koopsector. Het gaat dan om een tekort aan (dure) vrijstaande woningen en 
twee-onder-een-kapwoningen, (goedkope) rijstjeshuizen en (middeldure) flats/appartementen met 
lift. In de huursector bestaat een tekort aan flats/appartementen met lift (met name van €  343 tot  
€  527). Het grootste overschot doet zich voor bij goekope rijtjeswoningen in de huursector (tot €  
343 per maand). 
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Bedacht moet worden dat het aantal koopstarters weer zal oplopen zodra een economisch herstel 
optreedt, het consumentenvertrouwen opveert en de prijzen in de koopsector stabiel blijven. Deze 
verwachting is gebaseerd op de landelijke trend dat veel woonconsumenten blijvend gericht zijn op 
een kwalitatief hoogwaardige en ruime (koop)woning.

Particulier opdrachtgeverschap

De gemeente Tilburg wil bevorderen dat mensen meer zeggenschap en keuzevrijheid krijgen in de 
bouw van woningen. Dat kan onder andere door particulier opdrachtgeverschap te stimuleren. Er 
bestaan verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap: 

Individueel opdrachtgeverschap: een huishouden koopt een kavel, waarop hij/zij een woning 
naar eigen wens bouwt, meestal in samenwerking met een architect en een aannemer.
Collectief particulier opdrachtgeverschap: een groep particulieren kopen samen een stuk 
grond en bouwen daarop een complex woningen. Zij doen dit in onderling overleg en met een 
deskundig bouwadviesbureau en kiezen zelf een architect en een aannemer.
Mede opdrachtgeverschap: grondeigendom en het ontwikkelrisico berusten bij een 
projectontwikkelaar, maar deze identificeert en betrekt toekomstige bewoners vroegtijdig via 
een gerichte procesaanpak bij het ontwerp- en bouwproces.

Tot en met 2010 wil de gemeente Tilburg 16% van de nieuwbouwwoningen met particulier 
opdrachtgeverschap realiseren. Na 2010 wil de gemeente dit percentage continueren en waar 
mogelijk verhogen. 

Nota Wonen-Zorg

De huisvesting van zorgbehoevenden (ouderen en gehandicapten) is een belangrijk aandachtspunt 
van het Tilburgse woonbeleid. Doelstelling hierbij is dat deze groep zoveel mogelijk wordt 
gemengd met de overige bevolking. Streven hierbij is wel dat er voldoende zorg, welzijn en 
diensten in de nabijheid zijn, danwel gerealiseerd worden. Hiertoe is het principe van servicewijken 
ontwikkeld, waarbij het geheel van woon-, zorg- en dienstverleningsfuncties in een bepaald gebied 
optimaal op elkaar worden afgestemd. Bij nieuwe uitleglocaties dient invulling aan dit principe te 
worden geven. Ten aanzien van woningbouwontwikkeling in bestaand stedelijk gebied geldt dat er 
gestreefd moet worden naar het creëren danwel versterken van servicewijken.

Nota koopstarters

De nota gaat over de positie van de koopstarter in Tilburg. Hoewel het aanbod in Tilburg in 
vergelijking tot andere Brabantse steden niet slecht is, dient de aandacht in Tilburg vooral uit te 
gaan naar de realisatie van de koopwoningen onder de  €150.000,- en in het bijzonder naar het 
segment onder de €125.000,-. Dit aanbod kan behalve door nieuwbouw ook door verkoop van 
huurwoningen gerealiseerd worden. In de dorpen hebben koopstarters het moeilijk. Hun positie 
moet worden verbeterd. Dit kan door het aanbieden van woningen in "Koopgarant", waarbij de 
koper korting krijgt op de koopprijs van een woning en de financier (de woningcorporatie) deelt in 
de waardeontwikkeling. 

Nota levensloopbestendige woningbouw in Tilburg, een tussenstand. 

Alle nieuwe woningen moeten voldoen aan de criteria die gelden voor het niveau 'bezoekbaarheid' 
uit Aanpasbaar bouwen. Verder geldt dat minimaal 40% van de nieuwbouwopgave uitgevoerd moet 
worden als levensloopbestendig wonen (nul-tredenwoning). 

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Alle nieuwe woningen moeten sinds 1 januari 2006 voldoen aan de criteria die gelden voor het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Deze criteria hebben zowel betrekking op de woning als op de 
woonomgeving. 

Oud-Zuid

De kwaliteit van de woning en de woonomgeving wordt in de WoonVisie onder andere benaderd 
door het benoemen van woonmilieus. Het huidige woonmilieu van Oud Zuid kan getypeerd worden 
als een buiten-centrum woonmilieu. De WoonVisie geeft aan dat het door de aangrenzende ligging 
van de Binnenstad wenselijk is om delen van Oud-Zuid te transformeren tot een centrum-stedelijk 
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woonmilieu. Het gaat hierbij om de omgeving van de Korvelseweg/Korvelplein en het Stadspark, 
het Voltterrein en de Spoorzone (Hart van Brabantlaan). Deze transformatie kan met name door 
verdichting plaatsvinden. Verdichting betekent in dit geval dat vooral gedacht moet worden aan 
gestapelde bouw of grondgebonden stadswoningen in meerdere lagen. Wat betreft doelgroep zal 
het centrum gerichte woonmilieu meer gericht zijn op één- en tweepersoonshuishoudens en 
diverse inkomens-groepen zoals, empty-nesters, ouderen en starters.

Voor de overige delen van Oud-Zuid geeft de WoonVisie aan vooral in te steken op versterking van 
het huidige woonmilieu, het buiten-centrum milieu. Het gaat hierbij zowel om een kwaliteitsslag 
binnen de woningvoorraad, als om een verbetering van de inrichting en beheer van het openbaar 
gebied. Ten aanzien van de woningvoorraad geeft de WoonVisie voor Oud-Zuid aan het aandeel in 
de koopsector te willen vergroten, bijvoorbeeld door sloop en vervangende nieuwbouw.

3.3  Verkeer- en vervoersbeleid

3.3.1  Tilburgs Verkeers- en Vervoersplan (Mobiliteit in Balans)

Leefbaarheid en bereikbaarheid staan voorop in het Tilburgs Verkeers- en Vervoersplan (TVVP). 
Om zich verder te kunnen ontwikkelen moet de stad goed bereikbaar zijn per auto, fiets en 
openbaar vervoer. De planhorizon van het TVVP is 2015. De kern van de visie is dat de gemeente 
Tilburg als volgt wil omgaan met de verwachte toename van de mobiliteit:

a. de gemeente verwacht een toename van de mobiliteit en accepteert een groei van verkeer. 
Echter, de groei mag zich niet overal in dezelfde mate voordoen: groei van het autoverkeer 
wordt alleen geaccommodeerd op het hoofdnet, waar de verkeersfunctie voorop staat. In de 
tussenliggende verblijfsgebieden is wonen, werken en winkelen het belangrijkst en moet het 
verkeer zich daaraan aanpassen. Het gebruik van fiets en openbaar vervoer wordt blijvend 
gestimuleerd. Tevens dient er meer samenhang te komen tussen de verschillende 
vervoerswijzen.

b. alle vervoerwijzen moeten een rol kunnen spelen om de groei van de mobiliteit op te vangen. In 
de stad moeten openbaar vervoer en fiets een belangrijke rol spelen. Deze rol spelen zij ook 
als schakel in een vervoersketen. Voorwaarde voor succesvol ketenvervoer is een goede 
samenhang tussen deze vervoerwijzen. De gemeente heeft voor de verschillende vervoerwijzen 
hoofdnetten vastgesteld, waar een verdere groei van verkeer kan worden opgevangen (hoofdnet 
auto, hoofdnet openbaar vervoer, hoofdnet fiets, hoofdnet goederenvervoer). Op deze 
hoofdnetten wordt een goede doorstroming bevorderd. Tevens stelt de gemeente een 
basisprioriteit vast voor situaties waar de hoofdnetten elkaar kruisen. Voor deze hoofdnetten 
blijven duidelijke kaders gelden vanuit leefbaarheid en veiligheid.

Goederenvervoer 
Tot 2015 groeit het goederenvervoer sterk. Tilburg heeft de ambitie om de regionale functie in 
overslag en logistiek verder uit te bouwen. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat het goederenvervoer 
het stedelijk wegennet zo beperkt mogelijk belast. De tangenten zullen zo aantrekkelijk moeten 
zijn ten opzichte van de ringbanen dat het goederenvervoer vanzelf voor deze route kiest. 
Goederenvervoer over de weg met een herkomst of bestemming in de regio Tilburg moet waar 
mogelijk worden afgewikkeld om de stad Tilburg heen. De huidige overslagvoorzieningen zijn 
gevestigd op bedrijventerrein Loven. Daarnaast maakt een aantal bedrijven gelegen aan het 
Wilhelminakanaal rechtstreeks gebruik van vervoer over water. Tilburg streeft ernaar om de 
beschikbare multimodale voorzieningen te behouden en bij toenemende vraag verder uit te 
bouwen. De gemeente ontwikkelt hiertoe een hoofdnet goederenvervoer waarmee een goede 
uitwisseling tussen vervoerwijzen mogelijk wordt.

Mobiliteitsmanagement 
Om de automobiliteit te beperken probeert de gemeente Tilburg de vraag te beïnvloeden. Hierbij 
moet gedacht worden aan het verbeteren van het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen en het 
vergroten van overstapmogelijkheden tussen vervoerwijzen. Daarnaast wordt aan vraagbeïnvloeding 
gedaan door het autoverkeer te reguleren via het doorrekenen van kosten of het opleggen van 
restricties (bijv. parkeerbeleid). Naast de inzet van de gemeente kunnen vooral bedrijven het 
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nodige doen om de vervoerwijzekeuze voor hun medewerkers en/of bezoekers te beïnvloeden. Dit 
begint al bij de locatiekeuze van een bedrijf.

De gemeente stimuleert de aandacht voor vervoermanagement. Via de Wet Milieubeheer worden 
eisen gesteld aan milieuprestaties door bedrijven, onder meer op het vlak van vervoer. De 
gemeente handhaaft door te controleren op de gestelde eisen. De gemeente stimuleert, faciliteert 
en handhaaft de uitvoering van vervoermanagement in de volgende situaties:

a. bedrijven met een grote vervoersstroom (veel werknemers, bezoekers, goederenvervoer);
b. bedrijven in de oude stad (binnen- en aan de ringbanen);
c. bedrijven op nieuwe bedrijventerreinen.

Hoofdbeleidslijnen van het TVVP die mogelijk invloed hebben op het plangebied:

a. de mobiliteit zal de komende jaren groeien en Tilburg accepteert een groei van het verkeer. De 
geformuleerde visie op bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid stelt wel een duidelijk 
duurzaam kader aan de verdere groei van het verkeer. De groei wordt geaccommodeerd op de 
zogenaamde hoofdnetten waar de verkeersfunctie voorop staat. In de tussenliggende 
verblijfsgebieden zijn de activiteiten als wonen, werken, winkelen, school en recreatie het 
belangrijkste en moet het verkeer zich hieraan aanpassen.

b. De mobiliteitsgroei moet met behulp van alle vervoerswijzen worden opgevangen, dus niet 
alleen met de auto, maar ook met de fiets en het openbaar vervoer. Laatstgenoemde 
vervoerswijzen worden daartoe blijvend gestimuleerd.

c. Bij de vormgeving van het hoofdnet autoverkeer is het principe 'van binnen naar buiten' leidend. 
Daarbij worden in de stad drie verkeersringen onderscheiden: de Cityring om de binnenstad, 
de ringbanen en tangenten/rijkswegen. Verkeer wat niet thuishoort op (delen van) een ring 
wordt gestuurd naar een ring van hogere orde.

d. Voor de ringbanen wordt een studie naar een aangepaste regelstrategie (herwaardering) 
uitgevoerd. Deze studie naar een betere benutting moet leiden tot uitvoering van maatregelen 
die de doorstroming op de ringbanen en invalswegen verbetert. Dynamisch 
verkeersmanagement is een mogelijk in te zetten instrument.

e. Bij vestiging van nieuwe functies en intensivering van bestaande functies worden de nieuwe 
bijgestelde parkeernormen gehanteerd zoals omschreven in de notitie Parkeernormen Tilburg 
2003.

f. Het vergunningparkeren wordt uitgebreid naar gebieden in de Oude stad en rond 
wijkwinkelcentra waar de parkeerdruk hoog is en als gevolg daarvan een draagvlak bestaat 
voor invoering van parkeervergunningen. Bewoners betalen een beperkt bedrag voor een 
vergunning.
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3.3.2  Tilburgs Openbaar Vervoerplan

Het 'Tilburgs Openbaar Vervoer Plan' (2000) is een aanscherping van het collectief vervoerbeleid. 
De doelstelling van het collectief vervoer is het structureel zeker stellen van een integraal pakket 
van collectief-vervoerdiensten, waarmee een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan de 
bereikbaarheid en het sociaal functioneren van de stad. Er wordt voorzien in de aanleg van 
expresselijnen, T-bussen en Combitaxen.

a. Expresselijnen zorgen voor frequent, snel, direct en betrouwbaar openbaar vervoer, tegen een 
lage prijs. De doelgroep bestaat uit jongeren, werkenden en bezoekers van voorzieningen in 
Tilburg. De expresselijnen richten zich op de woongebieden op afstand en belangrijke 
bestemmingen die worden verbonden met het Centraal Station en de binnenstad.

b. T-bussen: de T-bussen verschillen van de expresselijnen door het geringe belang dat wordt 
gehecht aan snelheid en directheid en het grotere belang van nabijheid. De T-bus ontsluit de 
gebieden waar de expresselijnen weinig haltes hebben, waar geen expresselijnen komen of 
waar relatief veel ouderen wonen. Het product richt zich met name op ouderen, 
niet-werkenden, alleenstaanden en bezoekers van wijkcentra. De T-bus dringt in vergelijking 
met de huidige stadsbus dieper in de wijken door en stopt, waar mogelijk, ook bij de ingang 
van verzorgings- en ouderencentra.

c. Combitax: De combitax verzorgt vervoer van deur tot deur en kenmerkt zich door kwaliteit, 
service en comfort. Het product richt zich op groepen reizigers die op dit moment niet of 
nauwelijks van het openbaar vervoer gebruik maken. De doelgroep bestaat uit leden van 
meerpersoonshuishoudens en ouderen.

De hoogwaardigheid en kwaliteit van het openbaar vervoer komt tot uitdrukking op de Tilburgse op- 
en overstappunten (TOP). Dit zijn herkenbare voorzieningen, gelegen op herkenbare plekken in de 
stad.
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3.3.3  Fietsplan Tilburg

Tilburg vindt fietsen belangrijk, want fietsen is goedkoop, snel en gezond. De stad geeft om haar 
luchtkwaliteit en mogelijkheden voor mobiliteit van haar inwoners. De gemeente ondersteunt dit 
met het fietsplan 2005 - 2015. Hierin staat omschreven hoe Tilburg steeds betere voorzieningen 
ontwikkelt om comfort en veiligheid voor fietsers te vergroten. Dit moet leiden tot een breder en 
intensiever fietsgebruik in de stad.

Op 10 april 2006 heeft de Tilburgse gemeenteraad het fietsplan ´Tilburg Fietst, Fietsplan Tilburg 
2005 - 2015´ vastgesteld. De doelstelling van het fietsplan is om het fietsgebruik (nu 34% op 
verplaatsingen tot 7,5 km) de komende 4 jaar met 1% per jaar te laten groeien. De gemeente wil 
dit bereiken door onder meer in te zetten op: 

a. het voltooien van het Sternet voor 2020;
b. doelgroepenbenadering (schoolgaande jeugd, allochtonen, winkelend publiek);
c. communicatie;
d. het ontwikkelen van een fietstransferium.

Daarnaast is er in de intensivering van het fietsplan (vastgesteld op 10 oktober 2006) besloten dat 
de kwaliteit op alle fietsroutes verder verbeterd moet worden, het Sternet in 2015 voltooid moet zijn 
en er meer maatregelen voor de specifieke doelgroepen moeten worden genomen. Tot slot is 
hierin ook besloten in te zetten op een uitgebreide communicatie. In het fietsplan is een uitgebreid 
uitvoeringsprogramma opgenomen. Het belangrijkste onderscheid dat gemaakt kan worden, is als 
volgt: 
Infrastructureel: Het sternet wordt voor 2015 voltooid, ook kleinere fietspaden worden in asfalt 
aangelegd, het Sternet krijgt een sterk verbeterde verlichting, er wordt op grootschalige wijze 
onderhoud aan het sternet en de kleinere fietspaden uitgevoerd.

Beheer en onderhoud: Niet alleen wil de gemeente op alle Sternetroutes en fietspaden 
onderhoud plegen, ook wil de gemeente een grote kwaliteitsslag uitvoeren tijdens dit onderhoud.

Stallingsvoorzieningen: Er wordt een separaat stallingenplan opgesteld waarin voor alle 
knelpunten naar een oplossing wordt gezocht en waaraan een uitvoeringsprogramma komt te 
hangen.

Doelgroepenbenadering:  Per doelgroep wordt bekeken welke middelen worden ingezet en 
wordt een uitgebreide campagne opgezet.

Communicatie: De centrale doelstelling van de communicatie is (meer) mensen vaker op de fiets 
krijgen en de bestaande fietsers behouden. Hier worden dan ook specifieke acties op ingezet die 
ook samenhangen met de uitvoeringsmaatregelen.

3.4  Economisch beleid

3.4.1  Horeca

Doelstellingen van de horecanota ´over smaak valt best te twisten´ (2006) zijn:

a. actualiseren van en inzicht geven in de hoofdlijnen van het gemeentelijk horecabeleid in relatie 
tot andere voor de horeca van belang zijnde beleidsterreinen en of -aspecten;

b. het geven van inzicht in de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de horeca;
c. Het vormen van een objectief en duidelijk toetsingskader voor beoordeling van aanvragen voor 

vergunningen ook in relatie tot bijvoorbeeld monumentenzorg en welstand;
d. het bereiken van een dynamisch evenwicht tussen de bescherming van het woon- en 

leefklimaat en het zo goed mogelijk benutten van de sociaal-recreatieve en economische 
waarde van de horeca;

e. inzicht geven in en voorstellen doen voor versterking van de economische positie van de 
horeca in de gemeente;

f. het benoemen van onderwerpen voor aanvullend beleid, welke in de vorm van modules aan 
deze nota worden toegevoegd.

In de horecanota is het beleid voor (nieuwvestiging van) horecabedrijven, buiten het zogenaamde 
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horecaconcentratiegebied, sterk aan banden gelegd. De nota onderscheidt drie - in zwaarte 
oplopende - categorieën horeca. Tot de categorie ´horeca 1´ worden cafe's, restaurants, 
koffieshops, lunchrooms, brasserieën, cafetaria's, snackbars etc. met een maximum 
vloeroppervlak van 150 m2 gerekend. Ook de horeca die een inpandig onderdeel uitmaakt van 
winkels of binnen hetzelfde sluitingsregime van de detailhandel valt, behoort tot deze categorie.

Tot ´horeca 2´ worden dezelfde horecagelegenheden gerekend, maar dan met een netto 
vloeroppervlakte van tussen de 150 en 500 m. In de categorie ´horeca 3´ vallen bar-dancings, 
discotheken, (nacht)bars, hotels en erotisch gerichte horeca. Ook de onder categorie 1 en 2 
genoemde gelegenheden die een groter netto vloeroppervlak hebben dan 500 m2 worden tot deze 
categorie gerekend.

Het horecabeleid verschilt per gebiedstype. Kort gezegd komt het er op neer dat alleen in het 
aangewezen horecaconcentratiegebied de horeca zich nog in alle categorieën kan ontwikkelen en 
uitbreiden. Voor overige gebieden geldt het profiel consolideren of beperkt ontwikkelen.

Lijnstructuur horeca

Aan de ´lijnstructuur horeca´ die geldt voor dit gebied geldt dat zowel horeca 1 als 2 middels een 
wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarden mogelijk zijn voor percelen met de bestemming 
Centrum, Gemengd-1, Gemengd-2, Gemengd-Dorps, Gemengd-Grootschalig en Wonen. Voor 
percelen met de bestemming Bedrijf die binnen de lijnstructuur vallen, is horeca 3 middels een 
wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarden mogelijk.

De percelen dienen dan wel gelegen zijn aan en georiënteerd zijn op de wegen die als zodanig 
zijn aangeduid.

Voorts geldt ook hier voor cafe's de beperking dat er zich binnen 250 m géén ander café mag 
bevinden. Voor horecagelegenheden die zijn gericht op het verstrekken van (on)volledige 
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maaltijden geldt dat zich binnen een straal van 250 m niet meer dan twee van soortgelijke 
vestigingen mogen bevinden.

Het horecabeleid is in dit bestemmingsplan als volgt vertaald. In fase 1a wordt de mogelijkheid 
gecreerd voor een wijkrestaurant. De voorziening zal in eerste instantie ondersteunend zijn aan de 
op het terrein aanwezige maatschappelijke functies maar om het terrein een open orientatie op de 
buurt te geven kan de voorziening ook een buurtfunctie hebben. Voor de kapel (rijksmonument) is 
een wijzigingsbevoegdheid naar horeca opgenomen. Indien een invulling met een 
maatschappelijke functie voor deze gebouwen niet mogelijk blijkt is horeca hier toelaatbaar onder 
de voorwaarde dat deze ook ondersteunend is aan de functies op het terrein en voor de buurt. De 
horeca functie is niet overdraagbaar als de totale  maatschappelijke functie in het plangebied komt 
te vervallen.

3.5  Water- en milieubeleid

3.5.1  Waterplan en Waterstructuurplan

Het waterbeleid van de gemeente Tilburg is vastgelegd in het Waterplan (1997) en verder 
uitgewerkt en ruimtelijk vertaald in het Waterstructuurplan (2002). In het Waterplan zijn algemene 
doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het gemeentelijk waterbeleid op de lange termijn, 
gebaseerd op de duurzaamheidsgedachte. Het Waterstructuurplan koppelt het actieprogramma 
uit het Waterplan aan ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente en geeft hiermee onder andere 
invulling aan water als ordenend principe. In het waterstructuurplan zijn de volgende 
hoofddoelstellingen voor het gemeentelijk waterbeleid opgenomen: 

a. Streven naar een duurzaam en veerkrachtig watersysteem;
b. Optimalisatie van de waterketen; zuinig en efficient gebruik van water;
c. Vergroten van de belevings-, ecologische, economische en recreatieve waarde van water.

De principes van duurzaam waterbeheer zijn nog steeds actueel, wel hebben de laatste jaren er 
op landelijk (Nationaal Bestuursakkoord Water) en europees niveau (Kaderrichtlijn Water) veel 
ontwikkelingen plaatsgevonden op dit beleidsveld. Afgesproken is om in 2015 het watersysteem 
op orde te hebben en vervolgens op orde te houden richting 2050 om wateroverlast zoveel mogelijk 

Bestemmingsplan Fatima 2007, 2e herziening (Jozefzorg)  19



te voorkomen. Tevens dient in 2015 de goede chemische en ecologische toestand van het 
watersysteem te zijn bereikt. Het Tilburgse waterbeleid zal hiertoe worden geactualiseerd.

3.5.2  Bodembeleid gemeente Tilburg: in goede aarde

In deze nota valt te lezen hoe de gemeente Tilburg te werk gaat bij bodemsanering in Tilburg. Het 
rapport is opgebouwd uit vier delen, respectievelijk de hoofdlijnen van het beleid, het gemeentelijk 
beleid verder uitgewerkt, het maatregelenprogramma en het meerjarenprogramma bodemsanering.

Het eerste deel gaat in op de Tilburgse bodemproblematiek: hoe is de bodemverontreiniging 
ontstaan, en welke soorten verontreinigingen worden aangetroffen, om hoeveel verontreinigde 
plekken gaat het en waarom moet er gesaneerd worden. De aanpak van bestaande verontreiniging 
richt zich in eerste instantie op de ruimtelijke ambities van de stad. Bodemsanering wordt zoveel 
mogelijk geïntegreerd in deze projecten opgepakt.

Daarnaast wordt voor de hele stad de bodemkwaliteit in beeld gebracht. Deze bodemkwaliteit 
wordt vergeleken met de basiskwaliteit om vast te stellen waar nog onderzoek en sanering moet 
plaatsvinden. Bij het wegwerken van de werkvoorraad stimuleert de gemeente dat anderen dan 
zijzelf de gevallen van bodemverontreiniging saneren, zoals bedrijven op bedrijventerreinen, 
projectontwikkelaars en in voorkomende gevallen door publiekprivate samenwerking.

Bij urgente gevallen wacht de gemeente eventuele ontwikkeling van plannen niet af. Waar mensen 
een gezondheidsrisico lopen of de verontreiniging zich snel verspreidt, dwingt de gemeente 
verantwoordelijke partijen de sanering ter hand te nemen.

In het tweede deel van de nota staan partijen die bij de bodemproblematiek betrokken zijn 
centraal. De zorg voor de bodem in algemene zin volgt uit de gemeentewet. Vanuit de Wet 
Milieubeheer heeft de gemeente de taak om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen. De 
gemeente is het bevoegd gezag bij de aanpak van bodemsanering vanuit de Wet 
bodembescherming en is budgethouder in het kader van de Wet stedelijke vernieuwing. Als het 
bevoegd gezag Wbb heeft de gemeente Tilburg vastgesteld aan welke basiskwaliteit de Tilburgse 
bodem moet voldoen. De gemeente stimuleert marktwerking bij de uitvoering van bodemsanering 
en voert waar nodig zelf bodemsanering uit.

De gemeente toetst op grond van de Woningwet de bodemkwaliteit bij de aanvraag van een 
bouwvergunning. De gemeente onderzoekt in het kader van de Wet ruimtelijke ordening de 
bodemkwaliteit bij het opstellen van bestemmingsplannen en weegt dit aspect mee bij het 
vaststellen van bestemmingen. In het kader van de Wet collectieve preventieve volksgezondheid 
betrekt de gemeente de GGD bij bodemonderzoek en sanering. Een nieuw onderwerp is 
bodemsanering en archeologie. In de komende periode worden deze twee werkvelden op elkaar 
afgestemd. De gemeentelijke bodemtaken worden op transparante en toetsbare wijze uitgevoerd. 
Hiervoor wordt het kwaliteitshandboek gehanteerd waarin werkprocessen en richtlijnen zijn 
vastgelegd.

Verder gaat de gemeente in deze nota in op de verantwoordelijkheid van de gemeente als 
eigenaar van terreinen en als planontwikkelaar. Ook wordt er stilgestaan bij de uitvoering van 
bodemsanering. Tevens wordt er informatie gegeven welke van belang is voor bedrijven. Enerzijds 
wordt de regels en maatregelen in het kader van milieuvergunningsverlening om 
bodemverontreiniging te voorkomen behandeld en anderzijds wordt stilgestaan bij de aanpak van 
bestaande verontreiniging.

Informatie die van belang is voor initiatiefnemers van bouwwerken en ontwikkelingslocaties worden 
tevens gegeven. Zo wordt er weergegeven wat de bodemtoets bij een aanvraag bouwvergunning 
inhoudt en hoe Tilburg met een bijdrage in de marktwerking stimuleert bij bodemsanering.

Als laatste laat de gemeente zien hoe haar bodemtaken en -beleid afgestemd zijn met andere 
partijen, hoe belanghebbenden bij bodemsanering worden betrokken en hoe over het bodembeleid 
in het algemeen zal worden gecommuniceerd.
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3.5.3  Energiebeleidsplan Tilburg: energiekoers en energiedaden

Er is bij de opzet van het energiebeleidsplan aangesloten op de landelijke ontwikkelingen. Daarbij 
is gebruik gemaakt van een uniforme ambitietabel voor gemeenten (de zogenaamde MENUkaart). 
De tabel kent drie oplopende ambitieniveaus; actief, voorlopend en innovatief. Op basis van de 
ambitietabel en in overleg met de portefeuillehouder zijn de doelstellingen/ambities voor Tilburg 
bepaald. Deze zijn vervolgens vertaald in impulsen welke op hun beurt verder zijn uitgewerkt in 
activiteiten voor acht verschillende thema's.

Alle organisatieonderdelen die een rol vervullen bij de uitvoering van het energiebeleidsplan zijn 
betrokken geweest bij het bepalen van de doelstellingen/ambities. Deze laten zich samenvatten in 
het behalen van tenminste het actieve en waar mogelijk het lopende niveau. Dit is vertaald in de 
volgende kernambities:

a. alle nieuwe gemeentelijke gebouwen worden energiezuinig gebouwd;
b. er is volledig inzicht in het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen;
c. heel Tilburg wordt energiezuinig verlicht;
d. energiezuinige woningbouw is de norm;
e. met de markt wordt samengewerkt aan een hogere energieprestatie voor bestaande 

woningen;
f. stimuleren van energiezuinig ondernemen;
g. duurzame mobiliteit herkenbaar in Tilburg;
h. 10% van het berekende duurzame energiepotentieel is gerealiseerd;
i. internationale contacten op het gebied van gemeentelijk energiebeleid worden uitgebouwd.

Zoals reeds gezegd zijn deze kernambities vertaald in impulsen en verder uitgewerkt in 
activiteiten. De impulsen hebben als doel het realiseren van de kernambities. Uitvoering van de in 
dit plan opgenomen activiteiten betekent een intensivering van het huidige Tilburgse energiebeleid. 
Om de voortgang van uitvoering van de activiteiten te bewaken zijn een aantal heldere indicatoren 
geselecteerd. Deze worden meegenomen in de gemeentelijke milieumonitor.

3.5.4  Luchtkwaliteitsplan 2005-2010

Luchtverontreiniging draagt in belangrijke mate bij aan de vermindering van de levensverwachting 
met name in stedelijke gebieden. De problematiek rond luchtkwaliteit in het stedelijk gebied heeft 
geleid tot Europese regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Deze regelgeving is op nationaal 
niveau vertaald in de Wet milieubeheer. Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is 
veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de 'Wet 
luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt 
het Besluit luchtkwaliteit 2005.  In deze wet zijn voor een aantal stoffen grenswaarden 
opgenomen. Grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan, dat in het belang 
van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu in zijn geheel, binnen een 
bepaalde termijn moeten worden bereikt.

De problematiek van de luchtkwaliteit in de gemeente Tilburg spitst zich toe op de stoffen fijn stof 
(PM10) en stikstofdioxide (NO2). NO2 wordt voornamelijk veroorzaakt door snelrijdend verkeer en 
leidt met name langs snelwegen en drukke verkeerswegen tot verhoogde NO2-concentraties. 
Daarnaast produceert verkeer in stedelijk gebied veel fijn stof (PM10). Dieselverkeer (vrachtwagens 
en bussen) zorgen voor de grootste bijdrage. Andere luchtverontreinigende bronnen in Tilburg zijn 
industrie, scheepvaart en huishoudens (open haarden en allesbranders).

De belangrijkste knelpunten met overschrijding van de grenswaarde van stikstofdioxide en fijn stof 
zijn gelegen in delen van Oud-Zuid, Oud-Noord en Centrum. De knelpunten komen met name voor 
langs de drukkere wegen zoals Ringbaan West, delen van Ringbaan Oost en Hart van 
Brabantlaan.

Het niet voldoen aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer kan ernstige consequenties 
hebben voor nieuwe ruimtelijke plannen, verkeersplannen en milieuvergunningen.

Geconcludeerd wordt dat de gemeente Tilburg zonder aanvullende lokaal beleid niet alleen nu 
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maar ook in de toekomst te maken blijft houden met overschrijdingen van de grenswaarden ten 
aanzien van luchtkwaliteit en met de bijbehorende mogelijke gevolgen voor de gezondheid. De 
gemeente kan binnen haar eigen beïnvloedingssfeer een significante bijdrage leveren aan het 
oplossen van deze knelpunten.

3.6  Groenbeleid

3.6.1  Bomennota Tilburg boomT

Bomen staan steeds meer onder druk van de stad. De verwachting is dat in de loop van de tijd 
steeds meer bomen of zelfs complete bomenstructuren kunnen uitvallen als gevolg van deze 
stedelijke druk. Dit beeld is onwenselijk. Bomen dienen juist een toegevoegde waarde aan 
stedelijke ontwikkelingen te bieden. Om er niet te laat achter te komen dat er teveel bomen op 
cruciale plekken voor stedelijke ontwikkelingen zijn gesneuveld en om een kwalitatief hoogwaardig 
bomenbestand te behouden is het noodzakelijk om belangrijke zaken rondom bomen goed te 
regelen en vast te leggen. Om deze reden is de boomwaarde zoneringskaart (bwz-kaart) 
opgesteld. Deze kaart doet uitspraken over de huidige openbare bomen in het stedelijk gebied van 
de gemeente Tilburg. Op de bwz-kaart worden de boomzones die belangrijk zijn voor de structuur 
van de stad weergegeven; zones met bomen met een hoofdwaarde, nevenwaarde, basiswaarde of 
stadsecologie. Voor deze zones zijn criteria opgesteld o.a. met betrekking tot kapvergunningen, 
onderhoud en beheer en straatbeeld. Door middel van de bwz-kaart wordt duidelijk waar er kansen 
liggen voor openbare bomen; bomen die op de bwz-kaart staan krijgen extra bescherming, 
intensiever onderhoud/beheer, bescherming tegen kap, herplantplicht e.d.. 

De bwz-kaart dient gebruikt te worden als basis bij alle nieuwbouw-, herontwikkelings- of 
herstructureringsplannen in de bestaande stad waar huidige openbare bomen mee gemoeid zijn. 
Bomen met een hoofdwaarde en bomen van de 1e categorie zijn op de plankaart weergegeven als 
"beeldbepalende boom". Monumentale bomen staan als zodanig aangegeven.

Bomen met een hoofdwaarde

Openbare bomen die in een zone met een hoofdwaarde staan hebben een structuurbepalend 
karakter voor heel Tilburg en/of de stadsdelen en nemen een belangrijke plaats in in het stedelijk 
netwerk (qua karakter, identiteit en herkenningspunt). Het zijn bomen van stedelijk belang waar 
meer waarde aan wordt toegekend dan aan een 'normale' stadsboom. De openbare bomen met 
een hoofdwaarde krijgen alle kans om uit te groeien tot een duurzame en kwalitatief hoge 
bomenstructuur (maximale grootte moet bereikt kunnen worden/volgroeid). Boombehoud is het 
uitgangspunt. Het beheer, behoud en stedenbouwkundige projecten dienen hierop te worden 
afgestemd. Tevens is het uitgangspunt dat de boom in principe belangrijker is dan kabels, 
leidingen en overige infrastructuren. Indien mogelijk dienen kabels en leidingen te worden verlegd 
als deze in de weg liggen (zowel in huidige als nieuwe situaties). Op deze manier kan de boom 
behouden blijven. Vanwege de hoge waarde die wordt toegekend aan bomen die een hoofdwaarde 
hebben, vallen deze bomen altijd onder de bomenverordening. Dit houdt in dat voor openbare 
bomen met een hoofdwaarde altijd (ongeacht hun stamomtrek) een kapvergunning dient te worden 
aangevraagd. Of een boom waarvoor een kapvergunning is aangevraagd ook daadwerkelijk gekapt 
mag worden, wordt vervolgens beoordeeld door de toetser van de kapaanvraag. Er moeten echter 
wel gegronde, zeer zwaarwegende, maatschappelijke redenen zijn om een boom met een 
hoofdwaarde te kappen. Andere oplossingen/alternatieven (zoals bijv. het omleggen van kabels en 
leidingen, het aanpassen van een ontwerp van een gebied, het direct onder de boom door boren 
van kabels en leidingen) dienen serieus in ogenschouw genomen te worden.

De lijnvormige (hoofd)structuur van bomen in een zone met een hoofdwaarde mag geen gaten 
vertonen. Indien bomen uit een structuur/laan uit een hoofdzone toch gerooid worden, dient er - 
indien mogelijk -een nieuwe gezonde boom van gelijke grootte en/of leeftijd op deze plek (of nabij 
deze plek) herplant te worden om de lijnvormige structuur te handhaven.

De bomen die in een hoofdzone staan zijn duurzame houtsoorten. Gestreefd wordt naar bomen 
van een 1e grootte (bijv. eik, beuk, linde of kastanje). Deze bomen moeten kunnen volgroeien 
zonder last en/of schade te ondervinden van zijn omgeving. Indien mogelijk dienen de bomen met 
een hoofdwaarde vrij dicht en op een regelmatige onderlinge afstand in de rij, 2-zijdig van de weg 
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te worden geplant. Slechts bij onhaalbaarheid van voldoende ruimte (zowel boven- als 
ondergronds) wordt voor een minder zware boombeplanting of vorm (zuil) gekozen. Indien mogelijk 
staan bomen met een hoofdwaarde in gras of vakbeplanting (of onderbeplanting). Bij de keuze van 
het assortiment moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de grondsoort en de natuurlijke 
habitat. Per structuur wordt zoveel mogelijk één soort gebruikt. 

In de praktijk blijkt dat de hierboven omschreven gewenste invulling van de hoofdzones niet altijd 
volledig te realiseren is. Toch moet bij het realiseren van (her)inrichtings-, herstructurerings- en 
herontwikkelingsplannen steeds de gewenste verschijningsvorm/eindbeeld als uitgangspunt 
worden genomen. 

Beheermaatregelen voor bomen met een hoofdwaarde

Bomen die een hoofdwaarde hebben verdienen extra bescherming; zowel boven- als ondergronds. 
De beheermaatregelen voor bomen die een hoofdwaarde hebben zijn erop gericht om de 
boom(structuur) in stand te houden en zo mogelijk te optimaliseren. Voor wat betreft beheer 
betekent dit onder meer:

boombescherming: Bij bouwactiviteiten krijgen bomen die in de hoofdzone staan de hoogste mate 
van bescherming. Dit betekent dat in de definitiefase het behoud van deze bomen (boomkroon, de 
stam en/of de wortels) uitgangspunt dient te zijn. Onder de kroon van deze bomen mogen geen 
werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast dienen bij eventuele bouwwerken/plannen minimaal de 
volgende afstanden tot de stam te worden aangehouden: 

beeldbepalende bomen: 8 meter; 
monumentale bomen: 15 meter.

3.6.2  Groenstructuurplan en Groenstructuurplan Plus

Het Groenstructuurplan (GSP) dateert uit 1992 en geeft een lange termijnvisie op de inrichting en 
het beheer van de openbare ruimte met speciale aandacht voor groen. Enerzijds gaat het om het 
scheppen van kwaliteit, anderzijds om het instandhouden van deze kwaliteit door een effectief 
beheer. In het Groenstructuurplan Plus (GSP+) vastgesteld in 1998, wordt het Groenstructuurplan 
geëvalueerd en geactualiseerd (voor de periode 1997 - 2013). Gronden die in deze stukken zijn 
aangemerkt als structureel groen, zijn in het bestemmingsplan als groen bestemd. Gronden die 
daarnaast een natuur- of ecologische waarde kennen, zijn alszodanig bestemd.

Het Groenstructuurplan en het Groenstructuurplan plus geven aan dat kwaliteit wordt gerealiseerd 
door de volgende elementen te realiseren en te versterken:

a. De natuurkernwaarden in Tilburg worden versterkt door een duurzaam ecologisch raamwerk te 
realiseren. Dit netwerk bestaat uit:
1. Vennen, poelen en moerassen rondom Tilburg
2. Bos in het buitengebied
3. Beken en beekdalen; Dommel, Ley en Zandley

b. Een samenhangend netwerk van lange lijnen geeft structuur aan de stad. De lange lijnen 
worden gevormd door:
1. Ringbanen
2. Wilhelminakanaal
3. Beeldbepalende linten in de Oude Stad
4. Lanen die stad en landschap verbinden. Het patroon van lange lijnen kan worden 

geactualiseerd en aangevuld o.a. de genoemde noord-zuidas en oost-weststrip. 
c. Hiernaast zijn strategische plekken van belang zoals Frankische driehoeken, parken en 

pleinen.

Het groen in de stad dient aan verschillende eisen te voldoen. Het groen moet bruikbaar en 
herkenbaar zijn en dient een bepaalde mate van representativiteit hebben, de inrichting moet 
helder zijn, de sociale veiligheid dient te zijn gewaarborgd en er moet geïnvesteerd worden in de 
ecologische duurzaamheid.
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3.6.3  Ruimte voor Buitenspelen

Naar aanleiding van de ambities uit de Kadernota Jeugd en de behoefte aan algemene 
voorwaarden ten aanzien van richtlijnen voor de aanleg van speelplekken is de nota Ruimte voor 
Buitenspelen (2003) opgesteld. Doel van de nota is dat de jeugd als volwaardige medegebruikers 
van de openbare ruimte wordt geaccepteerd. Spelen is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een 
kind. De nota geeft o.a. een analyse van de formele speelruimte in Tilburg weer. Algemene 
voorwaarden ten aanzien van speelruimte (veiligheid, bereikbaarheid, spreiding, ruimtegebruik, 
inrichting) en programmering van de spelenplannen en inrichtingseisen van speelruimte komen 
aan de orde. Een minimumnorm voor formele speelruimte wordt gesteld om voldoende speelruimte 
te kunnen garanderen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen transformatiegebieden (> 50 
woningen), nieuwbouw en bestaande bouw.

Transformatiegebieden 
Er worden twee stappen doorlopen:

a. Per hectare uitgegeven gebied wordt 300 m2 van de ruimte gereserveerd voor formele 
speelruimte.

b. De huidige grondoppervlakte aan formele speelruimte per kind bedraagt voor Tilburg 7,2 m2. 
Naar aanleiding van het aantal kinderen woonachtig in het transformatiegebied wordt bepaald 
hoeveel formele speelruimte er in een wijk/buurt gerealiseerd dient te zijn.

Nieuwbouw 
Bij nieuwbouwgebieden wordt uitgegaan van stap 1. De inrichting van de formele speelplekken 
wordt gedaan aan de hand van de actieradius voor speelplekken. In de toekomst zal dit wordt 
gedaan naar aanleiding van gegevens vanuit het woningbouwprogramma waarmee een schatting 
gemaakt zal kunnen worden van het aantal kinderen dat in de nieuwbouwwijk komt te wonen (dit 
wordt in het kader van de uitvoering van de nota Ruimte voor Buitenspelen uitgewerkt).

Bestaande stad 
Voor de bestaande stad wordt uitgegaan van een standstill-situatie. Dit betekent dat het 
bestaande oppervlak voor buitenspelen niet (verder) mag afnemen.

Bij nieuwe stedenbouwkundige plannen dient reeds bij de nota van uitgangspunten (Programma 
van Eisen) de speelruimtenormering - zoals hierboven beschreven - te worden meegenomen. Dit 
geldt zowel voor gemeentelijke als particuliere plannen. Op deze manier worden formele 
speelplekken al vroegtijdig in het ontwerpproces meegenomen.

3.7  Beleid omtrent architectuur, beeldende kunst en cultuurhistorie

3.7.1  Cultuurhistorische waarden en architectonische kwaliteit

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om bestaande kunst- en cultuurhistorische kwaliteiten te 
handhaven en nieuwe toe te voegen. Instrumentarium hiervoor vormen de Monumentenwet, de 
gemeentelijke monumentenverordening en de gemeentelijke welstandszorg.

Een algemeen onderwerp van welstandszorg is de waarborging van het kwaliteitsonderscheid 
tussen de hoofdstructuur enerzijds en de overige gebieden anderzijds: diversiteit voortkomend uit 
gegroeide lintbebouwing tegenover eenheid en samenhang in ontworpen (woon)buurten. 
Planologisch worden in de lintbebouwde hoofdstructuur meer mogelijkheden geboden dan 
daarbuiten. Dit wordt gelegitimeerd vanuit het grotere belang van die straten voor de stad en het 
individuele karakter van de bebouwing. Hierdoor zijn grote contrasten denkbaar tussen 
buurpanden. Welstandscriteria kunnen die niet geheel ondervangen. Daarom is ook in 
planologische zin afstemming tussen buurpanden noodzakelijk ten aanzien van bouwhoogte en 
bouwdiepte. Nadere eisen kunnen hierin voorzien, waarbij in bepaalde mate overgangszones 
kunnen worden afgedwongen boven 9m hoogte en 12m diepte. Deze overgangszones hebben tot 
doel om ruimtelijke conflicten in bestaande situaties te verzachten. De algemene doelstelling blijft 
om de stedelijke veranderings- en verdichtingsdynamiek mogelijk te houden.
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3.7.2  Kunstenplan Openbare Ruimte Tilburg

Het Kunstenplan Openbare Ruimte Tilburg (KORT, 2002) vormt het kader voor de realisatie van 
kunstprojecten in de openbare ruimte. Kunst in de openbare ruimte is een onderdeel van de 
samenleving als geheel; een resultaat van maatschappelijke processen. Op deze manier kan 
kunst overal opduiken, in elke vorm. Op basis van signalen uit de stad ontwikkelt de gemeente 
Tilburg het beleid. Het fundament van het gemeentelijk beleid wordt gevormd door het MIOP. 
Jaarlijks worden circa 6 projecten opgenomen in het KORT-project.

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Zij is dus opdrachtgever voor de 
kunstenaar en financiert de kunstprojecten uit het Fonds Beeldende Kunst. De middelen uit het 
fonds zijn niet gebonden aan de locatie of aan het project waar het geld oorspronkelijk vandaan 
komt.

3.7.3  Hoogbouwbeleid

Het Hoogbouwbeleid is opgenomen in de Handreiking Hoogbouw die op 29 oktober 2007 is 
vastgesteld door de raad van de gemeente Tilburg.

De gemeente Tilburg staat positief tegenover hoogbouw. Hoogbouw stimuleert de bedrijvigheid, 
draagt bij aan functiemenging, zorgt voor herkenbaarheid, de leesbaarheid van de stad, kan 
bijdragen aan de verbetering van de openbare ruimte  en zorgt voor het zuinig omgaan met ruimte.

Onder hoogbouw worden gebouwen hoger dan 15 meter verstaan. Hoogbouw kan niet overal in de 
stad. De gemeente Tilburg geeft in de Handreiking Hoogbouw aan waar zij in de stad op de lange 
termijn hoogbouw wenselijk acht. Dit is aangegeven op een prioriteitenkaart. Met rood is het 
voorkeursgebied aangegeven, met geel het gebied waar hoogbouw overwogen kan worden en met 
grijs de gebieden waar hoogbouw ongewenst is.  

Locaties waar de gemeente graag hoogbouw ziet zijn: de Spoorzone tot aan de Universiteit van 
Tilburg, de Kempenbaan en het Laar. 

De plekken waar hoogbouw het overwegen waard is, zijn gebieden langs de hoofdinfrastructuur 
zoals de Ringbanen, gebieden langs stadsranden en groenranden zoals Piushaven, het St. 
Elisabeth Ziekenhuis en het Wandelbos en de (winkel)centra Wagnerplein, Paletplein, Heyhoef en 
De Knoop. 

Bij bedrijventerreinen in de stad Tilburg wordt bebouwing tot 30 meter onder randvoorwaarden 
toegelaten. Hieraan liggen bedrijfsorganisatorische redenen ten grondslag.
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Hoofdstuk 4  Uitgangspunten
4.1  Uitgangspunten Wonen en Zorg

Een servicewijk is een levensloopgeschikte wijk (rond 10.000 inwoners) waarin ouderen en 
mensen met een lichamelijke of verstandelijke of psychische beperking met regie over eigen leven 
zelfstandig kunnen blijven wonen en leven. Daartoe zijn voorzieningen en activiteiten gericht op het 
gebied van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening zoveel mogelijk rond servicecentra 
geconcentreerd, van waaruit ook de omgeving kan worden bediend met breng- en haaldiensten 
zoals maaltijdenservice, boodschappendienst, klussendienst, informatie en advies. Daarnaast zijn 
een verkeersveilige toegankelijke woonomgeving en goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer 
van belang.

Iedere servicewijk heeft idealiter een centraal gesitueerde centrumlocatie waarin een aantal 
basisvoorzieningen aanwezig is. Per servicewijk moet bekeken worden hoe een dergelijke 
centrumlocatie gerealiseerd kan worden. Dit kan bij een bestaand verzorgingstehuis met 
wijkfunctie, in een nieuw woon-zorgcomplex, in een multifunctionele accommodatie of zelfs 
aansluitend bij een brede school. Belangrijk is dat de locatie centraal gelegen is en dat er 
voldoende mogelijkheden moeten voor het realiseren/toevoegen van functies.

Het vernieuwde Jozefzorg dient een centrumlocatie in de servicewijk 
Fatima/Jeruzalem/Broekhoven te worden. De voorliggende plannen sluiten goed aan bij de 
uitgangspunten op het gebied van wonen en de servicewijk omdat:

1. De wooneenheden voor pg-patiënten optimaal geïntegreerd zijn met de andere functies (in één 
gebouw). Hierdoor vormt het op een natuurlijke wijze onderdeel van de buurt en wordt het 
typische (negatieve) beeld van een zorginstelling voorkomen.

2. Binnen de ruimtelijke mogelijkheden goed wordt aangesloten op de omliggende buurt. Niet 
alleen is er een oost - west verbinding, ook wordt gestreefd een noord-zuid verbinding met de 
Fatimastraat. Dit maakt enerzijds de locatie heel toegankelijk, anderzijds ontstaat een beter 
geheel met de andere voorzieningen/functies in de omgeving. 

3. Het woningbouwprogramma kent (de mogelijkheid tot) een veelvoud van woonvormen, in plaats 
van louter appartementen. De aanleunwoningen in de zogenaamde kam worden verbouwd tot 
eengezinswoningen met tuin en ook in de nieuwbouw zijn eengezinswoningen mogelijk. 
Daarnaast is er ruimte voor zowel geschikt, verzorgd als beschermd wonen. Dit sluit goed aan 
op de vigerende woningbehoefte en de servicewijkgedachte en voorkomt dat sprake is van een 
typisch zorgbehoevendencluster. Met een diversiteit van doelgroepen neigt de locatie veel 
meer naar een normale woonwijk.

4. In het programma is ruimte voor zorg- en welzijnsfuncties die passen bij een centrumlocatie 
voor een servicewijk (o.a. wijkrestaurant, ontmoetingsruimte, fysiotherapie, kapper). 
Aandachtspunt hierbij is dat er ook daadwerkelijk voldoende basisvoorzieningen voor zorg- 
en/of welzijn gerealiseerd worden om een wijkfunctie te garanderen. Voorkomen moet worden 
dat het vernieuwde Jozefzorg de uitstraling krijgt van een naar binnen gerichte zorginstelling.

4.2  Stedenbouwkundige uitgangspunten

Situering van het plangebied.

Het plangebied beslaat een groot deel van het bouwblok dat begrensd wordt door Ringbaan Zuid, 
Kruisvaarderstraat, Fatimastraat, Wethouderslaan.

Het complex wordt in de Kruisvaarderstraat gedeeltelijk ingesloten door het klooster St.Denis van 
de Fraters van Tilburg, patiowoningen en de Basisschool Fatima aan de Fatimastraat en 
Wethouderslaan.

Het terrein van St. Jozefzorg bestaat uit drie delen:

1. het Rijksmonument van architect J. Bedaux aan Ringbaan Zuid, het zogenaamde Kamgebouw 
met hoven, inclusief de kapel op de hoek Ringbaan Zuid - Kruisvaarderstraat.

2. De verzorgingstehuizen in het middengedeelte;
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3. Het dienstverleningscentrum het Getouw in de noordelijke hoek. 

Karakteristieken van het plangebied.

De bebouwing van het blok wordt gevormd door losstaande gebouwcomplexen met verschillende 
functies: zorginstelling, klooster, woningen, lagere school en buurthuis. Het bouwblok wordt 
omzoomd door waardevolle en monumentale bomen. Het binnengebied wordt gekenmerkt door 
tuinen en de speelplaats van de school. Bijzonder kenmerk van het kamgebouw zijn de hoven, 
ingericht als tuinen met oriëntatie naar Ringbaan Zuid en die als geheel behoren tot het 
monumentale complex.

Het bouwblok richt zich op de Fatimastraat met het buurthuis en de lagere school. De functies 
zijn ingepland in een groene voorruimte die aansluit op de Fatimastraat en vormt één van de 
knooppunten van de verbinding tussen Broekhoven, Fatima en Jeruzalem, die in de 
stedenbouwkundige visie van de Piushaven de Langestraat wordt genoemd.

Vanuit de Piushaven wordt het belang van deze plekken als sociale knooppunten onderstreept en 
wordt aandacht gevraagd voor de versterking ervan.

Stedenbouwkundige visie op de herontwikkeling van St. Jozefzorg.

Het monumentale kamgebouw met de hoven en de kapel worden integraal behouden. De huidige 
inrichting met aanleunwoningen, wordt omgebouwd tot zelfstandige appartementen waarvoor 
interne verbouwingswerken noodzakelijk zijn en garanties moeten worden geboden voor het 
behoud van de tuinaanleg van de hoven.

De verzorgingstehuizen achter het kamgebouw worden gesloopt en vervangen door 
verpleeghuisplaatsen, verpleeghuisplaatsen voor dagbehandeling en zorgappartementen.

De opzet is een meanderend gebouw met verhoogde hoven. De hoven liggen op de gebouwde 
parkeervoorzieningen.

Het dienstverleningcentrum het Getouw wordt gedeeltelijk verbouwd en uitgebreid.

Het gebied wordt door de nieuwbouw in het middengebied nadrukkelijk opgedeeld in drie zones 
door openbare routes tussen de Kruisvaarderstraat en de Wethouderslaan.

De route achter het kamgebouw is voetgangersgebied uitlopend op een pleintje bij de kapel.

De route tussen het Getouw en middengebied is een toegangsweg voor auto´s naar de gebouwde 
parkeervoorzieningen.

De samenhang van de bebouwing in het bouwblok met de Fatimastraat wordt versterkt door de 
introductie van een noord-zuid as. Die as begint bij Ringbaan Zuid, door het middenhof, door het 
kamgebouw, tussen de meanderende nieuwbouw, tussen de tuinmuur van St. Denis en het 
Getouw, langs de speelplaats van de school, om uit te komen in de groene voorruimte aan de 
Fatimastraat.

Door de routes in de oost-west richting en de route in de noord-zuid richting wordt het gebied 
meer toegankelijk gemaakt en beter verankerd met het omliggende woongebied, wat meer in 
overeenstemming is met de herbestemming van het gebied van een exclusieve zorginstelling naar 
een woongebied met zorgfuncties.

De structuur van openbare ruimte laat toe dat de binnentuin het kloostercomplex St. Denis die nu 
met een tuinmuur is afgesloten, later bij het geheel aansluit en toegankelijk wordt gemaakt.

De openheid en toegankelijkheid van het gebied wordt verder ondersteunt door de locaties voor 
maatschappelijke doeleinden en detailhandel aan de routes.

Hiërarchie van bouwhoogten.

Vanaf Ringbaan Zuid zien we nu het kamgebouw en de achterliggende hoogbouw van het 
verzorgingstehuis.

Dit silhouet wordt met de nieuwbouw van het middendeel gerespecteerd, en wordt erkend als 
onderdeel van het monumentale beeld vanaf Ringbaan Zuid. Het meanderende gebouw varieert van 
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18m bij de entree aan de Kruisvaarderstraat, tot 12m achter het kamgebouw tot 27m op de plek 
waar ook nu de hoogbouw achter de kam vanaf Ringbaan Zuid zichtbaar is. Daarbij komt tevens 
de breedte van de kopgevel van de nieuwbouw overeen met de bestaande.

Parkeren.

Het plan voldoet aan de parkeereisen zoals vastgesteld in de TVVP, deels gerealiseerd op eigen 
terrein in gebouwde en niet gebouwde parkeervoorzieningen, deels voorzien in de openbare ruimte 
rondom het bouwblok.

Ter verbetering van de functionaliteit en het straatbeeld wordt uitgegaan van langsparkeren in 
plaats van het huidige parkeren onder 45 graden (zie Wethouderslaan). De bestaande 
parkeerstrook op de ventweg bij Ringbaan Zuid wordt geheel benut.

In de Kruisvaardersstraat wordt langsparkeren voor het nieuwe St. Jozefzorg slechts voor een 
gedeelte toegeschreven naar het programma. De overige parkeerplaatsen blijven behouden voor de 
buurt.

Op het terrein wordt de tuinmuur van St. Denis vrijgehouden van parkeerplaatsen, zodat een 
toekomstige aansluiting van de tuin op de rest van het binnengebied niet beperkt wordt.
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Hoofdstuk 5  Juridische regelgeving
5.1  Indeling van de regels

De indeling van dit bestemmingsplan is gebaseerd op de SVBP2008 (Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen). Deze indeling wordt in deze paragraaf toegelicht.

5.1.1  Inleidende regels

Hoofdstuk Hoofdstuk 1 bevat de ´Inleidende regels´. Dit hoofdstuk omvat twee artikelen: een 
artikel met een aantal noodzakelijke begripsomschrijvingen en een artikel regelende de wijze van 
meten.

5.1.2  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 bevat de ´Bestemmingsregels´. In dit hoofdstuk komen de verschillende 
bestemmingen met bijbehorende bouwregels en gebruiksregels aan bod. Bij sommige 
bestemmingen is daarnaast sprake van aanlegvergunningen.

Bestemmingsomschrijvingen 
In het plan komen de volgende bestemmingen voor:

1. Groen
2. Maatschappelijk
3. Wonen
4. Wonen-Gestapeld
5. Verkeer - Verblijf

Bouwregels 
De bouwregels bevatten een uitgebreide regeling ten aanzien van het oprichten van gebouwen en 
overige bouwwerken in het plangebied (bouwvlak, erf, bouwhoogte, regeling bijgebouwen, etc.). 
Voor een uitgebreide toelichting op de bouwregels wordt verwezen naar paragraaf 5.3 ´Ruimtelijk 
beheer´. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt in bouwregels voor (hoofd)gebouwen, aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken, geen gebouw zijnde.

Nadere eisen en ontheffingen 
Per bestemming heeft het college de bevoegdheid om met in achtneming van de daarvoor 
geldende procedures nadere eisen aan bouwplannen te stellen of ontheffing van de bouwregels te 
verlenen. De hiervoor geldende procedures worden in artikel 16.1 beschreven. Voor het verlenen 
van ontheffingen gelden steeds een aantal voorwaarden. Deze worden in het betreffende lid 
opgesomd.

Specifieke gebruiksregels 
Ten slotte worden per bestemming de regels omtrent het gebruik van bouwwerken en gronden 
gegeven, aangevuld met een aantal ontheffingsmogelijkheden wisselend per bestemming.

Wijzigingsbevoegdheid 
Een aantal bestemmingsartikelen is aangevuld met een wijzigingsbevoegdheid voor bepaalde 
functies.

5.1.3  Algemene regels

Hoofdstuk 3 betreft de ´Algemene regels´. Dit hoofdstuk bevat regels die voor alle gronden van 
toepassing zijn, ten aanzien van de volgende aspecten:

Algemene juridische en stedenbouwkundige regels 
Artikel 8 bevat algemene anti-dubbeltelregels ter voorkoming van onbedoeld gebruik van de regels. 

Artikel 9 bevat een aantal algemene stedenbouwkundige regels die voor alle bestemmingsvlakken 
van toepassing zijn. Het gaat hierbij om de regeling met betrekking tot ondergrondse bebouwing 
en de verhouding tussen bouwvlakken en aanduidingen, de situering van de hoofdtoegang voor 
woningen, een regeling voor onbebouwde terreinen bij woningen en bij overige gebouwen, een 
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regeling over de ruimte tussen gebouwen en een regeling voor het bouwen nabij op de plankaart 
aangeduide bomen. 

Algemene ontheffingsbevoegdheid 
Een algemene ontheffingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders in artikel 11 met 
betrekking tot geringe afwijkingen van de regels van het plan.

Algemene wijzigingsbevoegdheid
Een algemene wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders in artikel  12, o.a. 
wijziging van de bestemmingsgrenzen en het toelaten van utiliteitsvoorzieningen met een 
oppervlak groter dan 50 m2.

Algemene nadere eisen
Naast een aantal nadere eisen per bestemming zijn burgemeester en wethouders middels artikel 
15 bevoegd om een aantal algemene nadere eisen te stellen. Ook hiervoor gelden de 
procedureregels van artikel 16.1.

Algemene procedureregels 
In artikel 16 worden de procedureregels bij het gebruik maken van ontheffingbevoegdheden en tot 
het stellen van nadere eisen gegeven.

5.1.4  Overgangsrecht en slotregel

Het laatste hoofdstuk bevat ´Overgangs- en slotregels´. Dit zijn algemene regels betrekking 
hebbend op het overgangsrecht. Bouwwerken welke op het moment van tervisielegging van het 
plan bestaan (of die kunnen worden opgericht volgens een voor dit tijdstip aangevraagde 
bouwvergunning) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bebouwingsregels. In de 
slotbepaling wordt de exacte naam van het bestemmingsplan gegeven.

5.2  Functioneel beheer

5.2.1  Groen

De tuinen voor de Kam hebben de bestemming Groen gekregen. 

5.2.2  Maatschappelijk

De in het plangebied voorkomende voorzieningen zoals het verzorgingstehuis en andere 
bijbehorende maatschappelijke voorzieningen zijn als ´Maatschappelijk´ bestemd. 

Aanduidingen 

Op de plankaart zijn de volgende aanduidingen opgenomen:

Detailhandel (dh)

Op de plankaart is de aanduiding detailhandel opgenomen in het meest noordelijk gelegen 
bouwblok. In de regels is opgenomen dat hier een detailhandelsvoorziening mag worden gevestigd 
op de begane grond (eerste bouwlaag). Achtergrond van deze aanduiding is het bieden van de 
mogelijkheid voor een kleinschalige winkelvoorziening om te voorzien in behoeften van bewoners 
en buurtbewoners. Detailhandel is toegestaan tot een maximum van 250 m2. 

Horeca van categorie 2 (h= 2)

Ter plaatse van deze aanduiding is op de begane grond (eerste bouwlaag) een horecavoorziening 
mogelijk van de tweede categorie. Deze aanduiding is opgenomen om het geplande wijkrestaurant 
mogelijk te maken. 

Parkeergarage (pg)

Ter plaatse van deze aanduiding is een parkeergarage mogelijk.

Wijzigingsbevoegdheid 

De kapel en de tussenbouw tussen fase 1b en 3 hebben de bestemming maatschappelijk 
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gekregen. Indien blijkt dat een maatschappelijke invulling van deze gebouwen niet mogelijk blijkt 
is een wijziging naar wonen en horeca (voor de kapel) toegelaten.

5.2.3  Wonen

De hofjes hebben de bestemming Wonen gekregen. De te bouwen appartementen krijgen de 
bestemming Wonen gestapeld. Voor de aanleunwoningen is een aanduiding zorgwoning 
opgenomen. Hiervoor geldt een lagere parkeernorm dan voor het gewone wonen. 

Aanduidingen 

Op de plankaart zijn de volgende aanduidingen opgenomen:

Parkeergarage (pg) en maatschappelijk (m). In de onderste bouwlaag van het oostelijke gebouw 
van fase 1B zijn maatschappelijke voorzieningen als fysiotherapeut, apotheker, huisarts ed  
toegelaten. 

Mantelzorg 
Onder mantelzorg wordt het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, 
psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband verstaan. Het 
verlenen van mantelzorg in een afhankelijke woonruimte is middels ontheffing onderdeel van de 
woonfunctie. Onder een afhankelijke woonruimte wordt hierbij een (aangebouwd) bijgebouw dat 
qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de 
huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is verstaan.

5.3  Ruimtelijk beheer

5.3.1  Bouwvlakken

Het bouwvlak komt in principe, met uitzondering van de bestemmingen in het openbaar gebied, bij 
alle bestemmingen voor. In het bouwvlak mogen bouwen worden opgericht welke ten dienste van 
de bestemming staan. Ook mogen er aan-, uit- en bijgebouwen en bouwwerken geen gebouw 
zijnde worden gebouwd, voor zover deze behoren bij het hoofdgebouw. Het bouwvlak mag in 
principe volledig worden bebouwd, tenzij anders wordt weergegeven met een 
bebouwingspercentage.

5.3.2  Bouwhoogte

Op basis van de visie zijn per bouwvlak specifieke bouwhoogtes opgenomen.

5.3.3  Bomen

In de bestemmingsplannen worden, indien voorkomend, twee soorten bomen beschermd:

I. openbare en particuliere monumentale bomen van de "Gemeentelijke Lijst van Monumentale 
Bomen Tilburg" worden afzonderlijk aangeduid als "monumentale boom";

II. bomen met een hoofdwaarde, alsmede bomen van de 1e categorie met een andere waarde, 
worden tenslotte afzonderlijk aangeduid als "beeldbepalende boom". 

De bescherming bestaat uit een bouwverbod en een aanlegvergunningstelsel binnen een straal van 
respectievelijk 15 en 8 m vanuit het hart van de betreffende boom. Binnen het plangebied komen 
geen monumentale of beeldbepalende bomen voor. Wel komen beeldbepalende bomen voor in het 
omliggende gebied. Deze bomen worden beschermd op basis van het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan Fatima 2007. Als bijlage 2 bij de regels is de Boomwaardezoneringskaart 
opgenomen.
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Hoofdstuk 6  Planbeschrijving
6.1  Algemeen

Het plan WZC Jozefzorg betreft een herstructurering van het bestaande zorgcomplex Jozefzorg te 
Tilburg waarbij de institutionele zorg voor een gedeelte wordt vervangen door extramurale zorg in 
zelfstandige wooneenheden. Naast wonen en zorg is er in het plan ook de mogelijkheid voor de 
vestiging van dienstverlening gerelateerd aan de zorg voor ouderen. In deze paragraaf wordt op 
hoofdlijnen het plan beschreven, zoals het bekend is bij het ter visie gaan van dit 
bestemmingsplan. De verbeelding en regels en het aantal parkeerplaatsen bepalen de grenzen 
van de uiteindelijke bouwmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden.

6.2  Ruimtelijke omschrijving

De hoofdstructuur in het plan is bepaald door een 3 hoekig kavel met diverse vrijstaande 
bouwblokken. Het plan wordt begrensd door de omliggende wegen (Wethouderslaan, Ringbaan 
zuid, Kruisvaardersstraat en het Fatimaplein).

De te vernieuwen bouwvolumes waarin de woningen en maatschappelijke ruimtes zich bevinden 
zijn afwisselend in hoogte tussen 2 en 7 bouwlagen hoog. De bestaande bebouwing van de “Kam”   
(een Rijksmonument) wordt in het totale bouwplan opgenomen. Dit project zal worden 
gerenoveerd. 

Er komt een overdekte parkeergarage waarin auto's van bewoners geparkeerd kunnen worden. De 
parkeergarage wordt afgesloten met een dak, waarop zich de openbare ruimte en de tuinen van 
bewoners bevinden. 

6.3  Functionele omschrijving

Woonprogramma

Deze beschrijving is gebaseerd op het ontwerp voor Jozefzorg dd januari 2010. In het definitief 
ontwerp zitten 48 zorgunits en 60 woningen. Naar grootte is de verdeling van de woningen  in fase 
1B in het ontwerp als volgt: 

25 woningen van 75m2 BVO

35 woningen van 90m2 BVO

Maatschappelijke ruimten

Binnen het hele plan zijn er mogelijkheden voor de vestiging van zorggerelateerde 
bedrijvigheid/detailhandel. Op de begane grond van gebouw 1B worden ruimten gerealiseerd die 
specifiek voor dit doel worden bestemd. Deze ruimten zijn geconcentreerd aan de zijde van de 
Wethouderslaan en aan de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg. 

Beschrijving woningtypes

In de navolgende omschrijving van het ontwerp is per woonblok (zone) een korte omschrijving van 
de woningtypologie gegeven. In de nadere uitwerking van het plan kunnen nog wijzigingen 
optreden ten opzichte van het voorlopig ontwerp. 

Fase 1A: Zorgwoningen voor kleinschalig wonen.

Het betreft in totaal 8 groepsappartementen, waarin maximaal 7 bewoners per appartement 24 
uurs verzorging krijgen. De gemiddelde omvang van de groepsappartementen is ca. 350 m², ze 
zijn allen voorzien van een buitenruimte. Op de begane grond zijn naast 2 groepswoningen ook de 
bij het programma behorende algemene ruimten opgenomen.

De appartementen krijgen een portiekontsluiting. De entrees tot de portieken zijn gelegen aan de 
nieuwe ontsluitingsweg. De appartementen beschikken over een privé-buitenruimte die op de 
zuidzijde zijn georiënteerd. De appartementen hebben een vluchtroute via het interne trappenhuis.

Fase 1 B: Appartementen aan de Wethouderslaan en binnen het plangebied.
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Het betreft in totaal 25 aanleunwoningen en 35 appartementen in de prijsklasse bereikbare huur 
en middeldure huur. De gemiddelde omvang van de appartementen is ca. 75 of 90 m².  De 25 
aanleunwoningen worden in gebruik genomen als sociale woningbouw in de huursector.  

De appartementen krijgen een galerijontsluiting. De centrale opgang tot de woningen bevindt zich 
aan de binnenzijde van het bouwblok en aan de Wethouderslaan. De centrale opgang is 
rechtstreeks bereikbaar vanuit de parkeergarage. Nabij de opgang in de parkeergarage zijn voor de 
bewoners bergingen voorzien. 

Een deel van de appartementen op de begane grond zijn rechtstreeks ontsloten aan de openbare 
ruimte. De appartementen beschikken over een privé-buitenruimte. 

Fase 2 en 3

Fase 2 betreft de renovatie van de kamwoningen. De planvorming voor Fase 3 is nog niet gestart. 
Hier zijn appartementen voorzien. 

6.4  Openbare ruimte

Algemeen

Het plan sluit aan op het openbaar gebied van de Wethouderslaan en Kruisvaarderstraat. Voor de 
beide straten geldt dat aanpassingen plaats zullen vinden aan de bestaande woonstraten, 
ondermeer om de parkeerplaatsen opnieuw in te richten. Binnen het plangebied zullen twee 
gebieden met een publiek karakter ontstaan: de binnenstraat en de diverse hoven. Voor deze 
gebieden wordt een ontwerp opgesteld. De inrichting wordt door de initiatiefnemers verzorgd. De 
ruimten zullen publiek toegankelijk zijn. Er wordt een voetgangersroute geïntroduceerd tussen de 
Ringbaan zuid en het centralepunt in het plangebied. De hoven van de “Kam” zullen worden 
hersteld na de renovatie van dit plandeel.

Groenbestand

Er heeft een bomeninventarisatie plaatsgevonden. De bomen in het openbaar gebied blijven allen 
gehandhaafd. Bomen op het terrein van Jozefzorg zijn niet bijzonder. Ze zullen zoveel mogelijk 
worden gespaard.

Parkeren

De parkeernorm is als volgt:

Fase 1a norm oplossing

39 bestaande aanleunwoningen 
Het Riet

39 x 0,5 = 20 pp 20 parkeerplaatsen op eigen terrein

48 pg units 48 x 0,4 = 20 pp 11 parkeerplaatsen op eigen terrein 
9 pp langsparkeren Wethouderslaan

Fase 1B

25 aanleunwoningen en 35 
appartementen 

25 x 05 en 35 x 1,7 = 
12,5 + 29,5= 72 pp

51 pp in parkeergarage 
8 pp op eigen terrein 
13 pp langsparkeren Wethouderslaan

Fase 2

28 eengezinswoningen (kam) 28 x 1,7 = 48 pp 32 pp langsparkeren Ringbaan 
7 pp langsparkeren Wethouderslaan 
9 pp langsparkeren Kruisvaardersstraat

Fase 3

63 appartementen 63 x 1,5 = 95 58 pp in parkeergarage 
28 pp op eigenterrein 
9 pp langsparkeren Kruisvaardersstraat

Voor de tekening met de parkeeroplossing wordt verwezen naar bijlage 3 Parkeeroplossing. 
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Hoofdstuk 7  Cultuurhistorische paragraaf en 
Welstand
7.1  Historische geografie en ontwikkeling

Het plangebied maakt deel uit van de noordoostelijke helling van het relatief hooggelegen centrale 
plateau van Tilburg, waarin zich in het noordelijke deel van het plangebied de Korvelse Waterloop 
ingesneden had. Vanuit het plateau stak een aantal hoge uitlopers uit in het beekdal van de 
Korvelse Waterloop. Vaak worden op dergelijke uitlopers de wegen, nederzettingen en grafheuvels 
vanaf de bronstijd verwacht. Door het zuidelijke deel van het plangebied stroomde de Oerlese 
Waterloop.

De kaart van Diederik Zijnen uit ca. 1760 laat zien dat het plangebied destijds voornamelijk 
bestond uit een akkergebied dat werd doorsneden door een aantal wegen en paden (zoals ter 
hoogte van de huidige Stevenzandsestraat en de Kruisvaardersstraat) en waarin zich (gedeeltelijk) 
de nederzettingen en gehuchten 't Heike, Sevenhoek en De Kwetterij bevonden. In het beekdal 
van de Korvelse Waterloop ten noorden van het plangebied lagen de relatief natte gronden 
(graslanden).

Door de opkomst van de industrie in de negentiende eeuw en de daarmee gepaarde gaande groei 
van het aantal bewoners is het plangebied in de negentiende en begin twintigste eeuw sterk 
veranderd. Vanaf 1850 verdichtte de bebouwing zich langs de bestaande nederzettingslinten. Aan 
het eind van de negentiende eeuw voltrok de ontwikkeling zich in een steeds hoger tempo en 
werden o.a. rondom de oude gehuchten arbeiderswoningen gebouwd. In 1923 is ten noorden van 
het plangebied in het beekdal van de Korvelse Waterloop de Piushaven aangelegd. In dezelfde 
periode is tussen de haven, de Ringbaan Zuid en de Broekhovenseweg een wijk met 
volkswoningbouw aangelegd. 

Vanaf ongeveer 1930 wordt de directe omgeving van het plangebied steeds verder ingevuld. Aan de 
oostzijde met steeds uitbreidende bebouwing van de AaBe-fabriek. Na de Tweede Wereldoorlog 
worden aan de oostzijde van het plangebied aan de Jan van Rijzewijkstraat een aantal 
Maycrete-woningen gebouwd worden de onbebouwde delen van de omliggende wijk ingevuld met 
sociale woningbouw. Het parochiecomplex en verpleeghuis St. Jozefzorg gebouwd wordt in de 
jaren vanaf 1948 gebouwd en in hoog tempo volgebouwd en in de daaropvolgende decennia 
aangepast en uitgebreid.

7.2  Cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren

In duidelijke samenhang met elkaar werden in het gebied verschillende grotere (deels) openbare 
gebouwen ontworpen die de identiteit van het plangebied hebben bepaald en dat voor een groot 
deel nog steeds doen.

Het complex van Sint Jozefzorg is tussen 1950 en 1952 als pension-tehuis voor Ouden van Dagen 
gebouwd naar ontwerp van architect Jos Bedaux. De eerste schetsen dateren uit 1947. Het 
complex bestond uit drie naar de Ringbaan Zuid toe geopende hoven en een kapel met geheel 
omsloten binnenplaats aan de Kruisvaardersstraat. De traditionele vormgeving die typisch is voor 
de stijl van Bedaux in die jaren, moet de rust en gemoedelijkheid uitstralen van oude hofjes. 
Desalniettemin was het complex bij oplevering één van de modernste in zijn soort en trok het 
daarmee zelfs internationale aandacht. 

Het complex is in de jaren na de oplevering zeer sterk gewijzigd; enerzijds vanwege ruimtegebrek 
en anderzijds vanwege aanpassingen aan de steeds voortschrijdende behoeften en inzichten van 
het verzorgingstehuis.

In 1966 werd aan de noordelijke zijde, eveneens naar ontwerp van Jos Bedaux, een verpleeghuis 
gebouwd.  In 1978 volgde de bouw van een verzorgingstehuis aan de Kruisvaardersstraat, dit keer 
naar ontwerp van bureau Bedaux en Geelen. De carré-vormige bebouwing rondom de noordelijke 
binnenplaats werd ten behoeve van het verzorgingstehuis gesloopt.  In 1980 werd het pension 
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omgebouwd tot een woongebouw met 52 bejaardenwoningen waarbij twee oorspronkelijke 
woningen werden verbouwd tot één woning. In 1994 en 1996 volgden nog verdere bijgebouwen, 
steeds naar ontwerp van bureau Bedaux. In 1953 verrees aan de Kruisvaardersstraat het klooster 
van de fraters van Saint Denis. Het complex dat nog geheel intact is, werd ontworpen door Jos 
Bedaux. Bedaux was ook de ontwerper van de gebouwen aan de kop van de Fatimastraat, een 
parochiehuis met pastorie, een schoolgebouw en de in 1990 gesloopte noodkerk van OLV van 
Fatima. Vermoedelijk om het complex van Sint Jozefzorg groter te laten lijken dan het in 
werkelijkheid is, werden in 1951en 1952 op de kop van de Ringbaan Zuid in het stuk tussen de 
Wethouderslaan en de Jan van Rijzewijkstraat nog woningen gebouwd in dezelfde vormgeving als 
die van Sint Jozefzorg, uiteraard ook naar ontwerp van Jos Bedaux. 

Als één van de 100 landelijke toonbeelden van de wederopbouw is het hoofdgebouw van Sint 
Jozefzorg in 2007 in procedure gebracht voor aanwijzing als rijksmonument. De Monumentenwet 
1988 is op het uit de jaren vijftig van het complex daterende deel van toepassing.

In de directe omgeving van het plangebied is in de wijk Fatima een groot aantal MIP-panden 
gelegen. De voorziene planontwikkeling heeft geen effect op deze bebouwing. 

Het plangebied werd tot in het begin van de twintigste eeuw doorkruist werd door een aantal 
wegen en paden, die mogelijk teruggaan op een zeer oud padenpatroon. Bij de aanleg van de 
stadswijk is een groot deel van het netwerk van wegen en paden verloren gegaan. Het tracé van 
enkele van deze wegen en paden is echter nog deels herkenbaar in het huidige wegenpatroon van 
de Kruisvaarderstraat en de ten westen van het plangebied gelegen Groenstraat.

Uit de periode 1940-1970 zijn de volgende kenmerken van bovengemiddelde waarde in het 
plangebied Fatima bewaard gebleven: de Ringbaan Zuid als stedelijke hoofdroute en de interne 
wijkontsluitingsweg in aansluiting op het vooroorlogse Leypark (ten zuiden van het plangebied) en 
de groenstrook aan de Ringbaan Zuid.

7.3  Archeologie

Het plangebied is niet gekarteerd op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE);

Het plangebied ligt op de Archeologische Waarschuwingskaart Tilburg (ArWaTi) grotendeels, 
vanwege de ligging op een relatief hooggelegen dekzandrug, in een gebied met zeer hoge 
verwachting. 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een AMK-Terrein;

Naar aanleiding van de herziening van alle beheersbestemmingsplannen is door Fontys-BILAN in 
2005 cultuurhistorisch en archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Hierin wordt geconcludeerd 
dat de bodem in het plangebied door egalisatie, bouwrijp maken en opeenvolgende sloop- en 
bouwcampagnes zodanig verstoord is dat de archeologische verwachting bijgesteld moet worden 
van zeer hoog naar geen tot laag.

Ten zuidwesten van het plangebied, tussen de kam van het zorgcomplex en de Ringbaan Zuid ligt 
een groene zone die vermoedelijk nog onverstoord is en waarvoor archeologische verwachting 
middelhoog tot hoog is.

De in het plangebied voorziene ontwikkelingen zullen voornamelijk plaatsvinden op delen die al in 
een eerder stadium bebouwd waren of dat nog zijn. Vanwege de lage archeologische verwachting 
in het plangebied en de geringe omvang van de nieuwe bodemverstoringen wordt archeologisch 
vervolgonderzoek niet aanbevolen.
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7.4  Welstand

Behalve aan het bestemmingsplan (en het bouwbesluit) moeten bouwplannen worden getoetst aan 
´redelijke eisen van welstand´, zo zegt de Woningwet. Naast het bestemmingsplan is het 
welstandsbeleid een middel om de ruimtelijke kwaliteit van de publieke omgeving te waarborgen 
bij de vele private bouwplannen die in de stad worden gerealiseerd. Sinds 1 juli 2004 moet iedere 
gemeente de gehanteerde welstandscriteria vastleggen in een welstandsnota, die door de raad 
moet worden vastgesteld. In Tilburg is dat in juni 2004 gebeurd, onder de titel ´Welstandsnota 
2004. Meer aandacht waar dat moet, meer vrijheid waar dat kan´.

De welstandsnota heeft een duidelijke relatie met bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan 
beschrijft naast de toegelaten functies in stedenbouwkundige termen de toegestane bouwmassa´s 
in een gebied en de plaats waar deze mogen worden gebouwd. Een beheerbestemmingsplan 
heeft als doel het beheren van de bestaande situatie en biedt soms ruime mogelijkheden voor 
veranderingen aan de bouwmassa´s. Het is de taak van welstand dat bij veranderingen de 
verschijning van de bouwmassa´s passend is en blijft in de omgeving. De welstandsnota verdeelt 
de gemeente hierbij op basis van de opbouw en ontstaansgeschiedenis in tien verschillende 
soorten gebieden, met ieder hun eigen gebiedsgerichte criteria. Daarbij maakt de welstandsnota 
onderscheid in drie niveaus, afgestemd op functie en karakter van de omgeving. Het zwaarste 
niveau heeft betrekking op de belangrijke stedelijke elementen. Het lichtste, welstandsvrije niveau 
op delen van bedrijventerrein en terreinen die nauwelijks of geen relatie met het openbaar gebied 
hebben. De meeste beheergebieden kennen het gemiddelde niveau; een voldoende kwaliteit is 
hier de norm. Daarnaast kent de welstandsnota uniforme ´loketcriteria´ voor een aantal 
veelvoorkomende kleine licht-vergunningplichtige bouwwerken.
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Hoofdstuk 8  Milieuparagraaf
8.1  Algemeen

Dit hoofdstuk geeft weer hoe de wettelijke kaders en het gemeentelijk milieubeleid een rol hebben 
gespeeld bij het opstellen van de plan regels. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
milieuhinder bedrijven, externe veiligheid, geluid, lucht, bodem en groen en natuur.

8.2  Milieuhinder bedrijven

Bij de beoordeling welke bedrijven van invloed zijn op het plangebied is gebruik gemaakt van 
vergunning of AMvB (wettelijke afstanden) en Bedrijven en Milieuzonering (Uitgave van de VNG). In 
de laatste staan indicatieve afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar die gebaseerd zijn op een 
“gemiddeld” nieuwe bedrijven met voor nieuwe bedrijven gangbare voorzieningen binnen het 
bedrijfstype ten opzichte van een rustige woonwijk. Indien het bedrijf afwijkt door grootte, 
technische voorzieningen, etc is het mogelijk om gemotiveerd af te wijken van deze (indicatieve) 
afstanden. De afstanden gelden tussen de perceelgrens van de inrichting van het bedrijf en de 
gevel van de woningen van derden. Bij de beoordeling van de bedrijvigheid is uitgegaan van de 
indicatieve afstanden tenzij in de milieuvergunning of AMvB andere normen zijn opgenomen. 
Daarbij is het aspect geluid ondergebracht bij paragraaf Geluid.

Bij de inventarisatie zijn alle bedrijven bekeken waarvan de indicatieve milieucontouren over het 
plangebied liggen. De inventarisatie is uitgevoerd op basis van het digitale bedrijven bestand 
(MPM). Omdat niet elk bedrijf zich aan- of afmeldt als Wet milieubeheer-plichtig bedrijf is dit 
bestand niet 100% betrouwbaar. Hierdoor kunnen bedrijven en/ of activiteiten over het hoofd zijn 
gezien.

Uit de inventarisatie blijkt dat er diverse bedrijven rondom het plangebied liggen met een 
indicatieve contour over het plangebied. De huidige bestemmingen binnen het plangebied moeten 
nu ook al tegen de milieueffecten van deze bedrijven beschermd worden. Hierdoor hebben de 
bedrijven al noodzakelijke voorzieningen getroffen om te kunnen voldoen op deze beschermde 
objecten. In het nieuwe plan wordt de bestemming weliswaar veranderd van maatschappelijk naar 
wonen maar het beschermingsniveau voor de milieueffecten van omliggende bedrijven blijft gelijk. 
Ook al worden de gebouwen binnen het gebied anders gepositioneerd; de afstand tot de 
omliggende bedrijvigheid wordt niet kleiner. Hiermee wordt de nieuwe ontwikkeling voldoende 
beschermd tegen de milieueffecten van omliggende bedrijven.

8.3  Externe veiligheid

Algemeen

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen ten gevolge van mogelijke 
ongelukken met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en transportverbindingen (wegen, spoorwegen, 
waterwegen en buisleidingen). Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot 
kunnen zijn, zijn de aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten en regelingen. De 
belangrijkste zijn:

- Besluit externe veiligheid inrichtingen van 2004.

- Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen van 2004;

- Circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen van 1984;

- Circulaire "Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zondering langs 
transportleidingen voor brandgare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3-categorie" 1991;

De normen in de besluiten zijn vastgelegd in de vorm van grenswaarden en richtwaarden. De 
grenswaarden geven de milieukwaliteit aan die op een bepaald tijdstip ten minste moet zijn 
bereikt, en die, waar zij aanwezig is, ten minste in stand moet worden gehouden. De richtwaarden 
geven de kwaliteit aan die op een bepaald tijdstip zoveel mogelijk moet zijn bereikt en die, waar zij 
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aanwezig is, zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten 
worden getoetst aan bovengenoemde normen. De ontwikkelingen zijn niet toegestaan als deze 
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden, terwijl van de richtwaarden kan worden 
afgeweken. Het externe risico wordt uitgedrukt in het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR).

Op grond van artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is het vereist invulling te 
geven aan de Verantwoordingsplicht bij het opstellen van een bestemmingsplan als het plangebied 
is gelegen binnen het invloedsgebied van een risicobron. Voor het groepsrisico ten gevolge van 
transportbronnen is de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen gepubliceerd. Ook 
deze circulaire kent het principe van de verantwoordingsplicht.

Het plan ligt niet in het invloedsgebied van een transportas voor gevaarlijke stoffen of risicovol 
bedrijf (Bevi-inrichting).

Er is dan ook geen invulling gegeven aan de verantwoordingsplicht.

8.4  Geluid

Inleiding

Naar aanleiding van de nieuwbouw/verbouw van het woonzorgcomplex Jozefzorg aan de Ringbaan 
Zuid is een geluidonderzoek uigevoerd waarbij getoetst is aan de Wet geluidhinder. 

Uitgangspunt is het plan van TBV/de Wever voor het complex. Thans geldt een bestemming 
maatschappelijke doeleinden. Deels zal deze bestemming omgezet worden in de bestemming 
wonen. Het plan wordt opgedeeld in 3 fasen. 

Wettelijk kader

De grenswaarde voor wonen en andere geluidgevoelige bestemmingen bedraagt 48 dB. Onder 
voorwaarden is een ontheffing mogelijk tot 63 dB met uitzondering van verzorgingstehuizen, 
psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven. Voor 
deze gezondheidszorggebouwen is de maximale ontheffingswaarde in stedelijk gebied 53 dB.  

In alle gevallen dient bij een geluidbelasting hoger dan 53 dB te worden voldaan indelingseisen. 
Concreet is dit het situeren van een buitenruimte en minimaal één verblijfsruimte aan de 
geluidluwe zijde. Een geluidluwe zijde is die zijde van het gebouw waar de geluidbelasting voldoet 
aan de grenswaarde van 48 dB. 

Plan

De bestaande aanleunwoningen grenzend aan de Ringbaan Zuid hebben momenteel een 
bestemming maatschappelijke doeleinden. Deze woningen worden herbestemd voor wonen. Deze 
woningen worden niet herbouwd alleen intern verbouwd tot eengezinswoningen. 

Deze woningen zullen ook voor een belangrijk deel het achtergelegen gebied afschermen. In het 
achtergelegen gebied wordt onder andere wonen-gestapeld toegestaan met een maximale hoogte 
van 27 meter boven maaiveld. Daarnaast bestaat het plan uit de realisatie van maatschappelijke 
doeleinden die in het kader van de Wgh niet geluidgevoelig zijn.  

Berekeningen

Met het rekenprogramma Geomilieu, versie 1.31 is een SRMII berekening uitgevoerd volgens het 
reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006.  Om de berekeningen uit voeren is een rekenmodel 
met ontvangstpunten gemaakt. In het rekenmodel zijn tevens de omliggende wegen ingevoerd 
waaronder de nieuwe gebiedsontsluitingsweg.  

De verkeersintensiteiten voor het jaar 2020 zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente 
Tilburg. Er is rekening gehouden met 41.718 motorvoertuigen per etmaal op de Ringbaan Zuid ter 
hoogte van het plangebied.  

In figuur 1 zijn de ontvangstpunten (11-19)  weergegeven
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 Figuur 1 ontvangstpunten (11-19) St. Jozefzorg 

Vervolgens zijn de geluidbelastingen berekend t.g.v. wegverkeerslawaai. Uit de berekeningen blijkt 
dat alleen de Ringbaan Zuid resulteert in overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.  In 
onderstaande tabellen zijn de berekende geluidbelastingen t.g.v. de Ringbaan Zuid weergegeven.  
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Resultaten hofjeswoningen

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Er kan wel 
voldaan worden aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor stedelijk gebied met 
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uitzondering van de kopgevels van de hofjeswoningen (rekenpunt 17) . Dit zijn echter in de huidige 
situaties blinde gevels en dat zal zo moeten blijven. Er zal een procedure hogere grenswaarde 
gevolgd moeten worden. Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt zal op de gevels van de 
hofjeswoningen de waarde van 53 dB worden overschreden. Dit houdt in dat niet bij alle woningen 
een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte gerealiseerd kan worden. De hoogst aan te 
vragen waarde voor de hofjeswoningen bedraagt 60dB (rekenpunten 18 en 19) 

In dit specifieke geval is het mogelijk om af te wijken van deze voorwaarde omdat:

het pand een monumentale status heeft en de stedenbouwkundige opzet van het pand met de 
hofjes uniek is en behouden moet blijven.
er alleen een interne verbouwing plaatsvindt tot 28 woningen. Het aantal geluidgehinderden 
neemt in ieder geval niet toe. 
de hofjeswoningen een afschermende werking hebben voor het achterliggende gebied.  
de kopgevels als blinde gevels worden uitgevoerd. 

Ter compensatie van het ontbreken van een geluidluwe buitenruimte wordt geadviseerd om in het 
achterliggende gebied een deel van de openbare geluidluwe buitenruimte te reserveren voor deze 
bewoners.

Resultaten toekomstige bebouwing achter hofjeswoningen

Uit de berekeningsresultaten (ontvangstpunten 11-16)  blijkt dat bij de toekomstige bebouwing 
achter de hofjeswoningen de grenswaarde van 48 dB wordt overschreden bij hoogte vanaf 10 
meter. De berekende waarde bedraagt 52 tot 59dB. De bestemming van de vlekken wordt 
gewijzigd van maatschappelijk naar wonen-gestapeld. Bij geluidbelastingen boven de 53 dB dient 
elke woning de beschikking te hebben over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. 

Er zal een hogere waarde besluit wegverkeerslawaai gevolgd moeten worden. 

Overige geluidsaspecten

Het plangebied ligt niet in de geluidzone van een industrieterrein of een spoorweg. Deze 
geluidsaspecten zijn dan ook niet verder onderzocht. 

Conclusie

1. herbestemming en verbouw hofjeswoningen kan binnen wettelijke grenzen. Wel zal de 
kopgevel, die nu blind is,  in dezelfde staat gehandhaafd moeten blijven.

2. De hofjeswoningen hebben niet allemaal een geluidluwe zijde en er is voor geen enkele 
woning een geluidluwe buitenruimte. Gelet op de monumentale status van het complex is het 
mogelijk om van het beleid af te wijken. Geadviseerd wordt om in het achterliggende gebied 
een geluidluwe buitenruimte voor deze bewoners te realiseren. 

3. Voor de gebouwen geprojecteerd direct achter de hofjeswoningen (bestemming W-GS)  zal 
ook een procedure hogere grenswaarden moeten worden gevolgd. De hoogst aan te vragen 
waarde bedraagt 59dB.  

4. Bij deze woningen geldt bij een geluidbelasting hoger dan 53dB de zogenaamde 
'indelingseis".  Dit houdt in dat elke woning een geluidluwe gevel moet hebben en de 
buitenruimte geluidluw moet zijn. Deze eis dient in het stedenbouwkundig ontwerp verwerkt te 
worden.

8.5  Lucht

In het kader van het Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn met de 
saneringstool 3.1 berekeningen uitgevoerd voor de jaren 2008, 2011 , 2015 en 2020. 

In deze berekeningen is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in de stad. Uit de 
berekeningen blijkt dat er voor de prognosejaren 2011, 2015 en 2020 geen overschrijdingen van 
normen voorkomen zoals genoemd in titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). 
Hierdoor hoeft volgens artikel 5.16 lid1 sub a niet verder getoetst te worden aan de 
luchtkwaliteitseisen. 

Vanuit luchtkwaliteit zijn er dan ook geen bezwaren tegen deze ontwikkeling. 
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8.6  Bodem

Ter plaatse zijn in het verleden (1990, 1991 en 1993) een aantal verkennende bodemonderzoeken 
uitgevoerd. Hierbij zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetroffen. Niet duidelijk is of de 
verdachtmaking opslag alifatische koolwaterstoffen daarbij is onderzocht, of dat deze 
verdachtmaking correct is. Voor de aanvraag van een bouwvergunning is een actueel 
bodemonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek mag maximaal 5 jaar oud zijn. 

8.7  Groen en natuur

Gebiedsbescherming

Het plangebied van het woonzorgcomplex Jozefzorg aan de Wethouderslaan, de 
Kruisvaarderstraat en de Ringbaan Zuid ligt niet in een Habitatrichtlijngebied of in de nabijheid of 
de invloedssfeer ervan. Bovendien gaat het om de (gedeeltelijke) sloop, (gedeeltelijke) renovatie en 
bouw van woningen in het bestaand stedelijk gebied van Tilburg, waardoor geen sprake is van 
significant negatieve effecten op het Habitatrichtlijngebied. Bescherming in het kader van de 
Habitatrichtlijn is dan ook niet aan de orde.

Daarnaast ligt het plangebied niet in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of Groene 
Hoofdstructuur (GHS). De dichtstbijzijnde onderdelen van de EHS/GHS zijn te vinden langs de Leij 
ten zuiden van het Leijpark en liggen op meer dan 450 meter afstand. Er zijn dan ook geen 
(wezenlijke) negatieve effecten op deze gebieden te verwachten. Vanuit het bestaande rijks- of 
provinciale natuurbeleid is dan ook geen planologische gebiedsbescherming aan de orde.

Tot slot ligt dit gebied niet in de Groene Mal. Vanuit het gemeentelijk natuurbeleid rust daarom 
ook geen planologische gebiedsbescherming op de locatie.

Soortenbescherming

Bij de herontwikkeling van het bestaande complex zal de hoogbouw aan de Wethouderslaan 9 
worden gesloopt. De bestaande monumentale bebouwing aan de Ringbaan Zuid 93-01 t/m 93-54 
en de kapel aan de Kruisvaarderstraat 40-1 worden gerenoveerd. Op de door sloop vrijgekomen 
locatie is nieuwbouw gepland. Ook de gebouwen aan de Kruisvaarderstraat 38 worden eveneens 
in de herontwikkeling betrokken, maar daarvoor zijn nog geen concrete plannen bekend. Op het 
perceel zijn tevens bomen aanwezig. Daarvan zal een aantal gekapt moeten worden t.b.v. de 
nieuwbouw. 

Hierdoor is het nodig om in het kader van de Flora- en faunawet voor de ingreep een 
natuurwaardenonderzoek uit te voeren naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde flora en 
fauna. Op 15 maart 2010 heeft Regelink Ecologisch onderzoek hiervoor een ecologische 
quickscan uitgevoerd.

In het rapport van deze quickscan wordt, op basis van de beoordeling van de geschiktheid van het 
onderzoekgebied voor vleermuizen en vogels, aangevuld met enkele waarnemingen, 
geconcludeerd dat er potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen en jaarrond beschermde 
vogelsoorten aanwezig zijn. Voor een definitieve toetsing van de sloop-, renovatie- en bouwplannen 
is vervolgonderzoek nodig om de aanwezigheid van verblijfplaatsen aan te tonen, dan wel uit te 
sluiten. Wanneer daaruit blijkt dat er beschermde verblijfplaatsen aanwezig zijn, dan kan voor de 
ingrepen een ontheffing worden verkregen als:

5. het vervolgonderzoek volgens de daarvoor geldende protocollen wordt uitgevoerd.
6. voor aangetroffen vleermuizen en hun verblijfplaatsen een afdoende mitigatie- en 

compensatieplan wordt opgesteld.

De Flora- en faunawet is daarmee geen belemmering voor de uiteindelijke uitvoering van het 
bestemmingsplan en de daadwerkelijke herontwikkeling van het terrein van Sint Jozefzorg.

Voor meer informatie over het uitgevoerde onderzoek wordt verwezen naar het rapport 
'Ecologische quickscan Sint Jozefzorg Tilburg - in het kader van de Flora- en faunawet' (Regelink 
Ecologisch onderzoek), dat is opgenomen in bijlage 3. 
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Hoofdstuk 9  Waterparagraaf
9.1  Bestaand watersysteem

Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van de Beneden Dommel en Zandleij en behoort 
zowel kwalitatief als kwantitatief tot het beheergebied van Waterschap de Dommel. 

De bruto oppervlakte is ongeveer 24.300 m². Daarvan is ongeveer 10.300 m² dakoppervlakte en 
4.300 m² verhard. De resterende 9.700 m² is onverhard, dan wel verhard zonder afwatering op de 
riolering. Het terrein in het aangrenzende openbaar gebied ligt tussen 13,25 m + NAP en 13,50 m 
+ NAP. De maatgevende grondwaterstand ligt op ongeveer 11,70 m + NAP. Met maatgevende 
grondwaterstanden ruim één meter onder het maaiveld, is de ontwatering in de bestaande situatie 
voldoende. 

Op ongeveer 300 m ten noorden van het plangebied ligt de Piushaven, welk in directe verbinding 
staat met het Wilhelminakanaal. Het normaal peil in het kanaal is ongeveer 12,55 m + NAP. Op 
ongeveer 500 m ten zuiden van het plangebied stroomt de Leij. In de bestaande situatie ligt een 
gemengd rioolstelsel langs de westelijke en oostelijke plangrens. Het afvalwater stroomt af naar 
het eindgemaal Moerenburg, en dan naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Tilburg, beide 
installaties in beheer van waterschap De Dommel.

9.2  Duurzaam stedelijk water

In overleg met het waterschap zijn voor het plangebied de mogelijkheden nagegaan om 
doeltreffend en duurzaam met het hemelwater om te gaan, zoals omschreven in het gemeentelijk 
Waterplan (GWP), het  Waterstructuurplan (WSP), het gemeentelijk Rioleringsplan (GRP3) en de 
vierde nota waterhuishouding (NW4). Verder is de Structuurvisie Water en Riolering (SWR) 
gehanteerd bij de afwegingen; dit thematische structuurvisie bevat het gemeentelijk rioleringsplan 
voor het planperiode 2010 - 2015. 

Conform de Structuurvisie mag geen water op straat bij een bui met een herhalingstijd van twee 
jaar. Om hieraan te voldoen is de strategie grootschalig afkoppelen. Dat wil zeggen dat er 
gebieden zijn aangewezen waar afgekoppeld wordt. De rest van het stedelijk gebied blijft afvoeren 
via het gemengde rioolstelsel, tenzij sprake is van stadsvernieuwing. In dat geval wordt het 
betrokken ontwikkeling ook afgekoppeld.

Het plangebied bevindt zich net buiten de aangewezen gebieden om het regenwater af te 
koppelen. Dat betekent dat er geen opgave berust op deze ontwikkeling t.a.v. afkoppelen van het 
gemengde stelsel. In de nieuwe situatie wordt er ongeveer 2.800 m² dakoppervlakte gehandhaafd, 
6.900 m² nieuwe dakoppervlakte gecreëerd en een oppervlakte van ongeveer 8.000 m² verhard in 
het binnenterrein. De totale toename van afvoerende oppervlakte bedraagt ongeveer 3.100 m². 
Hiervoor is er een opgave voor het niet aankoppelen op de riolering: een berging van 40 mm binnen 
het plangebied, oftewel 124 m³.

In de nabije toekomst wordt een transportleiding van het secundaire afwateringssysteem (plan 
Blauwe Aders) aangelegd waarop de afvoer van regenwater richting de Blauwe Aders kan 
afstromen. In het plangebied dient er dan ook voor de nieuwe en de te verbouwen bouwdelen het 
regen- en vuilwater gescheiden verzameld te worden. 

Bij het plan gelden de volgende algemene uitgangspunten:

De terreinhoogte in het plangebied dient aan te sluiten op de bestaande terreinhoogte van het 
openbaar gebied;
Alle ondergrondse bouwdelen dienen waterdicht te zijn;
Het toepassen van uitlogende materialen is uitgesloten;
Het vuil- en hemelwater worden gescheiden ingezameld;
Het vuilwater voert af richting de bestaande gemengde riolering;
Het regenwater voert in eerste instantie af richting een aan te leggen regenwater 
bergingsvoorziening van 124 m³;
Realisatie van de bergingsopgave in openbare ruimte als bergingsriool / blauwe ader is 
technisch-economisch de beste optie;
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Als het plan Blauwe Aders langs de perceelgrens aangelegd wordt, dan sluit de bergingsriool 
aan op deze afvoer;
Zolang de Blauwe Aders niet afvoeren richting de stadsranden, stort de bergingsriool over op 
de bestaande gemengde riolering tijdelijk.

9.3  Watertoets

De laatste jaren is het inzicht gegroeid dat er in tegenstelling tot vroeger, meer rekening gehouden 
moet worden met water. Het huidige beleid van het rijk, de provincie, de waterbeheerder en de 
gemeente is gericht op een duurzamer waterbeheer. Het Rijk heeft met het Kabinetsstandpunt 
Anders omgaan met Water, Waterbeleid 21ste  eeuw (2000) het advies van de Commissie 
Waterbeheer 21ste eeuw omarmd. Het waterbeheer moet veranderen om Nederland in de 
toekomst, wat water betreft, veilig, leefbaar en aantrekkelijk te houden. Belangrijk in de nieuwe 
aanpak is het realiseren van veerkrachtige watersystemen die weer de ruimte krijgen, het niet 
afwentelen van knelpunten in tijd of plaats, de drietrapsstrategie 'vasthouden, bergen, afvoeren', en 
het reserveren van de ruimte die nodig is voor de wateropgave.

Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De KRW stelt doelen voor een 
goede ecologische en chemische toestand van het oppervlakte- en grondwater in 2015. De EU 
stelt de normen voor prioritaire stoffen. De ecologische doelstellingen mogen de lidstaten en 
regio's zelf vaststellen. Voor grondwater gelden aparte normen voor chemische stoffen. Ook moet 
de grondwatervoorraad stabiel zijn en mogen natuurgebieden niet verdrogen door een te lage 
grondwaterstand.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben rijk, provincies, waterschappen en 
gemeenten afgesproken het beleid van WB21 en de KRW uit te voeren. Het NBW houdt simpel 
gezegd in dat de watersystemen in 2015 op orde moeten zijn wat betreft waterkwantiteit (WB21) 
en kwaliteit en ecologie (KRW).

Het waterbeleid van de gemeente Tilburg is vastgelegd in het Waterplan (1997) en verder 
uitgewerkt en ruimtelijk vertaald in het Waterstructuurplan (2002). In het Waterplan zijn algemene 
doelstellingen geformuleerd op de lange termijn, gebaseerd op de duurzaamheidgedachte. Het 
Waterstructuurplan koppelt het actieprogramma uit het Waterplan aan ruimtelijke ontwikkelingen 
in de gemeente en geeft hiermee onder andere invulling aan water als ordenend principe. In het 
waterstructuurplan zijn de volgende hoofddoelstellingen voor het gemeentelijk waterbeleid 
opgenomen: 

Streven naar een duurzaam en veerkrachtig watersysteem;
Optimalisatie van de waterketen; zuinig en efficiënt gebruik van water;
Vergroten van de belevings-, ecologische, economische en recreatieve waarde van water.

De principes van duurzaam waterbeheer zoals verwoord in het Waterplan en het 
Waterstructuurplan zijn nog steeds actueel. Ze zijn ook meegenomen in het Gemeentelijk 
Rioleringsplan 3 dat in 2005 is vastgesteld. In bestaand stedelijk gebied kan het vasthouden van 
gebiedseigen water een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van het natuurlijk 
watersysteem. Afkoppelen van het regenwater van de riolering en infiltratie in de bodem leidt tot 
herstel van de grondwateraanvulling. 

Bij het formuleren van de bovengenoemde gemeentelijke beleidsstukken zijn de waterpartners 
betrokken. De paragraaf waterhuishouding en riolering is gebaseerd op gemeentelijk waterbeleid, 
en dan ook impliciet op het rijks-, het provinciale en het regionale beleid. Het concept is eerst 
voorgelegd aan de waterbeheerders. 

In de Structuurvisie Water en Riolering wordt het afkoppelen van regenwater de oplossing voor de 
verwerking van regenwater. De opgave en de strategie is vastgesteld in overleg met 
waterschappen De Dommel en De Brabantse Delta, en de Provincie. De uitwerking van dit beleid 
wordt per plan gedaan aan de hand van de vastgestelde beleidskeuzes.

Het plan is voorgelegd aan het waterschap via de e-mail van 11 december 2009. Het waterschap 
De Dommel stemt met deze waterparagraaf in. Dit blijkt uit haar wateradvies, verwoord in de email 
met kenmerk U-10-0173, d.d. 8 februari 2010.
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Hoofdstuk 10  Financiële paragraaf
Ingeval een toekomstige ontwikkeling een particuliere grondexploitatie betreft en er voor het 
realiseren van het plan voorzieningen van openbaar nut nodig zijn, is de Exploitatieverordening 
Gemeente Tilburg 2001 van toepassing. In deze gevallen, waar de gemeente zelf geen grond 
exploiteert en de voorzieningen en overige kosten dus niet zelf in de grondprijs kan verdisconteren, 
wordt doorgaans met initiatiefnemers een exploitatieovereenkomst gesloten op basis van de 
genoemde verordening. In deze overeenkomst worden alle gemeentelijke kosten bij de 
initiatiefnemers in rekening gebracht, zoals de gemeentelijke plan- en apparaatskosten, de kosten 
'Reserve Bovenwijkse Voorzieningen' en kosten van voorzieningen van openbaar nut, waaronder 
herstel van aangebrachte schade. Eveneens wordt een planschadeovereenkomst afgesloten. Door 
het afsluiten van een exploitatieovereenkomst en planschadeovereenkomst zijn deze plannen 
kosten neutraal voor de gemeente en derhalve economisch uitvoerbaar.

Met de initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst en een overeenkomst tegemoetkoming in 
schade gesloten. In de overeenkomst tegemoetkoming in schade is bepaald dat schade als 
gevolg van onderhavig bestemmingsplan, welke op de voet van afdeling 6.1 Wro voor vergoeding in 
aanmerking komt, zal worden vergoed door ontwikkelaar. In de exploitatieovereenkomst zijn de 
gemeentelijke plan- en apparaatskosten ten behoeve van het opstellen van dit bestemmingsplan 
worden opgenomen, de bijdrage voor het fonds bovenwijkse voorzieningen en beeldende kunst 
alsmede de kosten voor de benodigde aanpassingen in het openbaar gebied. 

Aangezien het verhaal van kosten anderszins verzekerd is, het bepalen van een tijdsvak of 
fasering en het stellen van eisen en regels als bedoeld in artikel 6.13 tweede lid Wro niet 
noodzakelijk is, is er geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro opgesteld. Gelet op 
bovenstaande is het onderhavige plan economisch uitvoerbaar.
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Hoofdstuk 11  Burgerparticipatie en 
vooroverleg
Burgerparticipatie

In het kader van de inspraakverordening heeft burgerparticipatie plaatsgevonden in het voortraject 
van onderhavige bestemmingsplanprocedure. 

Op 19 november 2009 heeft initiatiefnemer een presentatie van de nieuwe plannen gegeven voor 
omwonenden en bewoners van Jozefzorg. Hiervoor is in het gebied rondom het huidige Jozefzorg 
een uitnodiging verspreid. Van de avond is een verslag opgesteld. Dit verslag is als bijlage 1 bij 
deze toelichting toegevoegd. 

Tijdens de informatieavond zijn geen opmerkingen gemaakt over de ruimtelijke aspecten. Er zijn 
vragen gesteld die ter plekke zijn beantwoord. 

Vooroverleg

Het plan is toegelicht in het ambtelijk vooroverleg met provincie en VROM op 8 oktober 2009 
Aangezien het een binnenstedelijke herontwikkeling betreft spelen hierbij geen provinciale 
belangen en behoeft het plan niet in het vooroverleg gebracht te worden.
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BIJLAGEN bij toelichting
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Bijlage 1  Verslag burgerparticipatie
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Raad gemeente Tilburg 
Postbus 90155 
5000 LH TiLBURG 

Tilburg, 4 februari 2010 
onderwerp: verslag 

5/öMf.giM^ii^' uirnte uoor mensen 

G E M E E N T E T I L B U R G 

L 
Dossier 

Datum •EB. 2010 

I Postbak gO^TB> 

Document 

Referentie: (5895) 

Geachte heer, mevrouw, 

Bijgaand het verslag van de bewonersparticipatie herziening bestemmingsplan 
woonzorgcentrum Jozefzorg van 19 november 2009. 

Mocht u naar aanleiding van dit verslag nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
heer R. van der Westen projectleider van TBV Wonen, telefoonnummer (013) 594 05 82. 

TBV Wonen 
bezoekadres Spoorlaan 430 
5038 CG Tilburg 
telefoon 013-5940582 
fax 013-5940599 
e-mail info@tbvwonen.nl 

Met vriendelijke groet 

van der Westen 
tieider 
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Verslag 
Datum 
Aanwezig 

b o u w m a n a g e m e n t 

verslag informatieavond herontwikkeling woonzorgcentrum Jozefzorg 
19 november 2009 
mevrouw E. Stooker 
de heer R. Van der Westen 
de heer T. van Esch 
mevrouw D. Vermeer 
de heer R. Leunissen 
Mevrouw T. Kalsbeek 
Mevrouw B. van Beers 

Afwezig 
Kopie 

De Wever 
TBV Wonen 
Architecten Werkgroep 
Architecten Werkgroep 
Aerde bouwmanagement 
gemeente Tilburg 
gemeente Tilburg 

Locatiedirecteur 
Projectleider 
Architect 
Architect 
Projectleider 
Projectleider 
Gebiedsmanager 

alle aanwezigen, aile uitgenodigde omwonenden en belanghebbenden, raad 
gemeente Tilburg, college van Burgemeester en Wethouders gemeente Tilburg 

1 

1.1 

2 

2.1 

3 

3.1 

Opening 
De heer R.. van der Westen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Agenda 
1. Opening 
2. Voorsteilen betrokkenen 
3. Waarom deze informatieavond bewonersparticipatie herziening bestemmingsplan 
4. Waarom een herontwikkelingsplan; analyse bestaande situatie 
5.. Presentatie herontwikkelingsplan 
6.. Rondvraag 
7. Sluiting 

Voorstellen betrokkenen 

Voorstellen 
De organisatoren van deze informatieavond zijn De Wever en TBV Wonen, samen eigenaar 
van de locatie.. Zij zijn de initiatiefnemers van (en daarmee verantwoordelijk voor) de nieuwe 
plannen. 
De Wever is vanavond vertegenwoordigd door de locatiedirecteur, mevrouw E.. Stooker en 
door haar externe projectleider, de heer R. Leunissen (Aerde Bouwmanagement) 
TBV Wonen is vanavond vertegenwoordigd door projectleider de heer R. van der Westen. 

De Architectenwerkgroep, verantwoordelijk voor het ontwerp, presenteert vanavond de 
nieuwe plannen. Zij zijn vanavond vertegenwoordigd door mevrouw D. Vermeer en de heer 
T. van Esch. 

De gemeente is als toehoorder uitgenodigd.. Zij zijn vertegenwoordigd door 
gebiedsmanager mevrouw B. van Beers en projectleider mevrouw T. Kaisbeek. 

Waarom deze informatieavond: bewonersparticipatie herziening bestemmingsplan 

TBV Wonen en De Wever zijn in samenwerking met de gemeente Tilburg van plan om de 
locatie te herontwikkelen. Sommige gebouwen dienen te worden gesloopt en hiervoor komt 
nieuwbouw in de plaats. Andere gebouwen zullen worden verbouwd (gerenoveerd). 

Om de plannen mogelijk te maken dient het bestemmingsplan aangepast (herzien) te 
worden.. 

Om u als bewoner de kans te geven om op onze plannen te reageren 
(bewonersparticipatie) is deze informatieavond georganiseerd door TBV Wonen en 
De Wever. Nadat de ArchitectenWerkgroep onze plannen heeft gepresenteerd, krijgen alle 
belanghebbenden de kans om met vragen en opmerkingen te reageren. 
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De reacties én de antwoorden zijn beschreven in dit verslag verwerkt (zie hoofdstuk 6). 

Belanghebbenden kunnen vanzelfsprekend hun opmerkingen en vragen ook achteraf 
schriftelijk indienen. Alle opmerkingen zullen door de gemeente worden meegewogen in de 
bestemmingsplanprocedure. 

Overigens zal de gemeente in 2010 een officiële procedure voor de herziening van het 
bestemmingsplan opstarten.. Het bestemmingsplan (voorschriften én plankaart) zal ook nog 
ter inzage komen te liggen. Op dat moment krijgen alle belanghebbenden opnieuw kans om 
hun zienswijzen kenbaar te maken. 

Waarom een herontwikkelingsplan 

14.1 I Verouderd zorgcentrum Sint Jozefzorg 
Zorglocatie Jozefzorg stamt uit 1952 en bestaat uit de volgende onderdelen: 
- De hofjes (huidige 54 aanleunwoningen) aan de Ringbaan zuid worden in 1952 

opgeleverd als 'Tehuis voor Ouden van Dagen". De hofjes hebben de inmiddels 
voorbeschermde status van Rijksmonument. De kapel aan de Kruisvaardersstraat hoort 
ook bij de hofjes. 

- Het verpleeghuis aan de Wethouderslaan uit 1968. In 1993 zijn hierbij gebouwd; de 
huidige hoofdentree en het restaurant. 

- Het verzorghuis aan de Kruisvaardersstraat uit 1980 (hiervoor is in 1978 een groot deel 
van de hofjes gesloopt). 

- Gebouwdeel 't Riet en 39 opleunwoningen uit 1993. 

In 2005 laat het ministerie van VWS weten dat het concept van het verpleeghuis functioneel 
zwaar verouderd is; de vierbedskamers zijn niet meer van deze tijd. Het ministerie eist dat 
het verpleeghuis vóór 2010 is gesaneerd. 
Dit is voor de eigenaars van de locatie. De Wever (verpleeghuis en 't Riet) en TBV Wonen 
(overige deel) reden om samen met de gemeente Tilburg de totale locatie te bekijken. 
Betrokkenen constateren dat de locatie eenzijdig op ouderenzorg is gericht en dat ze -
hoewel overal openbaar toegankelijk - een geïsoleerde introverte uitstraling heeft. (De 
locatie heeft de uitstraling van "eigen terrein"). Daarnaast wordt geconstateerd dat de 
gebouwen technisch en functioneel verouderd zijn.. 

4.2 Modern woonzorgcentrum Jozefzorg 
Betrokken partijen wensen de verouderde geïsoleerde zorglocatie Sint Jozefzorg te 
herontwikkelen in een toegankelijk woonzorgcentrum Jozefzorg.. 

Betrokkenen schrijven samen in mei 2007 een prijsvraag uit aan vier architectenbureaus 
om een ontwikkelingsvisie uit te werken.. In augustus 2007 wordt unaniem voor de visie van 
de ArchitectenWerkgroep gekozen 
Deze visie vormt de basis voor nadere planvorming. 

4.3 Bestaande locatie 
De locatie is gelegen tussen de Kruisvaardersstraat, Ringbaan Zuid en Wethouderslaan. 
Ten noorden ligt een basisschool, een complex met patio bungalows. Ten westen ligt 
voormalig klooster Sint Denis. De locatie is met veel groen omsloten. Op de locatie 
bevinden zich groene tuinen ("hoven") met een kwalitatief uitstekende en rustige uitstraling. 

Helaas nodigt de locatie niet uit tot een bezoek. Ze is dan wel voor een ieder toegankelijk, 
ze heeft een introverte geïsoleerde uitstraling. De bewoners van de omliggende wijk zullen 
zorglocatie Sint Jozefzorg ervaren als "eigen terrein". 
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Dit komt waarschijnlijk onder meer omdat de locatie voornamelijk op intramurale zorg is 
gericht. Daarnaast is er geen wandelverbinding tussen Wethouderslaan, 
Kruisvaardersstraat en Ringbaan Zuid. 

Kortom; 
- Er zijn veel groene kwaliteiten. 
- De locatie is éénzijdig op intramurale zorg gericht en heeft een geïsoleerd niet-

toegankelijk karakter 

4.4 Analyse bestaande gebouwen 
Het verpleeghuis (1968) is functioneel en bouwtechnisch zo verouderd dat het ministerie 
van VWS in 2005 heeft geëist dat het uiterlijk in 2010 wordt gesaneerd. Het gebouw heeft 
geringe architectonische waarde. Bovendien is verbouwen geen optie vanwege de 
constructieve belemmeringen. 

Verpleegdeel 't Riet (1993) is functioneel verouderd. Het gebouwdeel, te jong om te slopen, 
is constructief geschikt om voor verbouwing in aanmerking te komen. 

39 Opleunwoningen boven 't Riet (1993) voldoen functioneel én technisch aan de eisen. 

Het verzorgingshuis (1980) voldoet functioneel niet meer. De kamers zijn te klein (circa 
30m )̂., Naar verwachting zal het op termijn te kampen krijgen met leegstand (er zal geen 
vraag meer zijn naar te kleine kamers). Het gebouw heeft geringe architectonische waarde 
Het gebouw is te jong om te slopen (hoge boekwaarde) maar het is vanwege constructieve 
belemmeringen niet mogelijk om te verbouwen. 

De hofjes (54 aanleunwoningen) en de kapel (1952)zijn functioneel én technisch zwaar 
verouderd., De zelfstandige aanleunappartementen zijn amper 45m^. Ook het 
installatieconcept is niet van deze tijd; collectieve voorzieningen voor cv, elektra, cai en 
telefonie. Daarnaast kampen de woningen met grote bouwfysische problemen; 
vochtoverlast, energieverslindende ventilatievoorzieningen en geen geluids- en thermische 
isolatie.. 
De hofjes hebben grote architectonische en monumentale waarde. Het complex leent zich 
goed om te renoveren en te verbouwen (Hierbij moet worden vermeld dat een renovatie 
een zo grote omvang zullen hebben dat werkzaamheden alleen in niet-bewoonde staat 
kunnen plaatsvinden. Huidige bewoners zullen moeten verhuizen). 

4.5 Conclusies 
- De groene kwaliteit van de hoven moeten worden gerespecteerd en bewaard 
- De locatie dient een integrale functie te krijgen, gericht op wonen, intramurale én 

extramurale zorg en wijkvoorzieningen. 
- De locatie moet onderdeel van de omliggende wijk worden. (De locatie moet 

toegankelijk worden voor de omliggende wijk). 
- Het verpleeghuis en verzorghuis kunnen niet worden behouden (sloop). 
- De hofjes en de kapel moeten worden gerenoveerd. 
- 't Riet kan worden gerenoveerd. 
- De opleunwoningen kunnen worden behouden. 

Presentatie herontwikkelingsplan 
5.1 Nieuwe plannen 

De schetsen van de nieuwe plannen worden door de heer T. van Esch gepresenteerd. De 
schetsen zijn als bijlage toegevoegd. Bij de schetsen is aangegeven: 
- Functies én fasering van de nieuwe en te renoveren gebouwen. 
- Globale maatvoering en hoogte van de gebouwen. 
- Parkeeroplossingen. 
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5.2 

5.3 

5.4 

6 

6.1 

Uitgangspunt is het behouden van bestaande kwaliteit (behouden van de monumentale 
hofjes en de kapel, behouden en versterken van de groenstructuur, niet overschrijden 
bestaande bebouwingshoogte etc.) en het versterken van de locatie door het omzetten naar 
een integrale toegankelijke aantrekkelijke woonwijk met zorg- en wijkfuncties met 
voldoende parkeergelegenheden 
De locatie wordt integraal onderdeel van de omliggende wijk door een tweetal 
wandelwegen (west-oost en noord-zuid) en een autoverbinding (west-oost). 
Het parkeren zal voor het grootste deel op de locatie zelf worden opgelost (de nieuwe 
appartementen krijgen een eigen parkeergarage) en voor een gedeelte op de openbare 
weg. Hiervoor zal een nieuw inrichtingsplan worden uitgewerkt. Zodra dit gereed is zal dit 
ook weer met alle belanghebbenden worden gedeeld. De gemeente Tilburg eist dat de 
vastgestelde parkeernormen uit het Tilburgs Vervoer en VerkeersPlan (TWP) worden 
gehanteerd. 

De eerste fase: Wethouderslaan (oplevering 2012) 
De eerste fase zal komend jaar starten. Werkzaamheden (sloop verpleeghuis) zullen rond 
maart 2010 starten. De eerste fase bestaat uit; 
- Sloop van het huidige verpleeghuis (119 bedden), de huidige hoofdentree en het 

restaurant 
- De bouw van een nieuw verpleeghuis (48 bedden) en een wijkrestaurant, verbouw van 

't Riet tot 24 dagbehandelingsplaatsen en de nieuwbouw van 60 appartementen met 
een parkeergarage (25 aanleunappartementen en 35 seniorenappartementen. 

De tweede fase: Ringbaan zuid (start na oplevering eerste fase, oplevering rond 2014) 
De tweede fase start als de eerste fase achter de rug is.. Het behelst de renovatie van de 
hofjes (54 aanleunwoningen) en de kapel. De verouderde woningen worden geheel 
aangepast aan de eisen van deze tijd. Met respect voor de monumentale waarde (de schil 
wordt zoveel mogelijk in de staat van 1952 hersteld) worden de hofjes gerenoveerd tot 
moderne woningen met eigen installaties, nieuwe vloeren en nieuwe (geluid)isolerende 
kozijnen en schilisolatie. Gezien de aard van de werkzaamheden, moeten de huidige 
bewoners verhuizen. De nieuwe appartementen van de eerste fase zijn voor hen 
gereserveerd. 
Om het renovatieplan mogelijk te maken is naast een bouwvergunning ook een 
monumentenvergunning benodigd. 

De derde fase: Kruisvaardersstraat (start na 2015) 
De derde fase start pas na 2015 Het huidige verpleeghuis wordt gesloopt.. Hiervoor in de 
plaats worden ongeveer 60 a 65 seniorenappartementen met een parkeergaragegebouwd. 

Rondvraag 

Na de planpresentatie maken omwonenden van de gelegenheid gebruik om de volgende 
reacties te geven Betrokkenen van ArchitectenWerkgroep, de Wever, Aerde 
Bouwmanagement en TBV Wonen reageren hierop. 

Kunnen later ook nog vragen gesteld worden? 

Antwoord; Ja. Belanghebbenden kunnen hun vragen schriftelijk indienen bij TBV Wonen 
De vragen kunnen gestuurd worden naar; 

TBV Wonen 
R van der Westen 
Postbus 356 
5000 AJ Tilburg 
Of naar info(5>.tbvwonen.nl 
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6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

Appartementencomplex fase 1; is er een foto of schets van gevels aan de 
Wethouderslaan? 

Antwoord: die is niet beschikbaar. Hoewel de gevel nog nader moet worden uitgewerkt, zal 
de gevel sterk lijken op de gepresenteerde gevels. 

De hofjes (54 aanleunwoningen) aan de Ringbaan Zuid beschikken over vrij uitzicht over de 
tussenliggende tuinen (hoven). Krijgen de nieuwe aanleunwoningen een soortgelijk uitzicht? 

Antwoord: de locatie zal een parkachtige uitstraling krijgen. In de nieuwe plannen zullen ook 
tuinen (hoven) worden ingericht. Het appartementencomplex fase 1 krijgt een eigen 
binnentuin voor de 25 nieuwe aanleunwoningen en 35 seniorenappartementen 

Hoe hoog wordt het appartementencomplex aan de zijde van de Wethouderslaan? 

Antwoord: net zo hoog als de huidige bebouwing verpleeghuis. 
Let op: het nieuwe complex zal uit zeven verdiepingen bestaan. Het verpleeghuis uit slechts 
vijf verdiepingen. Doordat de verdiepingen lager worden uitgevoerd is de 
bebouwingshoogte toch hetzelfde. 

Er wordt overlast ervaren van hangjeugd. Krijgt de jeugd n het nieuwe plan ook vrij toegang 
tot het terrein? 

Antwoord; Ja. Het is de bedoeling dat de locatie open en toegankelijk wordt voor iedereen. 
Wel zal met het inrichtingsplan rekening gehouden worden met (gevoelens van) sociale 
veiligheid. Het terrein dient overzichtelijk en verlicht te zijn.-
Overigens; als huidige bewoners overlast ervaren, kan dit aan de gemeente worden 
medegedeeld via telefoonnummer 0800 - 1920. 

De helft van de aanleunwoningen bevinden zich op de begane grond. Zijn er in de 
nieuwbouwplannen ook aanleunwoningen op de begane grond opgenomen? 

Antwoord: ja, er komen zeven aanleunwoningen op de begane grond. 

Hoe groot wordt het nieuwe verpleeghuis en voor welke cliënten is het bestemd? 

Antwoord: het verpleeghuis zal plaats bieden aan 48 psychogeriatrische patiënten 
(dementerende ouderen). 

Komt er een autoverbinding tussen de Wethouderslaan en Kruisvaardersstraat? En zo ja: 
hoe wordt sluipverkeer tegengegaan? 

Antwoord; ja. Sluipverkeer wordt tegengegaan door de verbinding als een woonerf (auto 
onvriendelijk) in te richten. Vanwege de aard van de omliggende wijk, wordt overigens niet 
veel sluipverkeer verwacht. 
Er zal worden overwogen om de autodoorsteek als éénrichtingsweg uit te voeren. 

Waar verhuizen de huidige bewoners van het Verpleeghuis naar toe? 
Wat gebeurt er met de voorzieningen zoals de kapper, het restaurant en de dagopvang? 

Antwoord: de bewoners van het verpleeghuis verhuizen naar locatie de Hazelaar Zij komen 
na de nieuwbouw niet meer terug (zij verhuizen maar één keer). 
De kapper, het restaurant en de dagopvang krijgen tijdens de bouw een andere plek op de 
locatie Jozefzorg. Nadat fase 1 wordt opgeleverd, verhuizen deze voorzieningen terug naar 
de nieuwbouw / naar het verbouwde 't Riet 
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Welke plannen worden er voor de hofjes en de kapel ontwikkeld? 

Antwoord: er zijn nog geen concrete plannen gemaakt. Het staat in ieder geval vast dat de 
hofjes worden gerenoveerd naar moderne woningen met individuele aansluitingen voor cv, 
elektra, telefonie en cai. 
Vanzelfsprekend zal de buitenkant (gevels, kozijnwerk, dak, etc.) zó worden gerestaureerd 
dat het recht doet aan de monumentale kwaliteit. 

De hofjes zijn door hun opzet bij uitstek geschikt voor ouderen. De gemeenschappelijke 
tuinen (hoven) schept de ideale situatie voor de door ouderen vaak gewenste 
gemeenschapszin. Onderschrijft TBV Wonen de stelling dat de hofjes behouden moeten 
blijven voor senioren? 

Antwoord: TBV Wonen onderschrijft dat binnentuinen door senioren positief ervaren 
worden. Daarom zal de locatie met een aantal nieuwe binnentuinen (hoven) worden 
ingericht. 

TBV Wonen heeft nog geen definitieve doelgroep voor de hofjes op het oog. Er zijn nog 
geen nieuwe plannen gemaakt Duidelijk is wel dat de woonfunctie voor de hofjes behouden 
blijft. 

Is er voor de buurt overlast te verwachten door bouw- en sloopwerkzaamheden? 

Antwoord: ja. Bouwen zonder overlast gaat helaas niet. 
Echter, alle betrokkenen garanderen dat de overlast tot een aanvaardbaar minimum 
beperkt wordt Zo moet de aannemer voldoen aan strenge veiligheidsvoorschriften 
Bouwmateriaal en - materieel mogen bijvoorbeeld alleen gelost geladen en opgeslagen 
worden op het omheinde bouwterrein. Er kan dus ook geen sprake zijn van containers op 
de openbare bestrating. 
Ook zal er géén sprake van heien zijn. Funderingspalen zullen middels de boormethode 
worden uitgevoerd. 

Wordt het voormalige Fraterhuis Sint Denis (Kruisvaarderstraat) bij het 
herontwikkeiingsplan betrokken? 

Antwoord: helaas niet. Er zijn wel gesprekken gevoerd met de eigenaar. Helaas heeft 
dit niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Wanneer wordt de kapel aan de Kruisvaardersstraat gerenoveerd? 

Antwoord: start in 2012. De renovatie van de kapel vindt tegelijkertijd met de 
renovatiewerkzaamheden van de hofjes plaats. 

Komen er meer of minder woningen op de locatie? 

Antwoord: er komen meer woningen en minder intramurale eenheden (verzorg- en 
verpleegkamers) op de locatie. Het huidige bewonersaantal ligt rond de 330 
(aanleunwoningen, opleunwoningen, verzorgkamers en verpleegkamers) In de nieuwe 
plannen is sprake van zo'n 200 woningen en verpleegplaatsen. 
Let op; door het bebouwd oppervlak zal ongeveer hetzelfde blijven. Dit heeft te maken met 
de verouderde huidige bebouwing en de veranderde vraag naar meer ruimte van de 
bewoners (nieuwe woningen zijn groter dat de oude woningen) 
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6.16 Vervolg op 6 15: kan er in de toekomst wel afdoende aan de toenemende zorgvraag 
worden voldaan? 

Toelichting: het aantal intramurale plaatsen (verpleeg- en verzorgkamers) neemt sterk af en 
de het aantal zelfstandige woningen neemt sterk toe. 
- Neemt hierdoor het zorgaanbod op de locatie Jozefzorg niet teveel af? 

- Blijven er wel genoeg intramurale plaatsen Tilburg over? (Ontstaat straks geen 
wachtlijst voor dit type zorg?) 

Antwoord: het zorgaanbod op de locatie en het aanbod van intramurale eenheden in de 
stad blijven gegarandeerd. 

Toelichting I: de vraag naar zorg neemt in de toekomst waarschijnlijk toe. Tegelijkertijd 
zal de zorgvraag naar een ander type zorg verschuiven. Uit onderzoek blijkt dat steeds 
meer mensen de voorkeur hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De 
herontwikkelingsplannen spelen hierop in: er zullen in totaal zo'n 120 senioren- en 
aanleunwoningen worden gerealiseerd, alle woningen worden geschikt voor 
rolstoelgebruikers en worden voorzien van een zusteroproepinstailatie,. 
Met andere woorden: de vraag naar extramurale zorg ("zorg aan huis") neemt toe. De 
locatie speelt hierop in door zich van eenzijdige zorglocatie te transformeren naar een 
woonzorglocatie met wijkvoorzieningen. Op deze manier wordt voldaan aan de inzichten 
van deze tijd om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen. 

Toelichting II; ondanks de verschuivende vraag naar extramurale zorg, zal er ook in de 
toekomst vraag blijven naar intramurale zorg (verpleeg- en verzorg kamers). Naar de 
toekomstbehoefte is onderzoek gedaan. Zorgpartijen in Tilburg hebben hieruit hun 
programma (huidige locaties, verbouwplannen en nieuwbouwplannen) gedestilleerd. In 
de toekomst zullen voldoende intramurale eenheden beschikbaar zijn. 

6.17 Kunnen de zes bewoners van de aanleunwoningen met een eigen parkeerplaats hun 
plaats tijdens de bouwwerkzaamheden behouden? 

Antwoord; ja. Er zal een alternatief worden aangeboden. 

6.18 Welke breedte heeft de binnentuin appartementencomplex fase 1 / hoe groot is de 
afstand achtergevel hofjes ten opzichte van de zuidgevel fase 1. 

Antwoord: breedte binnentuin is circa 35 - 40m. Afstand achtergevel hofjes ten opzichte 
van de zuidgevel fase 1 bedraagt ongeveer 11m 

6.19 Moeten er bomen wijken voor de nieuwbouwplannen? 

Antwoord: waarschijnlijk wel. Dat is nog niet zeker: dat wordt nog onderzocht. 
Er wordt binnenkort een zogenaamde Bomen Effect Analyse uitgewerkt. Alle bomen op 
de locatie worden ingemeten en geanalyseerd. Per te rooien boom, zal de gemeente 
een zogenaamde herplantplicht opleggen. Er dient dan een boom van gelijke waarde te 
worden teruggeplant. 

6.20 Zijn de te bouwen parkeergarages openbaar? 

Antwoord; nee. De parkeergarage zal exclusief aan het betreffende 
appartementencomplex worden toegekend. 
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7 
Bijlagen: 

Waar komen de parkeerplaatsen van het personeel? 

Antwoord: op de locatie zelf. Hierbij moet in acht worden genomen dat op termijn er 
ongeveer 100 medewerkers minder op locatie Jozefzorg zullen werken 

Waar komen de GSM masten van het te slopen verpleeghuis terug? 

Antwoord: die komen waarschijnlijk tijdelijk op het huidige verzorghuis,. Het is beleid van de 
eigenaar om op termijn de GSM masten te saneren. 

Worden ook extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte aangelegd? Gemeente heeft 
dit in het verleden geweigerd vanwege de hoge kosten (er moest een riolering worden 
omgelegd). 

Antwoord: als er niet genoeg parkeerplaatsen op de locatie zelf kunnen worden aangelegd, 
zullen waarschijnlijk parkeerplaatsen op de openbare weg worden aangelegd. TBV Wonen 
zal de kosten in dat geval voor haar rekening nemen. 

Wanneer komt het bestemmingsplan ter inzage? 

Antwoord: de definitieve planning staat nog niet vast. Waarschijnlijk komt het 
bestemmingsplan begin 2010 ter inzage. Dit zal in de Tilburgse Koerier en via 
www tilburg.nl/ruimtelijke plannen worden gepubliceerd. Bovendien zullen omwonenden 
en belanghebbenden met een bewonersbrief worden geïnformeerd. 
Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijzen inbrengen. Daarna beoordelen 
burgemeester en wethouders het bestemmingsplan en de wijze waarop met zienswijzen 
is omgegaan. Voordat het herziene bestemmingsplan in werking treedt zal het eerst 
opnieuw ter inzage komen en kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State,, 
Als alles mee zit zal de procedure zo'n 30 weken in beslag nemen. 

De Kruisvaardersstraat wordt in 2010 heringericht. Worden de eventuele nieuwe 
parkeerplaatsen dan ook uitgevoerd? (om te voorkomen dat bewoners twee keer 
overlast krijgen). 

Antwoord; Volgens de nieuwe planning zal de straat in 2011 aangepakt worden. De 
verkeersontwerper zal het huidige ontwerp kritisch bekijken en waar nodig aanpassen. 
Gezien het budget zullen deze eventuele aanpassingen beperkt zijn 

Welke partij moet voor welk onderwerp aangesproken worden? 

Antwoord: voor de nieuwbouwplannen en de nieuwe woningen; projectleider 
TBV Wonen, de heer R. van der Westen (013 594 05 82). 
Voor overlastgevende situaties; Centraal Meldpunt gemeente (telefoonnummer 
0800 1920). 

Voor de procedure rondom het bestemmingsplan: projectleider gemeente, mevrouw 
T Kalsbeek (013 542 92 04). 

Wie krijgt het verslag? 

Antwoord: alle aanwezigen, alle omwonenden en belanghebbenden, alle raadsleden 
gemeente Tilburg en het college van burgemeester en wethouders gemeente Tilburg. 

Sluiting 
kaart van belanghebbenden en omwonenden, lijst van aanwezigen. 
schetsen herontwikkelingsplan 
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Herziening bestemmingsplan woonzorgcentrum Jozefzorg 
van 19 november 2009 

Presentielijst 
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Tilburg 
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Tilburg 
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FASERING 

Fasel: 

Sloop maart 2010 

Start bouw najaar 2010 

Oplevering ca. 2012 

Fase 2: 

VO start In 2010 

Aanvang ca.2012 (na fasel) 

Fase 3 : 

Wordt in 2018 ontwikkeld 
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Bijlage 2  Quick Scan Natuur
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding
TBV Wonen en Stichting De Wever hebben plannen voor de herinrichting van het terrein van 
Zorgcentrum Sint Jozefzorg te Tilburg. Onderdeel van de inrichting is de sloop van de 
hoogbouw aan de Wethouderslaan 9 in 2010 en de renovatie van monumentale woningen 
aan de Ringbaan Zuid 93-01 t/m 93-54 en de kapel aan de Kruisvaarderstraat 40-1 in 2012. 
Op de door sloop vrijgekomen locatie is nieuwbouw gepland. De gebouwen aan de 
Kruisvaarderstraat 38 worden eveneens in de herinrichting betrokken, maar daarvoor zijn 
nog geen concrete plannen bekend.

Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht vóór de ingreep onderzoek te 
doen naar het eventuele voorkomen van beschermde flora en fauna. Om dergelijk 
soortgericht veldonderzoek goed te kunnen plannen en uitvoeren is het noodzakelijk te 
weten welke flora en fauna potentieel voorkomen in het onderzoekgebied. 
Op 15 maart 2010 heeft Regelink Ecologisch onderzoek hiervoor een ecologische quickscan 
uitgevoerd.

1.2. Doel
Door middel van deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord:

• Welke middels de Flora- en faunawet beschermde flora en fauna komen potentieel voor 
op het onderzoekgebied?

• Welke negatieve effecten kan de potentieel aanwezige flora en fauna ondervinden van de 
ingreep?

• Is, gelet op de mogelijke negatieve effecten, het uitvoeren van de ingreep een (risico op) 
overtreding van de Flora- en faunawet?

Voor de door TBV Wonen ontwikkelde plannen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 
Voor deze wijzigingsprocedure is het van belang om vast te stellen of er vanuit de Flora- en 
faunawet bezwaren zijn tegen deze wijziging en de daarmee samenhangende ingrepen. De 
resultaten van deze quickscan geven daarop voldoende antwoord.

1.3. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader, de Flora- en faunawet, toegelicht. In hoofdstuk 3 
worden werkwijze en inspanning beschreven, terwijl in hoofdstuk 4 een beschrijving van het 
onderzoekgebied volgt. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de flora- en 
faunainventarisatie gepresenteerd. De ingreep wordt in hoofdstuk 6 omschreven. Vervolgens 
zijn de mogelijke effecten van de ingreep gerelateerd aan de potentiële flora en fauna en 
getoetst aan de Flora- en faunawet (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 zijn de conclusies en 
aanbevelingen opgenomen. Tevens is een literatuurlijst opgenomen (hoofdstuk 9). 

Regelink Ecologisch onderzoek – RA10044-1 – 9 april 2010 7



Ecologische quickscan Sint Jozefzorg Tilburg

2. Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet is de soortgerichte implementatie van de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn en bundelt de bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren 
opgenomen: Vogelwet 1936, Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: 
soortenbescherming), Nuttige Dierenwet 1914 en Wet Bedreigde uitheemse dier- en 
plantensoorten. De Flora- en faunawet beschermt in beginsel soorten.

Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde dieren of planten zijn verboden, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan ook altijd zaak om, 
waar mogelijk, activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren en planten 
aan te brengen.

De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren. In de wet is dan ook een 
zorgplicht opgenomen: iedereen moet 'voldoende zorg' in acht nemen voor alle in het wild 
voorkomende dieren en planten (niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving.

2.1. Verbodsbepalingen
De Flora- en faunawet kent, naast de zorgplicht, een aantal verbodsbepaling welke relevant 
zijn voor de onderhavige toetsing:

Artikel 8
Het is verboden planten behorende tot een beschermde inheemse plantensoort te plukken, 
te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op 
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Artikel 9
Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse diersoort te doden, te 
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Artikel 10
Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse diersoort opzettelijk te 
verontrusten.

Artikel 11
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
dieren behorende tot een beschermde inheemse diersoort te beschadigen, te vernielen, uit 
te halen, weg te nemen of te verstoren.

Artikel 12
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
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2.2. Algemene maatregel van Bestuur (AmvB)
Op 23 februari 2005 is de “AmvB art. 75” van de Flora- en faunawet in werking getreden. In 
dit besluit is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten geregeld. Tevens 
introduceert de AmvB de gedragscode.

De AmvB verdeelt alle beschermde soorten (met uitzondering van vogels) in drie groepen. 
De algemeen voorkomende beschermde soorten staan in Tabel 1, de overige beschermde 
soorten in Tabel 2, en de strikt beschermde soorten in Tabel 3. Voor vogelsoorten geldt een 
andere regeling.

Tabel 1
Voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer de 
werkzaamheden vallen onder:

• bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw;

• bestendig gebruik;

• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Wanneer de werkzaamheden niet onder een van deze categorieën vallen en er is een (te 
verwachten) negatief effect op de soorten uit Tabel 1, dan dient een ontheffing aangevraagd 
te worden. Deze aanvraag wordt door bevoegd gezag onderworpen aan een lichte toets. 
Toetsingscriteria daarbij zijn of de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het 
geding is, en of de activiteit een redelijk doel dient.

Tabel 2
De soorten zoals opgenomen in Tabel 2 zijn strenger beschermd. Hierbij geldt een vrijstelling 
mits gewerkt wordt volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. Vallen de 
werkzaamheden niet onder de bij Tabel 1 genoemde categorieën of wordt niet gewerkt 
volgens een gedragscode, dan moet een ontheffing aangevraagd worden. Deze aanvraag 
wordt, net als voor de soorten van Tabel 1 geldt, onderworpen aan een lichte toets.

Tabel 3
De soorten uit Tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer de 
werkzaamheden vallen onder een van de bij Tabel 1 genoemde categorieën, geldt niet 
zonder meer een vrijstelling. Enkel bij bestendig beheer en onderhoud is een vrijstelling 
mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Werkzaamheden 
die in een van de andere categorieën vallen en welke negatieve effecten op beschermde 
soorten (kunnen) hebben, zijn ontheffingsplichting. Voor het verstrekken van een ontheffing 
wordt deze onderworpen aan een zware toets:

• Er is geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit;

• De geplande activiteit doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van 
de soort;

• Er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang;
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• Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een door de 
Habitatrichtlijn erkend belang:

○ dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 
of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten;

○ bescherming van flora en fauna;

○ openbare veiligheid.

Vogels
Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het Ministerie van LNV een nieuw beleid ten aanzien 
van broedvogels ingezet. Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet 
beschermd. De Flora- en faunawet kent hierbij geen standaardperiode voor het 
broedseizoen, het gaat hier om individuele broedgevallen. 

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest. Deze eenmalig te gebruiken 
nesten vallen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet in de periode 
dat deze daadwerkelijk gebruikt worden.

Van een beperkt aantal vogels is de nestlocatie het gehele jaar beschermd door de Flora- en 
faunawet (zie Bijlage 2). Het betreft dan vogels die:

• het gehele jaar door gebruik maken van hun nestlocatie als vaste rust- en/ of 
verblijfplaatsen;

• erg honkvast en al dan niet koloniebroeders zijn. Deze soorten keren ieder jaar naar 
dezelfde locaties terug. De voorwaarden waaraan de nestlocaties moeten voldoen zijn erg 
specifiek en vaak slechts in beperkte mate in het landschap beschikbaar;

• jaar in jaar uit van hetzelfde nest gebruik maken en zelf niet of nauwelijks in staat zijn om 
een eigen nest te bouwen.

Indien een jaarrond beschermd nest is aangetroffen dient altijd een omgevingscheck 
uitgevoerd te worden. Een deskundige dient te onderzoeken of er voor de soort in de 
omgeving voldoende plekken en materiaal aanwezig zijn om zelf een vervangende locatie te 
vinden en een vervangend nest te maken. Indien dit niet mogelijk is, dient een vervangende 
nestlocatie aangeboden te worden. Wanneer dit ook niet mogelijk blijkt, dient een ontheffing 
aangevraagd te worden.

Ontheffing kan alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de 
Vogelrichtlijn. Wettelijke belangen zijn:

• Bescherming van flora en fauna;

• Veiligheid van het luchtverkeer;

• Volksgezondheid of openbare veiligheid.
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2.3. Gedragscodes
Werken volgens een gedragscode kan (soms) een vrijstelling voor soorten op Tabel 2 en 
Tabel 3 geven. Hiervoor dient gewerkt te worden volgens een door de minister vastgestelde 
gedragscode. Bij onderhavige activiteit is de gedragscode van Bouwend Nederland1 het 
meest toepasselijk.

Voor meer informatie over de toepassing van de Flora- en faunawet in relatie tot 
gedragscodes: zie de brochure van het ministerie van LNV: Buiten aan werk2.

2.4. Bestemmingsplan en Flora- en faunawet
Bij het opstellen en wijzigen van een bestemmingsplan wordt onder meer gekeken naar de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan met betrekking tot algemeen geldende wet- en 
regelgeving. Het toetsen van het bestemmingsplan, en meer nadrukkelijk de uitvoering van 
voor het bestemmingsplan vereiste ingrepen aan de natuurwetgeving (o.a. 
Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet), is daar een onderdeel van. 

De eigenlijke toetsing aan de Flora- en faunawet gebeurt niet in het kader van het 
bestemmingsplan, maar bij de werkelijke uitvoering van het plan. Hierop vooruitlopend dient 
in het kader van het bestemmingsplan te worden gekeken of in het plangebied beschermde 
soorten kunnen voorkomen en dient een indicatie te worden gegeven van de consequenties 
die het voorliggende plan voor deze soorten heeft. Hieruit moet blijken of het 
bestemmingsplan uitvoerbaar is zonder in strijd te zijn met het bepaalde in de Flora- en 
faunawet. Wanneer het plan mogelijk wel in strijd is met de Flora- en faunawet zal er na 
afdoend onderzoek en eventuele mitigerende en compenserende maatregelen een 
ontheffing op grond van de Flora- en faunawet kunnen worden verleend.

Voor de toetsing van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan kan een quickscan 
(oriënterend onderzoek) al voldoende aanknopingspunten geven. Ook wanneer uit de 
quickscan blijkt dat er in het plangebied beschermde soorten aanwezig kunnen zijn en er 
voor het vaststellen of uitsluiten van deze soorten nader onderzoek nodig is, kan  worden 
aangegeven onder welke voorwaarden een ontheffing verkregen kan worden wanneer de 
betreffende soorten later daadwerkelijk worden vastgesteld. Wanneer aan die voorwaarden 
voldaan wordt, kan er in redelijkheid van uitgegaan worden dat een ontheffing van de Ff-wet 
verleend wordt. Dat kan voldoende zijn voor de toetsing van het bestemmingsplan. 
Het is wel van belang dat een eventueel vereist vervolgonderzoek volledig is uitgevoerd en 
een vereiste ontheffing van de Ff-wet is toegekend voordat met de uiteindelijke ingrepen een 
aanvang wordt genomen. Bron: Handreiking Bestemmingsplan en Natuurwetgeving 
(Broekmeyer et all, 2005).

1 http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=36944 [datum: 09-04-2010]
2 http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=14765 [datum: 09-04-2010]
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3. Werkwijze
De volgende methoden zijn bij het onderzoek gebruikt: 

1. Op 15 maart 2010 werd onderzoekgebied Sint Jozefzorg Tilburg door E. Korsten bezocht. 
Daarbij zijn de in het onderzoekgebied aanwezige ruimtelijke structuren en ecotopen3 
geïnventariseerd. Tevens zijn van de aanwezige gebouwen alle toegankelijke ruimtes 
geïnspecteerd. Daarbij zijn de volgende instrumenten gebruikt:

• verrekijker

• zaklamp

• digitale fotocamera.

2. Door middel van literatuuronderzoek is gekeken welke beschermde flora en fauna in de 
ruime omgeving van het onderzoekgebied recentelijk is waargenomen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de meest recente verspreidingsatlassen van flora- en faunagroepen (al dan 
niet online) en voor zoogdieren ook van de literatuurlijst op www.zoogdiervereniging.nl. 
Voorts is gezocht naar onderzoekrapporten via Google.

3. Aan de hand van het veldbezoek en de geraadpleegde literatuur is op basis van expert 
judgement een inschatting gemaakt over welke beschermde flora en fauna en bijbehorende 
functies potentieel in het onderzoekgebied zouden kunnen voorkomen.

4. In samenspraak met de opdrachtgever is de ingreep in kaart gebracht en omschreven.

5. Op basis van de beschreven ingreep is een inschatting gemaakt of een negatief effect op 
de potentieel aanwezige soorten en functies redelijkerwijs te verwachten is.

6. Uiteindelijk zijn de mogelijke negatieve effecten getoetst aan de Flora- en faunawet.

3 Een ecotoop is het kleinste, ecologisch nog onderscheidbare gebied dat een relatief homogene 
ruimtelijke gebiedseenheid is.
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4. Omschrijving onderzoekgebied
Het onderzoekgebied Sint Jozefzorg Tilburg is gelegen in de gemeente Tilburg, provincie 
Noord-Brabrant. In Figuur 1 is de begrenzing en indeling van het het onderzoekgebied 
weergegeven. Het onderzoekgebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Ringbaan 
Zuid, aan de westzijde door de Kruisvaarderstraat, aan de noordzijde door diverse 
bebouwing, en aan de oostzijde door de Wethouderslaan.
Het onderzoekgebied is wat groter dan het plangebied. De hoogbouw aan de 
Wethouderslaan 11 t/m 89 blijft ongewijzigd, maar is voor een goede analyse wel in het 
onderzoekgebied opgenomen.
In totaal heeft het onderzoekgebied een oppervlakte van ongeveer 3,18 hectare.

Binnen het onderzoekgebied zijn de volgende ecotopen aanwezig.

• Hoogbouw (meer dan twee verdiepingen) met spouwmuren, gevelplaten, daklagen4 en 
daklijsten of boeiborden.

• Laagbouw (twee verdiepingen of minder) met spouwmuren, daklagen, daklagen en 
daklijsten of boeiborden5.

• Laagbouw met spouwmuren, zolderruimten, daklagen, daklijsten, boeiborden en 

4 Daklagen: spleetvormige ruimten tussen verschillende dakdelen (pannen, zolderbetimmering, 
betonplaten etc.)

5 Daklijsten/ boeiborden: meestal plaatvormige afdekking op de grens tussen dak en gevel.
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Figuur 1: Begrenzing (rode lijn) en indeling (gele lijnen en letters) van het onderzoekgebied.
A: Hoogbouw Wethouderslaan 9. B Woningen Ringbaan Zuid 93-01 t/m 93-54 en kapel aan de 
Kruisvaarderstraat 40-1. C: Hoogbouw Kruisvaardersstraat 38. D. Hoogbouw Wethouderslaan 11 
t/m 89. Bron: Google Earth.
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vensterluiken.

• Kapel / kerk met zolderruimten, kerktoren, daklijsten en mogelijke ook spouwmuren.

• Intensief beheerde tuinen en gazons.

• Breed ondiep stilstaand water (tuinvijver) (> 2 meter breed, < 1 meter diep).

• Dunne loofbomen (diameter borsthoogte < 25 cm), waaronder goudes en berk.

• Dikke loofbomen, mogelijk met holtes (diameter borsthoogte > 25 cm). Dit betreft de 
bomen (Robinia spec.) aan de Kruisvaardersstraat.

• Dikke loofbomen, zonder holtes (diameter borsthoogte > 25 cm), voornamelijk goudes.

• Lage opgaande begroeiing bestaande uit diverse park- en tuinplanten.

Voor foto's van deze onderdelen wordt verwezen naar Bijlage 1.
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5. Resultaten
Op basis van de aanwezige ecotopen is een inschatting gemaakt van welke beschermde 
flora en fauna in het onderzoekgebied voorkomen. Aangezien onderhavige activiteit in de 
categorie ruimtelijke ordening valt, wordt in dit hoofdstuk van soorten uit tabel 2 en 3 van de 
Flora- en faunawet een beoordeling gemaakt. 
Omdat het terrein bestaat uit bebouwing en intensief beheerde tuinen in stedelijk gebied kan 
de aanwezigheid van beschermde vaatplanten, dagvlinders, libellen, vissen, reptielen, en 
amfibieën worden uitgesloten. Van de zoogdieren kan om diezelfde reden ook de 
aanwezigheid van beschermde muizensoorten en eekhoorn worden uitgesloten. Deze 
beoordeling zal daarom alleen ingaan op vleermuizen, steenmarter en vogels.

5.1. Vleermuizen

Inspectie plangebied
Het onderzoekgebied is geschikt als foerageergebied voor een groot aantal soorten 
vleermuizen. Gezien het geringe oppervlak van het gebied is de kans klein dat het een 
essentieel foerageergebied betreft. Door de ligging in gestructureerd stedelijke gebied 
(straten met bebouwing) zijn voor vliegroutes essentiële lijnvormige elementen aanwezig.
In de directe omgeving vormen het Leijpark, de Piushaven en het buitengebied ten oosten 
van Tilburg wel geschikt foerageergebied voor vleermuizen.

Voor de beoordeling van de geschiktheid en toegankelijkheid van de gebouwen is gekeken 
naar de aanwezigheid en toegankelijkheid van voor vleermuizen geschikte verblijfplaatsen 
zoals spleetvormige ruimten in muren (spouwmuren) en daken (daklagen) en achter 
verschillende typen gevelbetimmering (daklijsten, boeiborden, vensterluiken). Ruimtes met 
toegangsopeningen van meer dan 1,3 cm en een binnenruimte van meer dan 1,5 cm zijn in 
principe toegankelijk en geschikt voor vleermuizen. Ook is gekeken naar de aanwezigheid 
van voor vleermuizen geschikte en toegankelijke zolders en kelders.
Het resultaat van deze beoordeling is weergegeven in Tabel 1.

Door de aanwezigheid van voor vleermuizen toegankelijke spleetvormige ruimten in 
spouwmuren, daken en/of achter gevelplaten of daklijsten zijn alle gebouwen aan de 
Wethouderslaan 9, de Wethouderslaan 11 en de Kruisvaarderstraat 38 geschikt voor 
verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis 
(Pipistrellus nathusii), laatvlieger (Eptesicus serotinus) en meervleermuis (Myotis  
dasycneme). 
De zolders van de woningen aan de Ringbaan Zuid en met name de Kapelzolder zijn 
geschikt en toegankelijk voor zolderbewonende vleermuizen zoals de laatvlieger (Eptesicus 
serotinus) en gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus).
Afhankelijk van de ecologie van de soorten, de aard van de gebouwen en de  verspreiding 
van vleermuizen in Nederland kunnen in het onderzoekgebied kraamverblijfplaatsen, 
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zomerverblijfplaatsen, paarplaatsen en winterverblijfplaatsen aanwezig zijn. Een overzicht 
van de deze verschillende functies en soorten is weergegeven in Tabel 2.
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Tabel 1: Gebouw-potentiële verblijfplaats matrix voor gebouwbewonende vleermuizen.
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Waarnemingen van vleermuizen tijdens de inspectie
Tijdens het veldbezoek op 15 maart 2010 werd een aan een buitenmuur van de laagbouw 
hangende gewone dwergvleermuis waargenomen. Waarnemingen van overdag aan 
buitenmuren hangende volwassen vleermuizen zijn zeldzaam en worden over het algemeen 
aan het begin of het einde van het winterseizoen gedaan. Het is mogelijk dat deze vleermuis 
uit de bebouwing van het plangebied of directe omgeving afkomstig is, maar zeker is dat 
niet.

Op de zolder van de kapel werden veel oude, maar ook enkele redelijk verse uitwerpselen 
van een grote vleermuissoort aangetroffen, waarschijnlijk de laatvlieger. Ook werden enkele 
veel gebruikte hangplekken in de nok waargenomen. Doordat ook op één van de witte luiken 
in het dak van de kapel sporen aanwezig waren, is het aannemelijk dat de zolder nog steeds 
door vleermuizen in gebruik is. 
Foto's van deze waarnemingen zijn opgenomen in Bijlage 1.

Eerder waarnemingen
In het recente verleden zijn er geregeld in de gebouwen van Sint Jozefzorg rondvliegende 
vleermuizen gezien, met name in de hoogbouw en laagbouw aan de Wethouderslaan 96. 
Ondergetekende is daar in 2008 twee keer geweest om op de bovenste verdieping rond 
vliegende vleermuizen te vangen en buiten te zetten. Deze vleermuizen kunnen afkomstig 
zijn van verblijfplaatsen in hetzelfde gebouw of de directe omgeving.

Uit de directe omgeving zijn van de periode 2005-2010 waarnemingen bekend van gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis (Myotis daubentonii), 
rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en meervleermuis. (Bron: Bestemmingsplan Piushaven 
2009 / www.telmee.nl – geraadpleegd 23 maart 2010).

5.2. Marterachtigen
In de gebouwen en in de tuinen werden geen sporen van marterachtigen aangetroffen. Het is 
dan ook uitgesloten dat de gebouwen dienen als verblijfplaats voor de steenmarter (Martes 
foina).

6 Mondelinge mededelingen receptionist Sint Jozefzorg.
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5.3. Vogels

Vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen.
Met ingang van augustus 2009 hebben huismus (Passer domesticus) en gierzwaluw (Apus 
apus) de status van vogels met vaste rust- en/of verblijfplaatsen. Dat betekent dat de nest- 
en rustplaatsen van deze soorten ook buiten het broedseizoen beschermd zijn.
In het onderzoekgebied zijn vooral de daken van de woningen aan de Ringbaan Zuid en de 
Kapel aan de Kruisvaarderstraat geschikt voor huismus en gierzwaluw. Ruimte onder de 
onderste rij dakpannen en los liggende dakpannen zijn potentiële nestplaatsen voor 
huismussen. Bij het grootste deel van het dak is de hellingshoek te klein voor gierzwaluwen, 
maar bij de dakkapellen en stijlere dakdelen bij de grote kapel zijn de kieren onder de 
dakpannen potentiële nestplaatsen voor gierzwaluwen.

Vogels met alleen in het broedseizoen beschermde nestplaatsen.
De daken, schoorstenen en klokkenstoelen van de woningen en de kapel, de kapeltoren en 
de grotere gaten in de muren van de hoogbouw aan de Wethouderstraat kunnen 
broedplaatsen bevatten van andere in holen broedende vogels, zoals koolmees, 
pimpelmees, boomkruiper, kauw, holenduif en spreeuw. 
Struiken en bomen in de tuinen en in de aan het plangebied grenzende straten kunnen 
nestplaatsen bevatten van algemene tuin- en parkvogels.
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6. Ingreep
TBV Wonen en Stichting De Wever hebben plannen voor de herinrichting van het terrein van 
Zorgcentrum Sint Jozefzorg te Tilburg. Deze herinrichting vind plaats in tenminste drie fasen:

1. Sloop hoogbouw en laagbouw Wethouderslaan 9 (Stichting De Wever).

De sloop stond gepland voor mei 2010 maar wordt in verband met de toetsing aan de 
Flora- en faunawet uitgesteld tot minimaal in het najaar van 2010.
In verband met de sanering van asbest wil de initiatiefnemer al wel in voorjaar 2010 
beginnen met het ontmantelen van asbesthoudende installaties in het gebouw en het 
verwijderen van een klein aantal asbesthoudende bloembakken aan de achterzijde van 
de hoogbouw.

2. Renovatie monumentale woningen aan de Ringbaan Zuid 93-01 t/m 93-54 en de kapel 
aan de Kruisvaarderstraat 40-1. (TBV Wonen)

Deze renovatie staat gepland voor 2012. Details van de renovatie zijn nog niet bekend, 
maar aangenomen wordt dat herstelwerkzaamheden aan daken en muren, en na-
isolatie van daken en spouwmuren tot de ingrepen behoren.

3. Nieuwbouw op locatie Wethouderslaan?
De geplande nieuwbouw omvat bouwvolumes met woningen en maatschappelijke 
ruimtes en  zijn afwisselend in hoogte tussen 2 en 7 bouwlagen hoog. Auto’s van 
bewoners worden geparkeerd in een overdekte parkeerstalling. De parkeerstalling 
wordt afgesloten met een dak, waarop zich de openbare ruimte en de tuinen van 
bewoners bevinden. Figuur 2 geeft een impressie van deze nieuwbouw.
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Figuur 2: Impressie van de geplande nieuwbouw.
Bron: Architectenwerkgroep Tilburg
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De precieze plannen en planning voor de gebouwen aan de Kruisvaarderstraat 38 zijn nog 
niet bekend. Het gebouw aan de Wethouderslaan 11 t/m 89 blijft behouden.
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7. Toetsing aan de Flora- en faunawet
Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep 
is een toetsing aan de Flora- en faunawet uitgevoerd. Hierdoor is duidelijk geworden voor 
welke soorten mogelijk een negatief effect optreedt, en of hiervoor aanvullend onderzoek dan 
wel een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist is.

7.1. Vleermuizen
Uit de resultaten blijkt dat van enkele soorten vleermuizen vaste rust- en verblijfplaatsen in te 
slopen of te renoveren gebouwen aanwezig kunnen zijn. Waarnemingen van vleermuizen in 
deze gebouwen in het verleden, de vondst van een vleermuis en de aanwezigheid van mest 
van vleermuizen in het onderzoekgebied maken dit  aannemelijk.
Deze potentiële verblijfplaatsen kunnen door de geplande sloop en renovatie van gebouwen 
vernietigd of verstoord worden. Vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 
beschermd middels artikel 11 van de Flora- en faunawet, ook in perioden waarin de 
vleermuizen tijdelijk afwezig zijn. Tegelijkertijd lopen op het moment van sloop of renovatie 
aanwezige vleermuizen het risico gedood of gewond te worden. Dat laatste is in strijd met 
artikel 9 van de Flora- en faunawet.

Tabel 3 geeft een overzicht van de toetsing aan de Flora- en faunawet. Doordat vleermuizen 
tot de strikt beschermde soorten horen (tabel 3 Flora- en faunawet en Lijst 4 Habitatrichtlijn) 
zijn vrijstellingen of gedragscodes niet van toepassing.

In Tabel 4 is weergegeven op welke potentieel voorkomende combinatie van soorten en 
functionele verblijfplaatsen mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn.
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Tabel 3: Toetsing van de ingreep aan de Ff-wet, op basis van de potentieel aanwezige verblijfplaatsen 
van vleermuizen in het onderzoekgebied.

(mogelijk effect)
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9,11 Tabel 3 Lijst IV nee
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Es = laatvlieger, MD = meervleermuis, Paur = gewone grootoorvleermuis
Pn = ruige dwergvleermuis, Pp = gewone dwergvleermuis

Tabel 4: Soortfunctie matrix voor potentieel voorkomende vleermuizen en het hierop te verwachten 
negatieve effect.
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7.2. Vogels

Vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen.
In de woningen en de kapel in het onderzoekgebied worden nestplaatsen van huismus en 
gierzwaluw verwacht. Deze nesten zijn jaarrond beschermd, dus ook wanneer buiten het 
broedseizoen deze vogels niet aanwezig zijn. Vernietiging of verstoring van deze 
nestplaatsen is in strijd met artikel 11 van de Flora- en faunawet, en wanneer er al eieren of 
jongen aanwezig zijn, ook met artikel 9 en 12.

Bij de toetsing aan de Flora- en faunawet geldt voor deze vogelsoorten een omgevingstoets: 
zijn er in de directe omgeving van het plangebied gebouwen waar deze soorten (tijdelijk) 
naar kunnen uitwijken? Voor beide soort geldt dat in de aan het onderzoekgebied grenzende 
wijk Fatima en Broekhoven veel woningen staan die wat betreft bouwwijze nestplaatsen van 
gierzwaluw en huismus kunnen huisvesten. Voor de omgevingstoets is het echter ook van 
belang dat er een beeld is van hoeveel nestplaatsen van deze soorten in het plangebied en 
aangrenzende gebieden aanwezig zijn, en of die aangrenzende gebieden de functie van het 
plangebied kunnen overnemen. Hiervoor is veldonderzoek in het broedseizoen van deze 
soorten nodig.

Vogels met alleen in het broedseizoen beschermde nestplaatsen.
In de gebouwen en tuinen van het onderzoekgebied worden nestplaatsen van diverse vogels 
verwacht waarvan de nesten alleen in het broedseizoen zijn beschermd, zoals koolmees, 
pimpelmees, boomkruiper, kauw, holenduif en spreeuw.

Wanneer door de ingreep aanwezige nestplaatsen tijdens het broedseizoen worden 
verstoord of vernietigd, is dit een overtreding van artikel 11 en mogelijk ook 9 en 12 van de 
Flora- en faunawet. 

Het broedseizoen van deze vogels loopt globaal van ca. 15 maart tot ca. 15 juli, maar de 
bepalingen uit de Flora- en faunawet zijn ook al van kracht wanneer er eerder al (of later 
nog) vogels broeden.
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8. Conclusies en aanbevelingen
Uit de toetsing aan de Flora- en faunawet blijkt dat bij uitvoering van de ingreep negatieve 
effecten te verwachten zijn op:

• Vleermuizen

• Vogels

Op de overige soortgroepen wordt geen negatief effect op beschermde soorten (of functies) 
verwacht.

8.1. Vleermuizen

Vervolgonderzoek
Enkele gebouwbewonende vleermuizen hebben mogelijk hun vaste rust- en/of verblijfplaats 
in de gebouwen in het onderzoekgebied. Waarnemingen van gewone dwergvleermuizen in 
en rond de hoogbouw aan de Wethouderslaan 9 en de aangetroffen mest van laatvliegers op 
de kapelzolder zijn sterke aanwijzingen voor het aanwezig zijn van in ieder geval  deze twee 
soorten, maar deze waarnemingen zijn niet geschikt voor toetsing aan de Flora- en 
faunawet.
Om de aanwezigheid van verblijfplaatsen van de vleermuizen, de functie van deze 
verblijfplaatsen (zomer-, kraam-, paar-, winterverblijf) en het aantal vleermuizen vast te 
stellen of hun aanwezigheid uit te sluiten, is vervolgonderzoek nodig. Als er verblijfplaatsen 
van vleermuizen worden aangetroffen zijn de resultaten van dat onderzoek bepalend voor 
het ontwerp van de mitigerende en compenserende maatregelen waarmee een ontheffing 
van de Flora- en faunawet verkregen kan worden.

Het wordt aanbevolen dit aanvullende onderzoek uit te voeren volgens het 
vleermuisprotocol7 van de Gegevensautoriteit Natuur. Bij gebruikmaking van dit protocol is er 
een grote mate van zekerheid dat een eventuele ontheffingsaanvraag zonder aanvullende 
informatie in behandeling wordt genomen. Tevens geeft het vleermuisprotocol invulling aan 
de onderzoekinspanning voortkomend uit de Flora- en faunawet. Op basis van de verwachte 
soorten houdt aanvullend vleermuisonderzoek in dat er tenminste twee bezoeken in periode 
15 mei t/m 15 juli (direct na zonsondergang en/of direct voor zonsopkomst) en twee 
bezoeken in periode 15 augustus t/m 1 oktober (tussen drie uur na zonsondergang en drie 
uur voor zonsopkomst) aan het onderzoekgebied gebracht dienen te worden. Deze 
bezoeken dienen met behulp van een bat detector van het type 'heterodyne' met time 
expansion uitgevoerd te worden.

Op verzoek van de opdrachtgever wordt geprobeerd de aanvraagprocedure te versnellen 
door na het onderzoek naar kraamverblijfplaatsen al te starten met het mitigatie- en 
compensatieplan voor de hoogbouw aan de Wethouderslaan. Het onderzoek naar 

7 www.vleermuisprotocol.nl
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paarplaatsen volgt dan nog en de gegevens daarvan worden dan later in de procedure 
ingebracht. Bij een gunstig verlopende afhandeling van de aanvraag door Dienst Regelingen 
zouden de voorzorgsmaatregelen voor de sloop (zie 8.3) wellicht al in oktober kunnen 
beginnen.
Geadviseerd deze mogelijkheden al in een vroeg stadium met Dienst Regelingen en het 
Dienst Landelijk Gebied te bespreken8.

Een overzicht van de planning van het veldwerk is weergegeven in Tabel 5.

8.2. Vogels

Vervolgonderzoek
Er kan niet worden uitgesloten dat in het onderzoekgebied de jaarrond beschermde 
nestplaatsen van huismus en gierzwaluw aanwezig zijn. Doordat het aantal nestplaatsen nog 
onbekend is, kan nog niet worden bepaald of de omgeving het verlies aan nestplaatsen kan 
opvangen. 

Daarom wordt aanbevolen in het broedseizoen het aantal nestplaatsen van huismus en 
gierzwaluw te inventariseren. Hiervoor moet het terreinminstens twee keer met een 
tussenliggende periode van minimaal twee weken geïnventariseerd worden.

Voor de andere mogelijk aanwezige broedvogels geldt dat de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen uitgevoerd dienen te worden. Voor het broedseizoen stelt de wet geen vaste 
begin of eind datum, maar normaal gesproken loopt deze voor de meeste vogelsoorten van 
c. 15 maart tot c. 15 juli.

8 Dienst Regelingen is bevoegd gezag in de ontheffingsprocedure en laat de inhoudelijke toetsing van de 
aanvraag uitvoeren door de Dienst Landelijk Gebied.
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Tabel 5: Tijdsplanning, in de groene balkjes staan de betreffende weeknummers.

2010
ja n fe b m rt a pr m e i jun jul a ug se pt okt nov de c

Opdrachtverlening
V eldonderzoek  vleerm uizen
V eldonderzoekvogels
Leveren c oncept rapportage 41
Leveren eind rapportage 42
Definitieve afronding 43

P roc edure aanvragen ontheffing
- tussenrapportage
- m itigatie- en com pensatieplan
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8.3. Conclusie in het kader van het bestemmingsplan.
De resultaten van vervolgonderzoek zijn nodig om te bepalen of voor het behoud van de 
potentiële verblijfplaatsen mitigerende en compenserende maatregelen nodig zijn en hoe die 
maatregelen eruit moeten zien. Voor de toetsing van de uitvoerbaarheid van het project in 
het kader van het bestemmingsplan is het echter niet vereist de resultaten van dat 
onderzoek af te wachten.

Vleermuizen
Wanneer er in de te slopen en te renoveren gebouwen vaste rust- en verblijfplaatsen van 
vleermuizen worden aangetroffen, is het verkrijgen van een ontheffing mogelijk door het 
opstellen van een plan waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:

• Omschrijving dwingende reden van groot openbaar belang.

Een ontheffing wordt alleen afgegeven wanneer er voor de ingreep dwingende 
redenen zijn van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

• Voorzorgsmaatregelen sloop- en renovatie.
Voorkomen moet worden dat vleermuizen bij sloop en renovatie gedood of verwond 
worden. Dit kan door bij renovatie de werkzaamheden in het minst kwetsbare seizoen 
te starten. 
Bij sloop kan dit door voorafgaand aan de sloop het gebouw in het minst kwetsbaar 
seizoen ongeschikt te maken voor vleermuizen. Dit gebeurt meestal door strippen 
van dakranden en het maken van gaten in buitenmuren. Na vertrek van de 
vleermuizen kan dan gesloopt worden. 
Het kwetsbare seizoen verschilt per soort en aangetroffen functie, maar ligt in het 
algemeen in de periode half september – oktober en de periode half maart – half mei.

• Mitigerende maatregelen

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het door sloop en renovatie wegvallen van 
verblijfplaatsen negatief kan uitpakken voor de populatie vleermuizen moeten het 
verlies van deze verblijfplaatsen worden opgevangen door tijdelijk aanwezige 
verblijfplaatsen.
Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat de aangetroffen vleermuizen in het 
onderzoekgebied of directe omgeving meerdere verblijfplaatsen hebben, kunnen 
deze soms ook (een deel) van de weggevallen verblijfplaatsen opvangen.
Mitigerende verblijfplaatsen kunnen bestaan uit vleermuiskasten, of uit 
verblijfplaatsen in gebouwen die door fasering van de werkzaamheden beschikbaar 
blijven.

• Compenserende maatregelen

Na voltooiing van sloop, renovatie en nieuwbouw moeten de op het terrein aanwezige 
gebouwen dezelfde functies kunnen vervullen als voor de ingreep. Dat betekent dat 
in (muren en daken) of aan (muren) deze gebouwen voorzieningen zijn opgenomen 
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die als verblijfplaats voor vleermuizen voldoen.

De aard, omvang en locatie van de mitigerende en compenserende maatregelen zijn 
afhankelijk van de aangetroffen soorten vleermuizen, de functies van de gebouwen voor 
deze vleermuizen, en het aantal aangetroffen vleermuizen. Tabel 6 geeft een overzicht van 
alle mogelijke maatregelen voor de potentieel aanwezige verblijfplaatsen op het terrein van 
Sint Jozefzorg. 

Huismussen en gierzwaluwen
Wanneer er in de te renoveren woonhuizen en kapel nestplaatsen van huismussen en 
gierzwaluwen aanwezig zijn, en de directe omgeving deze nestplaatsen niet voldoende kan 
opvangen, is het vereist de nestplaatsen in het onderzoeksgebied te compenseren. 
Dit kan door na de renovatie de woonhuizen van nieuwe nestgelegenheden te voorzien, 
bijvoorbeeld door middel van het ophangen of inbouwen van nestkasten voor deze soorten.
Voor beide soorten zijn ook speciale dakpannen beschikbaar en voor de huismus ook de 
“Vogelvide” van Monier9. Wanneer aangetroffen nestplaatsen op deze manier voldoende 
worden gecompenseerd, is een ontheffing van de Flora- en faunawet voor deze soorten niet 
vereist (Ministerie van LNV, 2009).

9 http://www.monier.nl/ 
Regelink Ecologisch onderzoek – RA10044-1 – 9 april 2010 27

Tabel 6: Globaal overzicht van mitigerende en compenserende maatregelen voor in het 
onderzoekgebied potentieel voorkomende verblijfplaatsen van vleermuizen.

soort Mitigatie (tijdelijk) Minimale compensatie

Paarplaats 

alle functies

Locatie van
 Verblijfplaats

Functie
 Verblijfplaats

Verblijfplaatsen in 
spleetvormige 
ruimten:
- spouwmuren
- daklagen
- daklijsten 
- boeiborden.

Pp
Pn
Paur

Kleine vleermuiskasten 
aan bomen en/of muren in 
de omgeving.

Vleermuiskasten en/of 
ruimte onder daklijsten 
en boeiborden opnemen 
in nieuwbouw en 
renovatie.Zomerverblijf-

plaatsen 
(niet-kraam)

Pp
Pn
Paur
Es
MD

Kleine en/of grote 
vleermuiskasten aan 
bomen en/of muren in de 
omgeving.

Kraam-
verblijfplaats

Pp
Pn
Es
MD

Grote vleermuiskasten 
aan gebouwen in de 
directe omgeving.

Grote spleetvormige 
ruimten (daklagen / 
spouwmuren) in 
nieuwbouw toegankelijk 
maken voor vleermuizen, 
en bij renovatie deze 
ruimten behouden.

Winter-
verblijfplaats

Pp
Pn
Es

Grote geïsoleerde 
vleermuiskasten aan 
gebouwen in de directe 
omgeving.

Verblijfplaatsen 
op (kapel-)zolder.

Paur
Es
MD

Door gefaseerde renovatie 
andere zolder of 
zolderdeel aanbieden.

Kapelzolder behouden en 
optimaliseren voor 
vleermuizen

Es = laatvlieger, MD = meervleermuis, Paur = gewone grootoorvleermuis
Pn = ruige dwergvleermuis, Pp = gewone dwergvleermuis, Vm = tweekleurige vleermuis
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8.4. Asbestsanering
Het vereiste vervolgonderzoek betekent uitstel van de sloop van de hoogbouw aan de 
Wethouderslaan 9 tot najaar 2010. Indien mogelijk begint Stichting De Wever al eerder aan 
de voor dit gebouw verplichte asbestsanering, in het bijzonder het ontmantelen van 
installaties in het gebouw en het verwijderen van enkele bloembakken aan de buitenkant van 
het gebouw.

Wanneer de werkzaamheden aan de installaties zo worden verricht dat spouwmuren, 
daklagen en andere voor vleermuizen geschikte verblijfplaatsen niet worden verstoord of 
schade oplopen, kunnen deze werkzaamheden gewoon doorgang vinden.

Ten aanzien van de te verwijderen asbest bloembakken wordt aanbevolen de constructie 
daarvan met een vleermuisdeskundige te bekijken, zodat deze kan beoordelen of er 
verblijfplaatsen van vleermuizen in aanwezig kunnen zijn. Is dat niet het geval dan kunnen 
deze al in een eerder stadium gedemonteerd worden.

8.5. Samenvatting
Op basis van de beoordeling van de geschiktheid van het onderzoekgebied voor 
vleermuizen en vogels, aangevuld met enkele waarnemingen, wordt geconcludeerd dat er 
potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen en jaarrond beschermde vogelsoorten aanwezig 
zijn. Voor een definitieve toetsing van de sloop-, renovatie- en bouwplannen is 
vervolgonderzoek nodig om de werkelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen aan te tonen, 
dan wel uit te sluiten.
Wanneer daaruit blijkt dat er beschermde verblijfplaatsen aanwezig zijn, dan kan voor de 
ingrepen een ontheffing worden verkregen als:

1. het vervolgonderzoek volgens de daarvoor geldende protocollen wordt uitgevoerd.

2. voor aangetroffen vleermuizen en hun verblijfplaatsen een afdoende mitigatie- en 
compensatieplan wordt opgesteld.

De Flora- en faunawet is daarmee geen belemmering voor de uiteindelijke uitvoering van het 
bestemmingsplan en de daadwerkelijke herontwikkeling van het terrein van Sint Jozefzorg.
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Bijlage 1. Fotoimpressie onderzoekgebied

Foto's gemaakt tijdens het veldbezoek op 15 maart 2010.

Luchtfoto met indeling van het onderzoekgebied. Bron: http://www.bing.com/maps/ (26-3-2010)

Hoogbouw Wethouderslaan 9 Open stootvoegen in hoogbouw Wethouderslaan 9

Achterzijde Wethouderslaan 9. Toegang tot ruimte achter plafondplaten op balkons.
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Gevelplaten aan de zuidkant van de hoogbouw van 
Wethouderslaan 9. Schade aan voegwerk geeft 
vleermuizen toegang tot kieren achter deze platen.

Woningen aan de Ringbaan zuid, met voor huismus 
en gierzwaluwen geschikte daken.

Klokkenstoel geeft vleermuizen en vogels toegang 
tot zolderruimten.

Potentiële nestplaatsen van huismus en gierzwaluw. Toegang tot daklagen en spouwmuren via kierende 
daklijsten.
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Zolderruimte van de woningen aan de Ringbaan 
Zuid

Toren van de kapel met galmgaten.

Uitwerpselen van vleermuizen op de kapelzolder.

Hoogbouw aan de Kruisvaardersstraat 38. Open stootvoegen  Kruisvaardersstraat 38.
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Ecologische quickscan Sint Jozefzorg Tilburg

Tuin in het onderzoekgebied. Gewone dwergvleermuis aan de buitenmuur van de 
laagbouw achter van Wethouderslaan 9.
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Ecologische quickscan Sint Jozefzorg Tilburg

Bijlage 2. Jaarrond beschermde vogels

Het Ministerie van LNV heeft in augustus 2009 de lijst met vogelsoorten waarvan de nesten 
het hele jaar door beschermd zijn aangepast. Met ingang van 26 augustus 2009 geldt een 
jaarronde bescherming van nestplaatsen van:

• Boomvalk (Falco subbuteo)

• Buizerd (Buteo buteo)

• Gierzwaluw (Apus apus)

• Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea)

• Havik (Accipiter gentilis)

• Huismus (Passer domesticus)

• Kerkuil (Tyto alba)

• Oehoe (Bubo bubo)

• Ooievaar (Ciconia ciconia)

• Ransuil (Asio otus)

• Roek (Corvus frugilegus)

• Slechtvalk (Falco peregrinus)

• Sperwer (Accipiter nisus)

• Steenuil (Athene noctua)

• Wespendief (Pernis apivorus)

• Zwarte wouw (Milvus migrans).

Meer informatie over deze lijst en de bescherming van nestplaatsen van vogels door de 
Flora- en faunawet is te vinden op de website van het LNV-Loket:
http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780644&_dad=portal&_schema=portal 
[laatste raadpleging 1-2-2010].
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Bijlage 3  Parkeeroplossing
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Parkeeroplossing 03-03-2010
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

Het bestemmingsplan Fatima 2007, 2e herziening (Jozefzorg) van de gemeente Tilburg.

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0855.2010002- en bijbehorende bijlagen.

1.3  aanbouw

Uitbreiding van een gebouw bestaande uit één bouwlaag welke direct ten dienste staat van het 
gebouw doch niet één open ruimte vormt met de rest van het gebouw, dat zowel qua bouwmassa 
als verschijningsvorm ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.4  aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.5  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6  aan huis gebonden beroep

Beroepsactiviteiten die kunnen worden beschouwd als ´aan-huis-verbonden´, zijnde bedrijfs- en/of 
beroepsmatige activiteiten door tenminste één bewoner, plaats vindend in de betrokken woning 
en/of bijbehorend bijgebouw, waarbij:

a. geen sprake is van een activiteit die is vermeld in de categorieën 2 t/m 5 zoals opgenomen in 
de bijlage Staat van Bedrijfsactivteiten of die behoort tot de categorieen van inrichtingen als 
bedoeld in artikel 41 van de Wet Geluidhinder, uitgewerkt in het Inrichtingen- en 
Vergunningenbesluit Milieubeheer (Stbl. 1993,50);

b. geen sprake is van een ontoelaatbare publieks- of verkeersaantrekking, mede in verband met 
eventueel reeds in de direkte nabijheid aanwezige beroepsvestigingen;

c. voldoende is of kan worden voorzien in parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers;
d. de beroepsuitoefening naar omvang ondergeschikt is aan het wonen, d.w.z. niet meer dan 

40% van de vloeroppervlakte van de woning (inclusief bijgebouw) en totaal niet meer dan 80 m² 
in beslag neemt;

e. de beroepsuitoefening in zijn uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt is aan de woning en 
de woonomgeving;

f. geen detailhandel plaatsvindt, anders dan in ter plaatse vervaardigde goederen;
g. op geen enkele andere wijze overlast wordt veroorzaakt;
h. geen ontheffing wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid welke onder de werking 

van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Stb. 1993, 50) valt, tenzij het 
betreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden wel verantwoord is.   

1.7  achtergevelrooilijn

De achterste, niet naar het openbaar gebied toegekeerde lijn die het bouwvlak begrenst.

124  Bestemmingsplan Fatima 2007, 2e herziening (Jozefzorg)



1.8  afhankelijke woonruimte

Een aanbouw of bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin 
een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.

1.9  bar

Een bedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken en kleine etenswaren voor gebruik ter 
plaatse, ook tussen 02:00 uur en 06:00 uur. Tevens deel uitmakend van horecavestigingen met 
accent op verstrekking van alcoholhoudende dranken.

1.10  bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.11  bebouwingspercentage

Het percentage dat per bouwperceel bepaalt hoeveel procent van het bouwvlak ten hoogste mag 
worden bebouwd. 

1.12  bedrijfsmatige activiteiten in een woning of bijgebouw

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, gericht 
op onder andere consumentverzorging, welke geheel of overwegend door middel van handwerk 
plaatsvinden.

1.13  bedrijfsvloeroppervlakte (bvo)

De totale oppervlakte van de ruimten binnen de bebouwing die wordt gebruikt voor de uitoefening 
van een aan-huis-gebonden-beroep of bedrijf, c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een 
dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.14  beeldbepalende boom

Bomen met een hoofdwaarde volgens de Boomwaarde zoneringskaart.

1.15  beroepsmatige activiteiten in een woning of bijgebouw

Een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, therapeutisch, 
kunstzinning en ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied.

1.16  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.  

1.17  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.18  bijgebouw

Een vrijstaand gebouw ten dienste van en behorende bij het hoofdgebouw bestaande uit maximaal 
één bouwlaag, dat zowel qua bouwmassa als verschijningsvorm ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw.

1.19  bouwblok

Door openbare ruimte omsloten geheel van percelen (al dan niet -reeds- bebouwd), dat te 
beschouwen is als een stedenbouwkundige eenheid.
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1.20  bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 
een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats. 

1.21  bouwgrens

De grens van een bouwvlak. 

1.22  bouwhoogte

Onder ´bouwhoogte´ wordt verstaan:

a. De hoogte van gebouwen, met uitzondering van lift- en trappenhuizen, lichtkappen en 
ondergeschikte onderdelen van gebouwen zoals schoorstenen, masten en delen van 
ventilatie-installaties, gemeten uit het hoogste punt boven het (straat-)peil.

b. De hoogte van bouwwerken die geen gebouw zijn, gemeten uit het hoogste punt boven het 
(straat-)peil. 

1.23  bouwlaag

Een deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de bovenkant van de 
afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten meer dan 1,5 m in hoogte verschillen, 
zulks met uitzondering van een onderbouw of .

1.24  bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 

1.25  bouwperceelgrens

Een grens van een bouwperceel. 

1.26  bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.27  bouwwerk

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

1.28  bruto vloeroppervlakte (b.v.o.)

De som van de buitenwerks en horizontaal gemeten oppervlakten van de inpandige vloeren 
-horizontale vlakken ter plaatse van trappen, hellingen en vides daaronder begrepen- voorzover de 
ruimten waarbinnen de vloeren zich bevinden een grotere inwendige hoogte hebben dan 1,5 m.

1.29  cafetaria/snackbar

Een bedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van ter plaatse bereide etenswaren, alsmede het 
bieden van gelegenheid tot het nuttigen van etenswaren ter plaatse.

1.30  calamiteit

Gehele of gedeeltelijke vernieling van een bouwwerk door overmacht: brand, overstroming, 
aardbeving en dergelijke.
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1.31  detailhandel

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

1.32  dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, evenwel met 
uitzondering van detailhandel en seksinrichtingen. 

1.33  discotheek/bardancing

Een bedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen 
beluisteren van overwegend muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel 
vormen. 

1.34  (eet)café

Een bedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor 
consumptie ter plaatse, alsmede het verstrekken van kleine etenswaren of maaltijden, gedurende 
beperkte delen van de dag, een en ander al dan niet ter plaatse bereid. 

Hieronder worden in elk geval niet verstaan: discotheken, bars, nachtclubs, erotisch gerichte 
horeca, speelautomatenhallen en dergelijke.

1.35  erf

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels aan- 
en/of uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde zijn toegelaten.

1.36  erker

Transparante, ondiepte uitbouw van een gebouw vóór de voorgevel, niet zijnde een entree.

1.37  erotisch gerichte horeca

Een bedrijf dat tot doel heeft het geven van voorstellingen en/of vertoningen van erotische aard en 
tevens bedrijfsmatig ten behoeve van verbruik ter plaatse verstrekken van alcoholische en 
niet-alcoholische dranken.

1.38  escortbedrijf

Het op bedrijfsmatige wijze bemiddelen in de totstandkoming van contacten tussen een prostituee 
en degene die van zijn/haar diensten gebruik wil maken.

1.39  functionele eenheid

Hieronder wordt verstaan:

a. Een samenstel van activiteiten dat, gelet op de aard en de organisatie van die activiteiten 
alsmede op de plaats waar die activiteiten worden verricht, als een eenheid moet worden 
beschouwd.

b. Het complex van bebouwde en onbebouwde gronden waarop de hiervoor bedoelde activiteiten 
worden verricht. 

1.40  gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 
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1.41  gestapelde woning

Een woning, onderdeel uitmakende van een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven 
elkaar gelegen woningen omvat en uit twee of meer bouwlagen bestaat, of waarbij (een deel van) 
de eerste bouwlaag van het gebouw voor andere met de betreffende bestemming in 
overeenstemming zijnde doeleinden wordt gebruikt. 

1.42  groenvoorzieningen

het geheel van grootschalige voorzieningen en activiteiten t.b.v. groenaanleg zoals buurt-, wijk- en 
stadsparken met bijbehorende voorzieningen zoals verhardingen, waterpartijen, waterberging, 
watergangen en sloten, speelplaatsen, speel- en trapveldjes waaronder Cruijf-courts, bruggen en 
andere kunstwerken, straatmeubilair, etc, alsmede voorzieningen ter ondersteuning van de 
verkeersregulering en de verkeersveiligheid. 

1.43  grondgebonden woning

Een met de grond verbonden woning bedoeld voor de huisvesting van één huishouden, daaronder 
begrepen beroep aan huis, met een zelfstandige ontsluiting op de begane grond en niet zijnde een 
gestapelde woning. 

1.44  hoofdgebouw of hoofdbebouwing

Een gebouw of bebouwing ten dienste van de bestemming van de betreffende gronden, dat/die op 
een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als het belangrijkste bouwwerk valt aan te 
merken.

1.45  horeca

Onder horeca wordt verstaan het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en 
dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccomodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken  
van nachtverblijf.

Bij horeca wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën, te weten ´horeca van categorie 1´, 
´horeca van categorie 2´ en ´horeca van categorie 3´. 

1.46  horeca van categorie 1

Tot horeca van de categorie 1 worden gerekend: (eet)café, restaurant, brasserie, lunchroom, 
cafetaria, snackbar e.d. met een netto vloeroppervlak (n.v.o.) van ten hoogste 150 m2. Tevens 
worden tot horeca van de categorie 1 gerekend winkelondersteunende (d.w.z. op winkelend 
publiek gerichte) horecavoorzieningen die een onderdeel uitmaken van winkelwarenhuizen of 
inpandig gesitueerd zijn in besloten winkelpassages en waarvoor de winkelsluitingstijden worden 
aangehouden. 

1.47  horeca van categorie 2

Tot horeca van de categorie 2 worden gerekend dezelfde horecagelegenheden als onder horeca 
van de categorie 1, maar dan met een netto vloeroppervlak (n.v.o.) van 150 m2 tot maximaal 500 
m2 n.v.o, alsmede partycentra tot maximaal 500 m2 n.v.o. 

1.48  horeca van categorie 3
a. Tot horeca van de categorie 3 worden gerekend: discotheek/bardancing, (nacht)bar, hotel, en 

erotisch gerichte horeca (en -voorzover deze laatste tevens wordt aangemerkt als 
prostitutie-inrichting, escortbedrijf, e.d.- alleen indien hiervoor vergunning is verleend ingevolge 
de APV);

b. grootschalige horecagelegenheden zoals vermeld onder horeca van de categorie 1 of horeca 
van de categorie 2 of combinaties hiervan met een netto vloeroppervlak (n.v.o.) van meer dan 
500 m2.  
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1.49  horecavestigingen met accent op verstrekking van alcoholhoudende 

dranken

Hiertoe worden gerekend: café, bar, eetcafé, grand café, brasserie, pool-/snookercafé e.d. 
alsmede hiermee gelijk te stellen: coffeeshop, theehuis e.d.

1.50  horecavestigingen met accent op verstrekking van maaltijden

Hiertoe worden gerekend: restaurant, partycentrum, cafetaria, snackbar, shoarmazaak, grillroom, 
lunchroom, broodjeszaak e.d.

1.51  huishouden

Een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke 
huishouding voeren of willen voeren, waarbij de volgende maxima zijn opgenomen:

a. studenten: maximaal 5;
b. beschermd wonen: maximaal 12. 

1.52  hotel

Een bedrijf dat tot hoofddoel heeft het op commerciele basis bieden van 
overnachtingsmogelijkheden met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of 
dranken voor consumptie ter plaatse.

1.53  langzaam verkeer

Voetgangers- en (snor)fietsverkeer.

1.54  maatschappelijke voorzieningen

Hieronder wordt verstaan: 

a. medische of paramedische voorzieningen, zoals ziekenhuis, kliniek, gezondheidscentrum, 
centrum voor dagbehandeling, consultatiebureau, e.d.;

b. welzijnsvoorzieningen, zoals verzorgingstehuis, verpleeghuis, inrichtingen voor mensen met 
een  verstandelijke en/of lichamelijke beperking , tehuis voor daklozen, e.d.;

c. educatieve en sociaal-culturele voorzieningen, zoals basis-, voortgezet en wetenschappelijk 
onderwijs, beroepsonderwijs, kunstonderwijs, muziekschool, volksuniversiteit, cursuscentrum, 
onderwijsinstituten t.b.v. specifiek onderwijs, bibliotheken e.d.;

d. voorzieningen t.b.v. kinderopvang zoals kindercrèche, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en 
(naschoolse) kinderopvangcentrum, al dan niet commercieel;

e. openbare en bijzondere instellingen waaronder overheidsinstellingen zoals stadskantoren, 
politiekantoor, brandweerkazerne e.d.;

f. maatschappelijke voorzieningen zoals buurt- en clubhuis, wijkcentrum (o.a. Multi Functionele 
Accommodatie), sociëteit, e.d.

1.55  maatvoeringsvlak

Een deel van een bestemmingsvlak dat van een ander maatvoeringsvlak wordt gescheiden door 
een maatvoeringsvlakgrens. Maatvoeringsvlakken onderscheiden zich door een met de 
maatvoeringsaanduiding aangegeven verschil in goot-, bouwhoogte, dakhelling en/of 
bebouwingspercentage.

1.56  mantelzorg

Het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale 
vlak en hiervoor een medische indicatie heeft, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch 
verband.
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1.57  monumentale boom

Een boom die is opgenomen in de gemeentelijke lijst van monumentale bomen zoals die geldt op 
het moment van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en als zodanig is aangeduid.

1.58  netto vloeroppervlak (n.v.o.)

De som van de binnenwerks gemeten oppervlakten van de voor publiek toegankelijke 
verblijfsruimten binnen een horeca-inrichting van de categorie 1, 2 of 3, zoals café- en barruimte 
(inclusief bar), eetzaal, foyer, dansvloer / podium, entree e.d, met uitzondering van oppervlakten 
t.b.v. keuken, toiletgroepen, garderobe, opslag, dienstruimten e.d.

1.59  nutsvoorzieningen

Voorzieningen ten behoeve van algemeen nut in ruime zin zoals: voorzieningen / installaties ten 
behoeve van gas, water en elektriciteit, signaalverdeling, telecommunicatieverkeer, waterzuivering, 
waterbeheersing, waterhuishouding, vuil- en afvalverwerking, compostering, wijkverwarming, 
milieuvoorzieningen e.d.

1.60  onbebouwd erf

Dat deel van het perceel, dat geen bouwvlak of erf betreft.

1.61  onderbouw

Een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder 
dan 1,20 m boven peil is gelegen.

1.62  onderkomen

Voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken, voer- of 
vaartuigen, kampeermiddelen, loodsen, keten en andere soortgelijke verblijfsmiddelen.

1.63  onzelfstandige woonruimte

Een (complex van) woonruimte(n) waarbij:

a. men wezenlijke voorzieningen (keuken en/of toilet) gemeenschappelijk moet gebruiken en,
b. van een privé-vertrek, waarvan de deur uitkomt op een gemeenschappelijke (verkeers)ruimte 

de deur niet (van twee zijden) afsluitbaar is. 

1.64  peil (straatpeil)

Hieronder wordt verstaan:

a. Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de straat grenst: de hoogte 
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang.

b. Voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van 
het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw. 

1.65  perceel

Zie: ´bouwperceel´.

1.66  plangrens

Een weergegeven lijn, die de grens van plan aanduidt.

1.67  restaurant

Een bedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse alsmede 
het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken.
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1.68  straatpeil

Zie peil (straatpeil).

1.69  speelvoorzieningen

Voorzieningen ten dienste van sport en spel.

1.70  uitbouw

Uitbreiding van een gebouw welke direct ten dienste staat van het gebouw, één ruimte vormt met 
de rest van het gebouw en is uitgevoerd in één bouwlaag en dat zowel qua bouwmassa als 
verschijningsvorm ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.71  verblijfsvoorzieningen

Besloten ruimten, bestemd voor het verblijven van mensen. 

1.72  vergunningplichtig ingevolge Wet Milieubeheer

Milieuvergunning voor inrichtingen (bedrijven) volgens het ´Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer´ (staatsblad 50, 1993) , zonder welke het niet toegestaan is een inrichting op te 
richten, te veranderen, in werking te hebben of de werking te veranderen.

1.73  verkeer- en vervoervoorzieningen t.b.v. wegverkeer

Hieronder wordt verstaan het (openbaar) wegverkeers- en wegvervoersgebied waarbij de nadruk ligt 
op de gebiedsontsluitingsfunctie voor gemotoriseerd en langzaam verkeer met alle bijkomende en 
ondersteunende voorzieningen en kunstwerken. Daarnaast vindt parkeren en stallen plaats. Het 
betreft hier hoofdverzamelwegen, verzamelwegen en wijkstraten.

1.74  verkeersvoorzieningen t.b.v. wegverkeer en verblijf

Hieronder wordt verstaan: het openbaar wegverkeers- en verblijfsgebied waarbij de nadruk ligt op 
de erftoegangsfunctie (geleider van het bestemmingsverkeer) voor gemotoriseerd en langzaam 
verkeer en/of de verblijfsfunctie voor voetgangers met alle bijkomende en ondersteunende 
voorzieningen en kunstwerken. Daarnaast vindt parkeren en stallen plaats. Het betreft hier 
buurtstraten, woonstraten, woonerven, winkelerven en voetgangersgebied inclusief bijbehorende 
kunstwerken.

1.75  verkoopvloeroppervlak

De oppervlakte van de geheel of grotendeels voor publiek toegankelijke ruimte die is bestemd en 
feitelijk ingericht voor de verkoop van goederen, waaronder begrepen showroom, uitstallingsruime, 
kassa's, e.d. met uitzondering van magazijn, opslagruimte, kantoor, e.d.

1.76  voorgevelrooilijn

De naar het openbaar gebied toegekeerde lijn die het bouwvlak begrenst en aansluit aan het 
onbebouwd erf c.q. openbaar gebied.

1.77  weg

Alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de 
daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, 
alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen. 

1.78  Wet geluidhinder

De wet van 16 februari 1979, staatsblad 99 (1979), houdende regels inzake het voorkomen of 
beperken van geluidhinder.
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1.79  Wet milieubeheer

De wet zoals geplaatst in het staatsblad 551 (1992). Deze wet is in werking getreden op 1 maart 
1993.

1.80  wonen

Hieronder wordt verstaan:

a. het geheel van aan huis gebonden activiteiten van huishoudens die plaatsvinden in al dan niet 
gestapelde woningen, al dan niet zelfstandige wooneenheden, woongebouwen e.d. annex tuin 
en directe omgeving, ten dienste van het verblijven door mensen. Niet tot wonen behoort het 
verblijf in recreatieve dagverblijven;

b. studentenhuisvesting, huisvesting van ouderen, verzorgingstehuis, gezinsvervangende 
huisvesting en dergelijke, alsmede bijbehorende gemeenschappelijke voorzieningen (en 
ruimten) c.q. verzorgingsfaciliteiten;

c. beroepsactiviteiten die kunnen worden beschouwd als ´aan huis gebonden beroep´, zijnde 
beroepsactiviteiten van tenminste één bewoner, plaatsvindend in de betrokken woning en/of 
bijbehorend bijgebouw.

1.81  woning

Een (gedeelte van een) gebouw dat krachtens zijn indeling geschikt en bedoeld is voor de 
huisvesting van niet meer dan één huishouden, daaronder begrepen een aan huis gebonden 
beroep.

1.82  woongebouw

Een complex van ruimten dat krachtens zijn indeling geschikt en bedoeld is voor de huisvesting 
van meerdere huishoudens, daaronder begrepen aan huis gebonden beroep.

1.83  zorgwoning

Zelfstandige woningen waar intensieve zorgverlening mogelijk is; de woningen zijn geschikt voor 
rolstoelgebruik en er is zorg op afroep of 24 uurszorg beschikbaar vanuit een verpleeg- of 
verzorgingshuis of woon-zorgcentrum. 
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  De dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  De goothoogte van een bouwwerk

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

2.3  De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 
de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4  De bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.5  De oppervlakte van een bouwwerk

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

2.6  Lengte, breedte en diepte van een bouwwerk

a. de oppervlakte van een bouwwerk buitenwerks gemeten boven het peil met uitzondering van 
de oppervlakte van:
1. een ondergeschikt bouwdeel (zoals open buitentrap, hellingbanen, e.d.) waarvan de 

verticale projectie op het horizontaal vlak kleiner is dan 4 m² óf
2. een uitkragend constructiedeel (zoals entree-overkapping, dakoverstekken, niet 

beweegbare zonweringconstructies e.d.) waarvan de breedte van de verticale projectie op 
het horizontale vlak kleiner is dan 0,75 m;

b. de oppervlakte van een onbebouwd gedacht terrein, gemeten binnen de grenzen van dat 
terrein.

2.7  Afstand tot zijdelingse perceelgrens

Tussen de zijdelingse grenzen van een perceel en enig punt van het op dat perceel voorkomend 
(hoofd-)gebouw, waar die afstand het kortst is.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

3.1.1  Functies

De voor ´Groen´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen; 
b. speelvoorzieningen;
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
d. geluidwerende voorzieningen;
e. voorzieningen ten dienste van de verblijfsfunctie; 
f. fiets- en voetpaden;
g. parkeer- en stallingsvoorzieningen.

3.1.2  Bijbehorende voorzieningen

De  voor ´Groen´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor objecten voor beeldende kunst, 
voor zover deze ondergeschikt zijn aan de onder 3.1.1 genoemde functies.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen
a. op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde in 

overeenstemming met deze bestemming worden opgericht;
b. bestaande bebouwing welke krachtens een bouwvergunning is opgericht en in 

overeenstemming is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer 
bebouwingsregels, wordt geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde 
bebouwing verstaan, die nog moet worden opgericht.

3.2.2  Ondergronds bouwen

Op de gronden binnen deze bestemming mag niet ondergronds worden gebouwd, met 
uitzoondering van bouwwerken ten behoeve van water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2.3  Bouwwerken geen gebouw zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. de hoogte van kunstwerken en voorzieningen ten behoeve van de geleding, beveiliging en 
regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan hiervoor op aantoonbare wijze 
noodzakelijk is;

b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
c. de hoogte van sport- en speeltoestellen en overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mag 

hoogste 5 m bedragen.  

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in artikel 16 
nadere eisen te stellen ten aanzien van: 

a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken geen 
gebouw zijnde ten behoeve van:
1. een samenhangende straat- en bebouwingsbeeld;
2. de ruimtelijke of landschappelijk inpassing;
3. de verkeersveiligheid;
4. de sociale veiligheid;
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5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 
b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en 

vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen;

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming wordt in elk geval 
gerekend:

a. het storten van puin en afvalstoffen, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de 
bestemming dient;

b. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, 
machines en onderdelen hiervan, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de bestemming 
dient;

c. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning. 

3.4.2  Toegestaan afwijkend gebruik

Incidenteel - op basis van een daartoe verleende evenementenvergunning - van de bestemming 
groen afwijkend gebruik t.b.v. zomeractiviteiten, spelen, theater, festival, kermis, e.d. is 
toegestaan.

3.4.3  Ontheffing voor meest doelmatig gebruik

Burgemeester en wethouders verlenen met inachtneming van de procedureregels in artikel 16 
ontheffing van het bepaalde in artikel 3.4.1 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een 
beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt 
gerechtvaardigd.
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Artikel 4  Maatschappelijk

4.1  Bestemmingsomschrijving

4.1.1  Functies

De  voor ´Maatschappelijk´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen;
b. bouwwerken van algemeen nut.

4.1.2  Aanduidingen

Ter plaatse van de aanduiding: 

a. horeca 2 (h = 2)
b. detailhandel (dh);

zijn de voor ´Maatschappelijk´ aangewezen gronden mede bestemd voor de daarbij weergegeven 
functie(s) met dien verstande dat horeca en detailhandel alleen op de begane grond toegestaan is 
en de maximale oppervlakte voor de functie detailhandel 250 m2 bedraagt.

4.1.3  Bijbehorende voorzieningen

De  voor ´Maatschappelijk´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:

a. kantines en restauratieve voorzieningen;
b. parkeer-, stallings- en verkeersvoorzieningen;
c. groen- en speelvoorzieningen;
d. aan-, uitbouwen en bijgebouwen;
e. tuinen en erven;
f. objecten voor beeldende kunst;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

voor zover deze behoren bij en ondergeschikt zijn aan de onder 4.1.1 en 4.1.2 genoemde functies.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Bestaande bebouwing welke krachtens een bouwvergunning is opgericht en in overeenstemming 
is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt 
geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog 
moet worden opgericht.

4.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen ondergeschikte delen van een bouwwerk, voor 

zover gelegen binnen het bestemmingsvlak, het bouwvlak overschrijden; 
c. het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer bedragen dan het met de 

maatvoeringsaanduiding aangegeven maximum; 
d. de bouwhoogte binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan het met de 

maatvoeringsaanduiding aangegeven maximum;
e. het bouwen van ondergrondse bouwwerken is toegestaan. 
f. ongeveer ter plaatse van de aanduiding onderdoorgang (ond) dient een onderdoorgang 

gerealiseerd te worden van minimaal 3 meter breed en 1 bouwlaag hoog.

4.2.3  Bouwwerken van algemeen nut

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. bouwwerken van algemeen nut mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden opgericht; 
b. de maximale hoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m;
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c. de maximale oppervlakte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m². 

4.2.4  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen op het onbebouwd erf niet meer dan 1 
m mag bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag in het bouwvlak niet meer dan 
3 m en in het onbebouwd erf niet meer dan 1 m bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 16.1 
nadere eisen te stellen ten aanzien van: 

a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken geen 
gebouw zijde ten behoeve van:
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de verkeersveiligheid;
3. de sociale veiligheid;
4. de brandveiligheid;
5. de milieusituatie;
6. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en 
vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen;

4.4  Ontheffing van de bouwregels

4.4.1  Ontheffingsmogelijkheden m.b.t. bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in artikel 
16.1 en de ontheffingsvoorwaarden in 4.4.3, ontheffing te verlenen van:

a. het bepaalde in 4.2.2 onder a voor bouwen buiten het bouwvlak ten behoeve van entrees, 
overstekende daken, draagconstructies van de gebouwen, luifels, bouwwerken geen gebouw 
zijnde, die naar hun aard en bestemming op een onbebouwd erf toelaatbaar zijn en hieraan 
gelijk te stellen voorzieningen;

b. het bepaalde in 4.2.2 onder c met betrekking tot het bebouwingspercentage tot een maximum 
van 100;

c. bepaalde in 4.2.2 onder d met betrekking tot de maximale bouwhoogte tot een maximum van 
15 m;

d. het bepaalde in 4.2.4 onder b voor de hoogte en situering van overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, tot een hoogte van maximaal 10 m.

4.4.2  Ontheffing t.b.v. bouwen in onbebouwd erf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met inachtneming van de procedureregels in artikel 
16.1 en met de ontheffingsvoorwaarden in 4.4.3, voor het bouwen in het onbebouwd erf ontheffing 
te verlenen van:

a. het bepaalde in artikel 4.2.4 onder b, voor de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw 
zijnde, die naar hun aard en bestemming op een onbebouwd erf toelaatbaar zijn, met een 
maximum van 10 m;

b. het bepaalde in artikel 4.2.2 onder a, voor balkons van maximaal 1,5 m diepte; 
c. het bepaalde in 4.2.4 onder a voor de hoogte en situering van erfafscheidingen in het 

onbebouwd erf tot een hoogte van maximaal 3 m;
d. het bepaalde in artikel 4.2.2 onder a, voor trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten en 

hijsinrichtingen;
e. het bepaalde in artikel 4.2.2 onder a, voor reclametoestellen en draagconstructies voor 

reclames;
f. het bepaalde in artikel 4.2.2 onder a, voor overbouwingen ten dienste van de verbinding tussen 
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twee bouwwerken;
g. het bepaalde in artikel 4.2.2 onder a. voor entrees, aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot een 

maximum van 40% van het onbebouwd erf doch niet meer dan 20 m² per eenheid en een 
bouwhoogte van maximaal 4,5 m.

4.4.3  Ontheffingsvoorwaarden

De in artikel 4.4.1 genoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, mits:

a. dit vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering, de constructie of verschijning van het gebouw of 
de aard van het bedrijf noodzakelijk is; 

b. de bebouwingskarakteristiek van de straat niet onevenredig wordt geschaad;
c. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden beperkt;
d. de brandveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
e. de milieusituatie niet onevenredig wordt aangetast;
f. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
g. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
h. de ruimtelijke inpasbaarheid is aangetoond;
i. vanuit stedenbouwkundig oogpunt in beginsel rekening worden gehouden met eventuele 

zichthoeken vanuit belendende percelen. 

4.5  Specifieke gebruiksregels

4.5.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming ´Maatschappelijk´, wordt 
in elk geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel of bedrijvigheid; 
c. het storten van puin en afvalstoffen, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de 

bestemming is;
d. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, 

machines en onderdelen hiervan, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de bestemming 
is;

e. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
f. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren of zelfstandige 

kantoorruimten. 

4.5.2  Ontheffing voor meest doelmatig gebruik

Burgemeester en wethouders verlenen met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
ontheffing van het bepaalde in artikel 4.5.1 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een 
beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt 
gerechtvaardigd.

 

4.6  Wijzigingsbevoegdheid

4.6.1  Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van horeca

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming ´Maatschappelijk´ wijzigen -zodanig dat een 
aanduiding ´horeca van categorie 1´, of ´horeca kleiner of gelijk aan categorie 2´ wordt toegevoegd- 
indien aangetoond is dat invulling met een maatschappelijke functie niet mogelijk is gebleken en 
de horeca inrichting ondersteunend is aan de functies op het terrein en voor de buurt. 

Burgemeester en wethouders verklaren op de gewijzigde bestemming de regels van het plan van 
overeenkomstige toepassing.             
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Artikel 5  Verkeer-Verblijf

5.1  Bestemmingsomschrijving

5.1.1  Functies

De voor ´Verkeer-Verblijf´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. verkeersvoorzieningen t.b.v. wegverkeer en verblijf;
b. groenvoorzieningen;
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
d. speelvoorzieningen
e. bouwwerken van algemeen nut. 

5.1.2  Bijbehorende voorzieningen

De voor ´Verkeer-Verblijf´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:

a. voorzieningen ter verbetering van het microklimaat (geluidhinder, windhinder, regen e.d.) 
waaronder wallen, schermen, luifelconstructies e.d.;

b. terrassen, sanisettes, (wekelijkse) markten, standplaatsen voor kramen, alsmede voor 
incidentele activiteiten, zoals kermis, circus, (sport)evenementen, rommelmarkten, 
braderieën, buurtfeesten, fancy fairs, festivals, stadspromotionele activiteiten (bv. Tilburg 
culinair, winterpark/kerstmarkt) e.d.;

c. objecten voor beeldende kunst, reclametoestellen, draagconstructies voor reclame; 
d. bouwwerken, geen gebouw zijnde,

voor zover deze ondergeschikt zijn aan de onder 5.1.1 genoemde functies.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Bestaande bebouwing welke krachtens een bouwvergunning is opgericht en in overeenstemming 
is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt 
geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog 
moet worden opgericht.

5.2.2  Bouwwerken van algemeen nut

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. bouwwerken van algemeen nut mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden opgericht; 
b. de maximale hoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m;
c. de maximale oppervlakte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m². 

5.2.3  Bouwwerken geen gebouw zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van de geleding, beveiliging en 
regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan hiervoor op aantoonbare wijze 
noodzakelijk is;

b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mag ten hoogste 5 m bedragen. 

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 16.1 
nadere eisen te stellen ten aanzien van: 

a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken geen 
gebouw zijnde ten behoeve van:
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. een goede landschappelijke inpassing;
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3. de verkeersveiligheid;
4. de sociale veiligheid;
5. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en 
vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen;

5.4  Ontheffing van de bouwregels

5.4.1  Ontheffing voor bouwwerken, geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met inachtneming van de procedureregels in artikel 
16.1 en met de ontheffingsvoorwaarden in 5.4.3 ontheffing te verlenen van:

a. het bepaalde in artikel 5.2.3 onder b voor de hoogte van erf- en terreinafscheidingen tot 
maximaal 3 m;

b. het bepaalde in artikel 5.2.3 onder c voor vrijstaande winkel- of reclamevitrines;
c. het bepaalde in artikel 5.2.3 onder c voor reclametoestellen en draagconstructies voor 

reclame,.
d. het bepaalde in artikel 5.2.3 onder c voor de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw 

zijnde dien naar hun aard en functie toelaatbaar zijn binnen de bestemming zoals zend- en 
ontvangstinrichtingen, sirenes, objecten voor beeldende kunst, lichtmasten e.d. 

5.4.2  Ontheffing voor overschrijding van de voorgevelrooilijn vanuit aangrenzende 
bestemmingsvlakken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, om met inachtneming van de procedureregels in 
artikel 16.1. en met de ontheffingsvoorwaarden in 5.4.3, ontheffing te verlenen voor de 
overschrijding van de voorgevelrooilijn van een bouwvlak in een aangrenzend bestemmingsvlak 
voor:

a. ondergeschikte delen van een bouwwerk;
b. bouwwerken welke binnen het aangrenzende bestemmingsvlak middels ontheffing t.b.v. 

bouwen in het onbebouwd erf zijn toegestaan;

met dien verstande dat:

c. niet lager wordt gebouwd dan 4,2 m boven de hoogte van de rijweg, met inbegrip van een 
strook van 0,5 m breedte ter weerszijden van die rijweg;

d. niet lager wordt gebouwd dan 2,2 m boven de hoogte van een ander deel van de weg en voor 
zover de veiligheid van de gebruikers van de weg niet in gevaar komt. 

5.4.3  Ontheffingsvoorwaarden

De in artikel 5.4.1 genoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, mits:

a. het stedenbouwkundige beeld niet onevenredig wordt geschaad;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden beperkt;
c. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
d. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast. 

5.5  Specifieke gebruiksregels

5.5.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming wordt in elk geval 
gerekend:

a. het storten van puin en afvalstoffen, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de 
bestemming dient;

b. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, 
machines en onderdelen hiervan, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de bestemming 
dient;

c. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning. 
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5.5.2  Ontheffing voor meest doelmatig gebruik

Burgemeester en wethouders verlenen met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
ontheffing van het bepaalde in artikel 5.5.1 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een 
beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt 
gerechtvaardigd. 
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving

6.1.1  Functie

De voor ´Wonen´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, met dien verstande dat er sprake is van grondgebonden woningen;
b. bouwwerken van algemeen nut.

6.1.2  Bijbehorende voorzieningen

De voor ´Wonen´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
b. tuinen en erven;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. parkeer-, stallings- en verkeersvoorzieningen;
e. groen- en speelvoorzieningen;
f. objecten voor beeldende kunst;
g. een beroepsmatige activiteit als een aan huis gebonden beroep, 

voor zover deze voorzieningen behoren bij en ondergeschikt zijn aan de onder 6.1.1 genoemde 
functies.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen

Bestaande bebouwing welke krachtens een bouwvergunning is opgericht en in overeenstemming 
is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt 
geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog 
moet worden opgericht.

6.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:

a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen ondergeschikte delen van een bouwwerk, voor 

zover gelegen binnen het bestemmingsvlak, het bouwvlak overschrijden; 
c. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij anders met een maatvoeringsaanduiding 

is aangegeven;
d. de maximale bouwhoogte bedraagt 10 m, tenzij een andere bouwhoogte met de 

maatvoeringsaanduiding is aangegeven;
e. de maximale goothoogte in de voor- en achtergevelrooilijn is gelijk aan de maximale 

bouwhoogte, tenzij een andere goothoogte met een maatvoeringsaanduiding is aangegeven. In 
dat geval geldt tevens de maximale dakhelling zoals met die maatvoeringsaanduiding 
aangegeven;

f. het bouwen van ondergrondse bouwwerken in het bouwvlak is toegestaan.

6.2.3  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en in het erf worden 
gebouwd met dien verstande dat wanneer deze bouwwerken binnen het bouwvlak worden 
gebouwd, de afstand tot de (verlengde) voorgevel van het hoofdgebouw minimaal 3 m moet 
bedragen;

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uit maximaal 1 bouwlaag bestaan;
c. tenzij anders met de maatvoeringsaanduiding is aangegeven mag de gezamenlijke 

oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen in het erf niet meer dan bedragen dan:
1. 20 m2 indien de oppervlakte van het erf 50 m2 of minder bedraagt;
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2. 40% van het oppervlak van het erf met een maximum van 60 m2, indien de oppervlakte van 
het erf meer dan 50 m2 en niet meer dan 500 m2 bedraagt.

3. 80 m2 indien de oppervlakte van het erf meer dan 500 m2 en niet meer dan 1000 m2 

bedraagt;
4. 100 m2 indien de oppervlakte van het erf meer dan 1000 m2 bedraagt;

d. ten aanzien van de hoogte:
1. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen met een platte afdekking mag niet meer bedragen 

dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de hoofdbebouwing vermeerderd met een 
dakconstructie van maximaal 0,5 m, met een maximale totale hoogte van 4,5 m;

2. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen met een platte afdekking mag ten hoogste 3 
m bedragen, tenzij anders met de maatvoeringsaanduiding is aangegeven;

3. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen met een schuine kap mag ten 
hoogste 3 m bedragen en de bouwhoogte ten hoogste 4,5 m waarbij de dakhelling 
maximaal 45° mag bedragen, tenzij anders met de maatvoeringsaanduiding is 
aangegeven. Deze afschuining geldt niet in die gevallen waarbij op het naastgelegen 
perceel in de perceelscheiding al een gebouw met een zelfde of hogere hoogte aanwezig 
is dan wel gelijktijdig wordt opgericht. 

e. indien sprake is van het bouwen van een garage dient er een minimale opstelruimte van 5 x 
2,5m voor een garage aanwezig te zijn.

6.2.4  Bouwwerken van algemeen nut

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. bouwwerken van algemeen nut mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden opgericht 
met uitzondering van de gronden gelegen voor de (verlengde) voorgevelrooilijn;

b. de maximale hoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m;
c. de maximale oppervlakte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m².

6.2.5  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen op het onbebouwd erf niet meer dan 1 
m mag bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag in het bouwvlak en in het erf 
niet meer dan 3 m en in het onbebouwd erf niet meer dan 1 m bedragen;

c. (openlucht) zwembaden, vijvers en daarmee gelijk te stellen bij een tuin behorende 
voorzieningen mogen uitsluitend in het bouwvlak en het erf worden opgericht, met dien 
verstande dat de totale oppervlakte niet meer mag bedragen dan 40% van het erf en de hoogte 
niet meer mag bedragen dan 0,5 m.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 16.1 
nadere eisen te stellen ten aanzien van: 

a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken geen 
gebouw zijnde ten behoeve van:
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de verkeersveiligheid;
3. de sociale veiligheid;
4. de brandveiligheid;
5. de milieusituatie;
6. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
7. parkeergelegenheid op eigen terrein.

b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en 
vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen;

c. de vorm, de afmetingen en de plaatsing van de derde bouwlaag boven een hoogte van 6 m 
boven het straatpeil in verband met een goede ruimtelijke afstemming op het overwegend 
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aanwezige straatbeeld.

6.4  Specifieke gebruiksregels

6.4.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming ´Wonen´, wordt in elk 
geval gerekend:

a. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen, als zelfstandige woning en als afhankelijke 
woonruimte;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken als geluidshinderlijke inrichting of risicovolle 
inrichting;

c. het splitsen van een (grondgebonden) woning in twee of meer zelfstandige woonruimten.
d. het storten van puin en afvalstoffen, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de 

bestemming dient;
e. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, 

machines en onderdelen hiervan, tenzij deze ter realisering en/of handhaving van de 
bestemming is;

f. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
g. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens.
h. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren of zelfstandige 

kantoorruimten;
i. voor de uitoefening van enige tak van handel inclusief detailhandel, anders dan volgens het 

bepaalde in 6.1.

6.4.2  Ontheffing van het gebruik ten behoeve van mantelzorg
a. Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de procedureregels in artikel 

16.1 ontheffing verlenen van het bepaalde in 6.4.1 ten behoeve van het tijdelijk in gebruik 
nemen van een (vrijstaand) bijgebouw als afhankelijke woonruimte, mits:
1. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder 

die van omwonende en bedrijven;
3. de maximale oppervlakte welke in aanmerking komt voor afhankelijke woonruimte 80 m² 

bedraagt. In uitzonderlijke gevallen kan deze worden vergroot tot 100 m2 mits de 
oppervlakte van het erf groter is dan 500 m2 en indien de volledige woonfunctie 
(woon-/eetkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) op de begane grond wordt gesitueerd.

b. Burgemeester en wethouders trekken de ontheffing, verleend op grond van 6.4.2 in, indien de 
bij het verlenen van de ontheffing bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet 
meer aanwezig is.

6.4.3  Ontheffing ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
ontheffing verlenen van het bepaalde in 6.4.1 ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige 
activiteiten zoals genoemd in milieucategorie 1 en 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten zoals 
opgenomen in de bij de regels behorende bijlage Staat van Bedrijfsactivteiten, in de woning en/of 
bijgebouw(en) met dien verstande dat:

a. de bedrijfsuitoefening in zijn uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt is aan de woning en de 
woonomgeving; 

b. geen ontheffing wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid welke onder de werking 
van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Stb. 1993, 50) valt, tenzij het 
betreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden wel verantwoord is;

c. geen sprake is van ontoelaatbare publieks- of verkeersaantrekking, mede in verband met 
eventueel reeds in de directe omgeving aanwezige beroepsvestigingen;

d. op geen enkele andere wijze overlast wordt veroorzaakt;
e. voldoende is of kan worden voorzien in parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers;
f. geen detailhandel plaatsvindt, anders dan in ter plaatse vervaardigde goederen;
g. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen ten 
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behoeve van beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, met een maximum 
van 80 m2.

6.4.4  Ontheffing voor meest doelmatig gebruik

Burgemeester en wethouders verlenen met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
ontheffing van het bepaalde in 6.4.1 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt 
gerechtvaardigd.
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Artikel 7  Wonen-Gestapeld

7.1  Bestemmingsomschrijving

7.1.1  Functie

De voor ´Wonen-Gestapeld´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, met dien verstande dat er sprake is van gestapelde woningen;
b. bouwwerken van algemeen nut.

7.1.2  Aanduidingen

Ter plaatse van de aanduiding: 

a. parkeergarage
b. maatschappelijk
c. zorgwoning

zijn de voor ´Wonen-Gestapeld´ aangewezen gronden mede bestemd voor de daarbij weergegeven 
functie(s) met dien verstande dat in dit geval tot maatschappelijke voorzieningen niet worden  
gerekend de zogenaamde ´andere gezondheidszorggebouwen´ (blijkens hun constructie en 
inrichting bestemd voor doeleinden van medische verpleging, verzorging of behandeling dan wel 
van medisch onderzoek) zoals bedoeld in de Wet Geluidhinder en de daarop gebaseerde 
uitvoeringsregelingen.

7.1.3  Bijbehorende voorzieningen

De voor ´Wonen-Gestapeld´ aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
b. tuinen en erven;
c. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
d. parkeer-, stallings- en verkeersvoorzieningen;
e. groen- en speelvoorzieningen;
f. objecten voor beeldende kunst;
g. een beroepsmatige activiteit als een aan huis gebonden beroep. 

voor zover deze behoren bij en ondergeschikt zijn aan de onder 7.1.1 en 7.1.2 genoemde functies.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Algemeen

Bestaande bebouwing welke krachtens een bouwvergunning is opgericht en in overeenstemming 
is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt 
geacht aan het plan te voldoen. Hieronder wordt tevens vergunde bebouwing verstaan, die nog 
moet worden opgericht.

7.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
b. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen ondergeschikte delen van een bouwwerk, voor 

zover gelegen binnen het bestemmingsvlak, het bouwvlak overschrijden; 
c. het bebouwingspercentage mag 100 bedragen, tenzij anders met een maatvoeringsaanduiding 

is aangegeven;
d. de maximale bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals met de maatvoeringsaanduiding is 

aangegeven;
e. het bouwen van ondergrondse bouwwerken is toegestaan. 

7.2.3  Bouwwerken van algemeen nut

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
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a. bouwwerken van algemeen nut mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden opgericht;
b. de maximale hoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m;
c. de maximale oppervlakte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m².

7.2.4  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen op het onbebouwd erf niet meer dan 1 
m mag bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mag in het bouwvlak en in het erf niet 
meer dan 3 m en in het onbebouwd erf niet meer dan 1 m bedragen.

7.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 16.1 
nadere eisen te stellen ten aanzien van: 

a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken geen 
gebouw zijnde ten behoeve van:
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de verkeersveiligheid;
3. de sociale veiligheid;
4. de brandveiligheid;
5. de milieusituatie;
6. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en 
vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen;

c. de vorm, afmetingen en plaatsing van de bebouwing boven een hoogte van 10 m boven het 
straatpeil in een strook ter diepte van 3 m achter de voorgevelrooilijn in verband met een 
goede ruimtelijke afstemming op het overwegend aanwezige straatbeeld;

7.4  Ontheffing van de bouwregels

7.4.1  Ontheffing t.b.v. bouwen in het onbebouwd erf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met inachtneming van de procedureregels in artikel 
16.1 en met de ontheffingsvoorwaarden in 7.4.2 voor het bouwen in het onbebouwd erf ontheffing te 
verlenen van:

a. het bepaalde in 7.2.4 sub b, voor de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, die 
naar hun aard en bestemming op een onbebouwd erf toelaatbaar zijn, met een maximum van 
5 m;

b. het bepaalde in 7.2.4 sub b voor vlaggenmasten in het onbebouwd erf tot een hoogte van 
maximaal 10 m.

c. het bepaalde in 7.2.2 sub a, voor bouwwerken ten behoeve van gevelrenovatie met een 
maximum van 0.10 m;

d. het bepaalde in 7.2.2, voor balkons en galerijen van maximaal 1,5 m diepte;
e. het bepaalde in 7.2.2, voor trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten en hijsinrichtingen;
f. het bepaalde in 7.2.2, voor overbouwingen ten dienste van de verbinding tussen twee 

bouwwerken;
g. de in 7.2.4 opgenomen maximum hoogte van erfafscheidingen bij bijzondere in 

stedenbouwkundig opzicht afwijkende situaties met een maximum van 2 m. 

7.4.2  Ontheffingsvoorwaarden

Ontheffingen als bedoeld onder  7.4.1 worden slechts verleend indien:

a. de bebouwingskarakteristiek van de straat niet onevenredig wordt geschaad;
b. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden beperkt;
c. de brandveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
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d. de milieusituatie niet onevenredig wordt aangetast
e. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
f. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
g. de ruimtelijke inpasbaarheid is aangetoond;
h. vanuit stedenbouwkundig oogpunt in beginsel rekening wordt gehouden met eventuele 

zichthoeken vanuit belendende percelen.

7.5  Specifieke gebruiksregels

7.5.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met de bestemming ´Wonen-Gestapeld´, 
wordt in elk geval gerekend:

a. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen, als zelfstandige woning en als afhankelijke 
woonruimte;

b. de uitoefening van enige tak van handel, nijverheid of dienstverlening daaronder begrepen een 
ambachtelijk of industrieel bedrijf, met uitzondering van uitoefening van beroepsmatige 
activiteiten als bedoeld in 7.1.3;

c. het storten van puin en afvalstoffen, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de 
bestemming dient;

d. opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, 
machines en onderdelen hiervan, tenzij dit ter realisering en/of handhaving van de bestemming 
dient;

e. opslag van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
f. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren of zelfstandige 

kantoorruimten;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan bedoeld in 

7.1.3.

7.5.2  Ontheffing voor meest doelmatig gebruik

Burgemeester en wethouders verlenen met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
ontheffing van het bepaalde in 7.5.1 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt 
gerechtvaardigd.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels
Artikel 8  Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9  Algemene bouwregels

9.1  Ondergrondse bouwwerken

9.1.1  Situering

Tenzij elders in de regels is uitgesloten, is ondergronds bouwen binnen een bestemmingsvlak  
toegestaan met dien verstande dat:

a. maximaal 40% van het erf mag worden gebruikt voor ondergrondse bouwwerken;
b. ondergrondse bouwwerken dienen te worden gebouwd onder het maaiveld en aan de 

straatzijde onder het straatpeil. 

en mits dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van:

a. het woon- en leefklimaat en de milieukwaliteit;
b. de verkeers-, sociale-, brand. en externe veiligheid;
c. de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
d. de waterhuishouding, natuurwaarden en de archeologische waarden.

9.1.2  Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen, met in achtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
ontheffing verlenen van het bepaalde in 9.1.1 voor:

a. het voor 100% ondergronds bebouwen van het erf;
b. ondergronds bouwen in het onbebouwd erf;
c. ondergronds bouwen boven het straatpeil.

9.1.3  Nadere eis

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 16.1 
nadere eisen te stellen ten aanzien van de maximale bouwdiepte voor ondergrondse bouwwerken.

9.2  Hoofdtoegang woningen

9.2.1  Situering

De hoofdtoegang van grondgebonden woningen, bovenwoningen en een complex van gestapelde 
woningen dient in de voor- of zijgevel van het gebouw te worden gesitueerd.

9.2.2  Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 en 
indien er geen sprake is van grondgebonden woningen, ontheffing verlenen van het bepaalde in 
9.2.1, mits:

a. situering als bedoeld in 9.2.1 op redelijke en aantoonbare wijze niet mogelijk is;
b. een andere situering van de hoofdtoegang op redelijke wijze aansluiting vindt bij het openbaar 

gebied, waarbij de afstand tot het openbaar gebied niet meer mag bedragen dan 30 m;
c. de brandveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
d. de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
e. de ruimtelijke inpasbaarheid is aangetoond.

9.3  Onbebouwd terrein bij gebouwen

9.3.1  Onbebouwd terrein bij woningen en woongebouwen

Bij een woning of woongebouw moet - gelet op de kwaliteit van de woonomgeving, zowel bezien 
vanuit de woning c.q. het woongebouw als vanuit de belendende percelen en de omgeving - een 
onbebouwd terrein aanwezig zijn dat tenminste een strook grond omvat die over de volle breedte 
van het gebouw aansluit aan de achtergevel en een diepte heeft van - gemeten vanaf het verst 
achterwaarts gelegen deel van het hoofdgebouw inclusief een eventuele aanbouw - tenminste 5 m.
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9.3.2  Onbebouwd terrein bij overige gebouwen

Achter een gebouw, waarvan geen deel tot woning anders dan als bedrijfswoning is bestemd, 
moet een bij het gebouw behorend onbebouwd gedeelte van het bouwperceel aanwezig zijn ter 
diepte van tenminste 2 m achter het verst achterwaarts gelegen deel van het gebouw en wel over 
de volle breedte daarvan.

9.3.3  Ontheffingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met inachtneming van de procedureregels in artikel 
16.1 ontheffing te verlenen van: 

a. het bepaalde in 9.3.1, voor wat de aanwezigheid van het onbebouwd terrein betreft, indien 
andere functies dan wonen in het bestemmingsvlak zijn toegestaan en de eerste bouwlaag 
niet voor bewoning gebruikt wordt;

b. het bepaalde in 9.3.1, indien een gunstige andere indeling van het bouwperceel aanwezig is 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden beperkt;

c. het bepaalde in 9.3.2, indien dit geen beletsel vormt voor de bestemming van het gebouw en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 
worden beperkt. 

9.4  Ruimte tussen bouwwerken

9.4.1  Begrenzing perceelsgrenzen

Wanneer de zijdelingse begrenzing van een bouwwerk niet in de zijdelingse grens van het 
bouwperceel wordt gebouwd, moet het bouwwerk zodanig zijn gelegen dat de ruimte tussen dit 
bouwwerk en de zijdelingse grens van het bouwperceel over de breedte van 1 m met een minimale 
hoogte van 2,2 m vrij toegankelijk is. Bebouwing van ondergeschikte aard wordt hierbij buiten 
beschouwing gelaten.

9.4.2  Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
ontheffing verlenen van het bepaalde in 9.4.1, indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor 
reiniging en onderhoud van de vrij te laten ruimte.

9.5  Monumenten

a. op panden, en/of bouwwerken geen gebouw zijnde en-of gronden met de specifieke 
bouwaanduiding rijksmonument (sba-rm) is de Monumentenwet 1988 van toepassing.

9.6  Bouwen in nabijheid van monumentale en beeldbepalende bomen

9.6.1  Bebouwingsafstand

De afstand van enig bouwwerk tot het hart van een ´monumentale boom´ of ´beeldbepalende 
boom´ zoals is weergegeven in Boomwaardezoneringskaart en gemeten op een hoogte van 1.30 
m vanaf het maaiveld niet minder bedragen dan:

a. 15 m, indien sprake is van de aanduiding ´monumentale boom´;
b. 8 m, indien sprake is van de aanduiding ´beeldbepalende boom´.

9.6.2  Toegestane bebouwing

Het in bepaalde in 9.6.1 is niet van toepassing indien:

a. binnen de genoemde afstand van 15 of 8 m reeds bebouwing voorkomt en na sloop van deze 
bestaande bebouwing nieuwe bebouwing wordt opgericht met een zelfde afstand tot de boom 
en een zelfde goot- en bouwhoogte, mits daarbij zodanige maatregelen te worden getroffen, 
dat de betrokken houtopstand / boom niet wordt geschaad;

b. een kapvergunning is verleend;
c. de boom om andere, van overmacht getuigende redenen reeds eerder is geveld, danwel door 
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een calamiteit teniet is gegaan.

9.6.3  Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
ontheffing verlenen van het bepaalde in 9.6.1 indien zodanige maatregelen worden getroffen dat het 
voortbestaan van de betrokken houtopstand / boom wordt gewaarborgd. Als voorwaarde voor deze 
ontheffing kunnen burgemeester en wethouders een bomeneffectanalyse van een onafhankelijk 
boomtechnisch adviesbureau eisen. Deze analyse wordt in elk geval vereist indien:

a. er sprake is van de aanduiding ´monumentale boom´;
b. er gegronde vermoedens bestaan dat het bouwwerk of de bouwwerkzaamheden het 

voortbestaan van de betreffende boom of houtopstand/boom in gevaar kunnen brengen. 

9.7  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De regels van de Bouwverordening ten aanzien van de onderwerpen van stedenbouwkundige aard 
blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, 
behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

a. de bereikbaarheid van de gebouwen voor wegverkeer;
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
c. de parkeergelegenheid en de laad- en losmogelijkheden
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels

10.1  Gebruik overeenkomstig de bestemming

Al dan niet in afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels van Hoofdstuk 2 wordt ter 
plaatse van een functie-aanduiding het gebruik van gronden en opstallen in overeenstemming met 
die functie-aanduiding aangemerkt als gebruik overeenkomstig de bestemming.
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Artikel 11  Algemene ontheffingsbevoegdheden

11.1  Ontheffingsbevoegdheid geringe afwijkingen van maten

Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
bevoegd ontheffing te verlenen ten behoeve van een afwijking van de in het plan genoemde maten 
en afmetingen met ten hoogste 10%. Deze ontheffing wordt slechts verleend indien: 

a. de met behulp van die toepassing toegestane bebouwing geacht kan worden in 
overeenstemming te zijn met de voor desbetreffende bestemming nagestreefde doeleinden; 

b. gelet op de omringende bebouwing geen overwegende stedenbouwkundige bezwaren bestaan;
c. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.
d. voldaan is aan de volgende voorwaarden:

1. de ontheffingsmogelijkheid mag niet cumulatief worden gebruikt;
2. de ontheffingsmogelijkheid mag niet tot gevolg hebben dat een nieuwe bouwlaag ontstaat. 

11.2  Ontheffingsbevoegdheid geringe afwijkingen van grenzen

Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1, 
bevoegd ontheffing te verlenen van het plan ten behoeve van het in geringe mate afwijken van een 
vastgesteld onderdeel van een grens van een bouwvlak en/of bestemmingsvlak indien bij het 
definitief ontwerp, bij definitieve uitmeting o.d. blijkt dat enige geringe afwijking in het belang van 
een bebouwing of inrichting is. Deze ontheffing wordt slechts verleend indien: 

a. de met behulp van die toepassing toegestane bebouwing geacht kan worden in 
overeenstemming te zijn met de voor desbetreffende bestemming nagestreefde doeleinden; 

b. gelet op de omringende bebouwing geen overwegende stedenbouwkundige bezwaren bestaan;
c. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

11.3  Ontheffingsbevoegdheid overschrijdingen van de toegelaten 

bouwhoogten

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van de procedureregels in 16.1 ontheffing 
verlenen van het plan ten behoeve van:

a. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van utiliteitsvoorzieningen;
b. vrijstaande schoorstenen, minaretten en soortgelijke bouwwerken.

11.4  Ontheffingsbevoegdheid parkeer- en stallingsvoorzieningen

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van de procedureregels in 16.1 ontheffing 
verlenen van het plan ten behoeve van parkeer- en stallingsvoorzieningen met bijbehorende 
bovengrondse bouwwerken zoals in- en uitritten, in- en uitgangen, trappenhuizen, liften, 
hellingbanen, bewakings- /portiersloges e.d., onder de volgende voorwaarden:

a. de maximale oppervlakte van de bijbehorende bovengrondse bouwwerken mag 30 m2 
bedragen;

b. de maximale hoogte van de bijbehorende bovengrondse bouwwerken mag 4,5 m bedragen.

11.5  Ontheffingsbevoegdheid aan-huis-gebonden beroep

Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van de procedureregels zoals bedoeld in 
artikel 16.1, bevoegd ontheffing te verlenen van het plan voor wat betreft de voorwaarden, zoals 
beschreven in de begripsregels, waaronder overeenkomstig artikel 6.1 binnen de bestemming 
´Wonen´ een aan huis gebonden beroep is toegelaten, indien door de aard van de werkzaamheden 
het beroep niet of bezwaarlijk anders dan aan huis of op de betreffende locatie kan worden 
uitgeoefend en de activiteit niet valt in categorie 3 tot en met 6 van bedrijven die zijn genoemd in 
bijlage Staat van Bedrijfsactivteiten.
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11.6  Ontheffingsbevoegdheid t.b.v. evenementen

Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
bevoegd ontheffing te verlenen van het plan ten behoeve van incidenteel en kortstondig afwijkend 
gebruik van particuliere percelen/bebouwing voor het plaatsen van tijdelijke onderkomens zoals 
(feest)tenten, kiosken e.d. ten behoeve van festiviteiten met een openbaar karakter 
(muziekfestival, zeskamp, sportwedstrijd, show/voorstelling, tentoonstelling, beurs, markt, e.d.) 
voor de duur van een aantal (aaneengesloten) dagen (over het algemeen 3 á 4), met dien 
verstande dat aan deze ontheffing voorwaarden kunnen worden verbonden ter beperking van 
onaanvaardbare overlast van de (woon)omgeving, onder meer voor wat betreft parkeren, 
geluidhinder, situering van tijdelijke onderkomens e.d. 
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Artikel 12  Algemene wijzigingsbevoegdheden

12.1  Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsvlakgrenzen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd:

a. de in het plan begrepen bestemmingen die grenzen aan gronden met de bestemming 
´Verkeer´ (V), dan wel ´Verkeer-Verblijf (V-V)´ te wijzigen voor de indeling van gronden zoals 
ten behoeve van een herinrichting, een asverschuiving, herinrichting kruispunten, aanleg 
(mini)rotondes e.d., met dien verstande dat:
1. de bestemmingen mogen worden gewijzigd voor een verschuiving van de 

bestemmingsgrenzen van maximaal 25 m¹;
2. de verwerkelijking van de in het plan begrepen bestemmingen gewaarborgd dient te 

blijven, dat wil zeggen dat de bestemmingen door de wijzigingnen niet onevenredig mogen 
worden aangetast;

b. bestemmingsgrenzen te wijzigen indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt noodzakelijk is voor 
zover zulks het belang van een goede ruimtelijk ordening van het plan niet schaadt en zodanig 
dat de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% 
wordt verkleind of vergroot.

12.2  Wijzigingsbevoegdheid bouwwerken van algemeen nut

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van bouwwerken van 
algemeen nut met een groter oppervlak dan 50 m2 tot een maximale oppervlakte van 100 m2.
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Artikel 13  Algemene aanduidingsregels

13.1  wro-zone - wijzigingsgebied`1

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Wro-zone-wijzigingsgebied 1'  zijn burgemeester en 
wethouders bevoegd het plan te wijzigen in de bestemming Wonen-Gestapeld, met dien verstande 
dat:

a. de wijziging uitsluitend plaats kan vinden indien aangetoond is dat invulling met een 
maatschappelijke functie niet mogelijk is gebleken. 

13.2  wro -zone wijzigingsgebied 2

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Wro-zone-wijzigingsgebied 2'  zijn burgemeester en 
wethouders bevoegd het plan te wijzigen in de bestemming Wonen met dien verstande dat:

a. de wijziging uitsluitend plaats kan vinden indien aangetoond is dat invulling met een 
maatschappelijke functie niet mogelijk is gebleken. 
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Artikel 14  Algemene aanlegvergunningstelsels

14.1  Werken / werkzaamheden nabij monumentale en beeldbepalende bomen

14.1.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en 
Wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te 
doen uitvoeren binnen een afstand van 15 m en 8 m van bomen die zijn aangeduid als 
respectievelijk ´monumentale boom´ en ´beeldbepalende boom´: 

a. ontgronden, bodem verlagen of afgraven, ophogen, verdichten, verplaatsen, afgraven of 
egaliseren van grond, inclusief het graven van sleuven en het leggen van (ondergrondse) 
leidingen;

b. het wijzigen van het grondwaterpeil;
c. het verrichten van werken of werkzaamheden die beschadigingen van wortels, stam of kroon 

van de betrokken boom tot gevolg kunnen hebben.

14.1.2  Buiten toepassing verklaring

Het bepaalde in 14.1.1 is niet van toepassing indien: 

a. een kapvergunning is verleend;
b. de houtopstand om andere, van overmacht getuigende redenen reeds eerder is geveld, danwel 

door een calamiteit teniet is gegaan.

14.1.3  Toelaatbaarheid

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 14.1 zijn slechts toelaatbaar indien door de 
uitvoering van de werken of werkzaamheden of door de gevolgen daarvan geen onherstelbare 
schade aan de betrokken boom toegebracht wordt. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd 
om:

a. voorwaarden te verbinden aan de in 14.1 bedoelde aanlegvergunning ter vermindering of ter 
voorkoming van schade die de in 14.1 genoemde werken of werkzaamheden of de gevolgen 
daarvan aan de betrokken boom zouden kunnen toebrengen. Onder schade wordt tevens 
begrepen een vermindering of verslechtering van groeimogelijkheden.

b. ten behoeve van de aanlegvergunning voor de onder 14.1.1 genoemde werken/werkzaamheden 
een BEA- onderzoek (= bomeneffectanalyse) van een onafhankelijk boomtechnisch 
adviesbureau te eisen. 

14.2  Uitzonderingen

Het in 14.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud of beheer betreffen;
b. werken en werkzaamheden van ondergeschikte betekenis. 
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Artikel 15  Algemene nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van de procedureregels in artikel 16.1 
bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

a. de aard en omvang van de horecafunctie ter bescherming van de woonfunctie en/of ter 
voorkoming van onevenredige aantasting van andere functies in de omgeving;

b. de afmetingen en situering van bebouwing op percelen die direct gelegen zijn naast percelen 
die in een beschermd dorpsgezicht, dan wel stadsgezicht vallen en percelen met de 
aanduiding gemeentelijk monument, dan wel rijksmonument, in verband met de ruimtelijke 
afstemming van deze bebouwing op het naastgelegen monument, met dien verstande dat 
advies wordt ingewonnen bij de Monumentencommissie;

c. de aard en omvang van kantines, restauratieve voorzieningen e.d. die ondersteunend zijn voor 
(openlucht-)sport en recreatie en maatschappelijke voorzieningen teneinde de 
ondergeschiktheid van die voorzieningen veilig te stellen en/of ter bescherming van de 
woonfunctie en/of ter voorkoming van een onevenredige aantasting van andere functies in de 
omgeving;

d. de bereikbaarheid van gebouwen vanuit en de situering van de hoofdentree van gebouwen ten 
opzichte van de openbare ruimte;

e. de situering en afmetingen van groenvoorzieningen;
f. de situering en afmetingen van parkeergelegenheid, ook op eigen terrein;
g. de situering van toegangswegen en -paden tot gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde 

en open erven.
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Artikel 16  Algemene procedureregels

16.1  Procedureregels ontheffing en nadere eisen

Indien in dit plan wordt verwezen naar dit artikel, is de volgende procedure van toepassing: 

a. het voornemen tot het verlenen van ontheffing, dan wel het stellen van nadere eisen ligt met 
bijbehorende stukken gedurende twee weken voor een ieder ter inzage;

b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren bekend in één of meerdere 
dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden; 

c. de bekendmaking houdt in de mededeling van de bevoegdheid voor belanghebbenden om 
gedurende de termijn van de terinzagelegging schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen tegen 
het voornemen in te dienen bij burgemeester en wethouders;

d. burgemeester en wethouders nemen zo spoedig mogelijk na bekendmaking en ter inzage 
legging een beslissing. Deze beslissing is, als tegen het voornemen zienswijzen zijn 
ingediend, met redenen omkleed. Zij delen hun beslissing mee aan degenen die zienswijzen 
hebben ingediend.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels
Artikel 17  Overgangsrecht

17.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van 
het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde onder a. 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10%;

c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen het overgangsrecht van dat plan.

17.2  Overgangsrecht gebruik

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a., te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 
of te laten hervatten;

d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen het overgangsrecht van dat plan.
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Artikel 18  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als ´Regels van het bestemmingsplan Fatima 2007, 2e herziening 
(Jozefzorg)´.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactivteiten

Bestemmingsplan Fatima 2007, 2e herziening (Jozefzorg)  165



166  Bestemmingsplan Fatima 2007, 2e herziening (Jozefzorg)



Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief  29-12-2006
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L
0112 0 Tuinbouw:
0112 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L
0112 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L
0112 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L
0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B
0112 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C 10 100 3.2 1 G 1 B
0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B
0112 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G
0121 Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1
0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren:
0122 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1
0122 2 - overige graasdieren 50 30 30 C 0 50 3.1 1 G 1
0123 Fokken en houden van varkens 200 30 50 C 0 200 D 4.1 1 G 1
0124 0 Fokken en houden van pluimvee:
0124 1 - legkippen 200 30 50 C 0 200 D 4.1 1 G 1
0124 2 - opfokkippen en mestkuikens 200 30 50 C 0 200 4.1 1 G 1
0124 3 - eenden en ganzen 200 50 50 C 0 200 4.1 1 G 1
0124 4 - overig pluimvee 100 30 50 C 0 100 D 3.2 1 G 1
0125 0 Fokken en houden van overige dieren:
0125 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C 0 200 4.1 1 G 1
0125 2 - konijnen 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1
0125 3 - huisdieren 30 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1
0125 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C 10 100 3.2 1 G 1
0125 5 - bijen 10 0 30 C 10 30 2 1 G 1
0125 6 - overige dieren 30 10 30 C 0 30 D 2 1 G 1
014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1
014 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1
014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
0142 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1
02 -
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02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1
05 -
05 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN
0501.1 Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2
0501.2 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1
0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen
0502 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C 0 100 3.2 1 G 1
0502 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1
10 -
10 - TURFWINNING
103 Turfwinningbedrijven 50 50 100 C 10 100 3.2 2 G 2
11 -
11 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING
111 0 Aardolie- en aardgaswinning:
111 1 - aardoliewinputten 100 0 200 C 200 R 200 4.1 1 G 2 B L
111 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d 30 0 500 C 200 R 500 5.1 1 G 1 B
111 3 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d 50 0 700 C Z 200 R 700 5.2 1 G 1 B
14 -
14 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.
1421 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):
1421 1 - algemeen 10 100 200 10 200 D 4.1 2 G 1
1421 2 - steenbrekerijen 10 200 700 Z 10 700 5.2 2 G 2
144 Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C 30 100 3.2 2 G 1 B
145 Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 10 200 500 C 50 500 5.1 3 G 3
15 -
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:
151 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2 2 G 1
151 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C 30 700 5.2 2 G 2
151 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2
151 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2
151 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1
151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1
151 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1
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151 8
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 
m² 50 0 50 10 50 3.1 2 G 1

152 0 Visverwerkingsbedrijven:
152 1 - drogen 700 100 200 C 30 700 5.2 2 G 2
152 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1 2 G 2
152 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2 1 G 2
152 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C 30 300 D 4.2 2 G 2
152 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2 1 G 1
152 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1 1 G 1
1531 0 Aardappelprodukten fabrieken:
1531 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2 2 G 2
1531 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1
1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:
1532, 1533 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2 1 G 1
1532, 1533 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2
1532, 1533 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2
1532, 1533 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2 2 G 2
1532, 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2 2 G 2
1541 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1541 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1 3 G 2 B
1541 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B
1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1542 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C 100 R 200 4.1 3 G 2 B
1542 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B
1543 0 Margarinefabrieken:
1543 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1 3 G 2
1543 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B
1551 0 Zuivelprodukten fabrieken:
1551 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 3 G 2
1551 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500 5.1 3 G 2
1551 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 1
1551 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 2
1551 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2 3 G 2
1552 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2
1552 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1
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1561 0 Meelfabrieken: 
1561 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 2 G 2
1561 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1 2 G 2
1561 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1 2 G 2
1562 0 Zetmeelfabrieken:
1562 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1 1 G 2
1562 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 3
1571 0 Veevoerfabrieken:
1571 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C 50 700 D 5.2 3 G 3
1571 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C 30 R 700 D 5.2 3 G 3
1571 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2 2 G 2
1571 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 700 200 300 C Z 50 700 5.2 3 G 3
1571 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1 3 G 3
1571 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3
1572 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1 2 G 2
1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1
1581 2 - v.c. >= 2500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2 2 G 2
1582 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2 2 G 2
1583 0 Suikerfabrieken:
1583 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 100 300 C 100 R 500 5.1 2 G 2 B
1583 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 200 700 C Z 200 R 1000 5.3 3 G 3 B
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
1584 1 - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100 50 R 500 5.1 2 G 3

1584 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2 2 G 2

1584 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
1584 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2 2 G 2
1584 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2 2 G 2
1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
1585 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2
1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1586 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C 10 500 D 5.1 2 G 1
1586 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 2 G 1
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1587 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1 2 G 1
1589 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1 2 G 2
1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1 2 G 2
1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:
1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 2 G 2
1589.2 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2 2 G 2
1589.2 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1 2 G 2
1591 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2 2 G 2
1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1592 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1 1 G 2
1592 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2 2 G 3 B
1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1
1596 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2
1597 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2 2 G 2
1598 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2 3 G 2
16 -
16 - VERWERKING VAN TABAK
160 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1 2 G 1
17 -
17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 2 G 1
172 0 Weven van textiel:
172 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2 2 G 1
172 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2 3 G 2
173 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B
174, 175 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1
1751 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1 2 G 2 B L
176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2
18 -
18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
181 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1 1 G 1
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2
183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L
19 -
19 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
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191 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2 2 G 2 B L
192 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2
193 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1
20 -
20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
2010.1 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2
2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:
2010.2 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1 2 G 2 B L
2010.2 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
202 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2 3 G 2 B
203, 204, 205 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2
203, 204, 205 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1
21 -
21 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
2111 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1 3 G 2
2112 0 Papier- en kartonfabrieken:
2112 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 2
2112 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1 2 G 2
2112 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 3 G 2
212 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2
2121.2 0 Golfkartonfabrieken:
2121.2 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2
2121.2 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1 2 G 2
22 -
22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
2221 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 3 G 2 B L
2222 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2 3 G 2 B
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B
2223 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
2223 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1
2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B
2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
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23 -
23 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN
231 Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000 5.3 2 G 3 B L
2320.1 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500 6 3 G 3 B L
2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B L
2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2 2 G 2 B L
2320.2 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L
233 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100 1500 1500 D 6 1 G 2 B
24 -
24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:
2411 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 10 0 700 C Z 100 R 700 5.2 3 G 3
2411 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C 100 R 500 5.1 3 G 3 L
2411 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C 300 R 500 5.1 3 G 3 L
2412 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1 3 G 3 B L
2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:
2413 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L
2413 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 50 500 C 700 R 700 D 5.2 3 G 3 B L
2414.1 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
2414.1 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L
2414.1 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000 30 500 C 700 R 1000 D 5.3 2 G 2 B L
2414.1 B0 Methanolfabrieken:
2414.1 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C 100 R 200 4.1 2 G 2 B
2414.1 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B
2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):
2414.2 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B L
2414.2 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500 0 300 C Z 200 R 500 5.1 3 G 3 B L
2415 Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C 500 R 500 5.1 3 G 3 B L
2416 Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C 500 R 700 5.2 3 G 3 B L
242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:
242 1 - fabricage 300 50 100 C 1000 R 1000 5.3 3 G 3 B L
242 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C 500 R 500 D 5.1 2 G 2 B
243 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2 3 G 2 B L
2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
2441 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2 1 G 2 B L
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2441 2 - p.c. >= 1.000 t/j 300 10 300 C 500 R 500 5.1 2 G 2 B L
2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L
2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1
2451 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2 3 G 2 B
2452 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4.2 2 G 2
2461 Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 30 10 50 1000 V 1000 5.3 1 G 2 B
2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
2462 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 3 G 2 B L
2462 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100 50 500 5.1 3 G 2 B
2464 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2 3 G 2 B L
2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 2 B
2466 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L
247 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2 3 G 3 B L
25 -
25 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
2511 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B
2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
2512 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 1 G 1
2512 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1 2 G 2 B
2513 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2 1 G 2
252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:
252 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1 2 G 2
252 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2 2 G 2 B L
252 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1
26 -

26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
261 0 Glasfabrieken:
261 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2 1 G 1 L
261 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 2 L
261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2 1 G 1 L
261 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 200 300 C Z 50 R 500 5.1 2 G 2 L
2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:
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262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L
262, 263 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 L
264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1 2 G 2 L
264 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1 2 G 2
2651 0 Cementfabrieken:
2651 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 300 500 C 30 R 500 5.1 2 G 2
2651 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000 5.3 3 G 3 B
2652 0 Kalkfabrieken:
2652 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2
2652 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300 Z 50 R 500 5.1 3 G 3
2653 0 Gipsfabrieken:
2653 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2
2653 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300 Z 50 R 500 5.1 3 G 3 B
2661.1 0 Betonwarenfabrieken:
2661.1 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1 2 G 2 B
2661.1 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2 2 G 2 B
2661.1 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200 700 Z 30 700 5.2 3 G 3 B
2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:
2661.2 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2 2 G 2
2661.2 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3
2662 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 2 G 2
2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:
2663, 2664 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 100 R 100 3.2 3 G 2
2663, 2664 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 50 R 300 4.2 3 G 3
2665, 2666 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:
2665, 2666 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2
2665, 2666 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2 3 G 2 B
267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
267 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2 1 G 2
267 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1
267 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2 1 G 2
267 4 - met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700 Z 10 700 5.2 2 G 3
2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2
2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:
2682 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2 3 G 2 B L
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2682 A2 - p.c. >= 100 t/u 500 200 200 Z 50 500 5.1 3 G 3 B L
2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):
2682 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2 2 G 2
2682 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1 2 G 2
2682 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2 2 G 2
2682 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1 3 G 2 B L
2682 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2 3 G 2 B L
27 -
27 - VERVAARDIGING VAN METALEN
271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:
271 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 500 700 200 R 700 5.2 2 G 2 B
271 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500 6 3 G 3 B L
272 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:
272 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500 30 500 5.1 2 G 2 B
272 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000 Z 50 R 1000 5.3 3 G 2 B
273 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
273 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2 2 G 2
273 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700 Z 50 R 700 5.2 3 G 3 B
274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:
274 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2 1 G 2 B
274 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 200 300 700 Z 50 R 700 5.2 2 G 3 B
274 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
274 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500 50 R 500 5.1 2 G 2 B
274 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000 Z 100 R 1000 5.3 3 G 3 B
2751, 2752 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
2751, 2752 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B
2751, 2752 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2 G 3 B L
2753, 2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
2753, 2754 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B
2753, 2754 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2 G 3 B L
28 -
28 - VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)
281 0 Constructiewerkplaatsen:
281 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B
281 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1
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281 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 2 B
281 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3 B
2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
2821 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2 2 G 2 B
2821 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 50 R 500 5.1 3 G 3 B
2822, 2830 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B
284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1 1 G 2 B
284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B
284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B
2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
2851 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L
2851 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1 2 G 2 B L
2851 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2 1 G 2 B
2851 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L
2851 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L
2851 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L
2851 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L
2851 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 B
2851 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B
2851 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B
2851 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2 1 G 1 B L
2851 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B
2852 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2 1 G 2 B
2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B
287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
287 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 2 B
287 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500 Z 30 500 5.1 3 G 3 B
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B
287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B
29 -
29 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
29 0 Machine- en apparatenfabrieken:
29 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 1 B
29 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1 3 G 2 B
29 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2 3 G 2 B
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30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
30 -
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 30 10 30 2 1 G 1
31 -
31 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
311 Elektromotoren- en generatorenfabrieken 200 30 30 50 200 4.1 1 G 2 B L
312 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1 1 G 2 B L
313 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1 2 G 2 L
314 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B L
315 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2 2 G 2 B L
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1
3162 Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500 6 2 G 3 B L
32 -
32 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
321 t/m 323 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B
3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B
33 -
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 30 2 1 G 1
34 -
34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
341 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1 3 G 2 B
341 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2 3 G 2 B L
3420.1 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1 2 G 2 B
3420.2 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1 2 G 2 B
343 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2
35 -

35 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)
351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
351 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
351 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2 2 G 1 B
351 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1 2 G 2 B
351 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50 500 5.1 2 G 3 B
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3511 Scheepssloperijen 100 200 700 100 R 700 5.2 2 G 3 B
352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
352 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B
352 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2 2 G 2 B
353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:
353 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B
353 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000 Z 100 R 1000 5.3 2 G 2 B
354 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B
355 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B
36 -
36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B
361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B
363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2
364 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
365 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
3661.1 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1
3661.2 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2
37 -
37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING
371 Metaal- en autoschredders 30 100 500 Z 30 500 5.1 2 G 3 B
372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:
372 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2 2 G 2
372 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700 10 700 5.2 3 G 3
372 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2 2 G 2
372 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2 3 G 2 B
40 -
40 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
40 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)
40 A1 - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 700 700 C Z 200 700 5.2 2 G 3 B L
40 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 500 5.1 2 G 3 B L
40 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 100 100 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 3
40 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C 1500 1500 D 6 1 P 3
40 A5 - warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 2
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40 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 B1
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

40 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L
40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
40 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B
40 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B
40 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 2 B
40 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2 1 P 2 B
40 C5 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50 500 5.1 1 P 2 B
40 D0 Gasdistributiebedrijven:
40 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2 1 P 1
40 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C 200 R 500 5.1 1 P 2
40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1
40 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1
40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
40 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2 1 P 2
40 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1
40 F0 windmolens:
40 F1 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C 30 100 3.2 1 P 2
40 F2 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C 50 200 4.1 1 P 2
40 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C 50 300 4.2 1 P 3
41 -
41 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
41 A1 - met chloorgas 50 0 50 C 1000 R 1000 D 5.3 1 G 2 L
41 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2
41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
41 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1
41 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2 1 P 1
41 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2 1 P 2
45 -
45 - BOUWNIJVERHEID
45 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2 2 G 2 B
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45 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
45 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
45 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B
50 -
50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B
502 Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 10 10 100 10 100 3.2 2 G 1
5020.4 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 1 G 1
5020.4 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1
5020.4 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L
5020.5 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1
503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1
505 0 Benzineservisestations:
505 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30 200 R 200 4.1 3 P 1 B
505 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30 50 R 50 3.1 3 P 1 B
505 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 3 P 1 B
51 -
51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
5121 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2

5121 1
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 
of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2 2 G 2

5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1
5123 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2 2 G 1
5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1
5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1
5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1
5134 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1
5135 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1
5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1
514 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1
5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:
5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1
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5148.7 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1

5148.7 3
- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg 
theatervuurwerk) 10 0 30 500 V 500 5.1 2 G 1

5148.7 4 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 10 0 30 1000 V 1000 5.3 2 G 1
5148.7 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1
5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:
5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2
5151.1 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 500 Z 100 500 5.1 3 G 3 B
5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
5151.2 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L
5151.2 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 0 50 500 R 500 D 5.1 2 G 2 B L
5151.2 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2 2 G 2
5151.3 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2 2 G 2 B
5152.1 0 Grth in metaalertsen:
5152.1 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2 3 G 3 B
5152.1 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700 Z 10 700 5.2 3 G 3 B
5152.2 /.3 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2
5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:
5153 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2
5153 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1
5153.4 4 zand en grind:
5153.4 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2
5153.4 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1
5154 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
5154 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2
5154 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1
5155.1 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2 2 G 2 B
5155.2 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1
5156 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2
5157 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B
5157 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B
5157.2/3 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100 10 100 D 3.2 2 G 2 B
5157.2/3 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B
5162 0 Grth in machines en apparaten:
5162 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2
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5162 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1
52 -
52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
52 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10 0 10 1 1 P 1
5211/2,5246/9 Supermarkten, warenhuizen 0 0 10 10 10 1 2 P 1
5222, 5223 Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0 10 10 10 1 1 P 1
5224 Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10 10 C 10 10 1 1 P 1
5231, 5232 Apotheken en drogisterijen 0 0 0 10 10 1 1 P 1
5246/9 Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30 10 30 2 3 P 1
5249 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10 10 V 10 1 1 P 1
5261 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1
55 -
55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5511, 5512 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10 10 10 1 2 P 1
552 Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C 30 50 3.1 2 P 1
553 Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. 10 0 10 C 10 10 1 2 P 1
554 1 Café's, bars 0 0 10 C 10 10 1 2 P 1
554 2 Discotheken, muziekcafé's 0 0 30 C 10 30 D 2 2 P 1
5551 Kantines 10 0 10 C 10 10 D 1 1 P 1
5552 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1
60 -
60 - VERVOER OVER LAND
601 0 Spoorwegen:
601 1 - stations 0 0 100 C 50 R 100 D 3.2 3 P 2
601 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 30 30 300 C 300 R 300 D 4.2 3 G 2
6021.1 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2 2 P 2
6022 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
6023 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 1
6024 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1
6024 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1
603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B
61, 62 -
61, 62 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
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61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
63 -
63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
6311.1 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:
6311.1 1 - containers 0 10 500 C 100 R 500 5.1 3 G 3
6311.1 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 R 300 D 4.2 3 G 3 B
6311.1 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 1000 C Z 50 1000 5.3 3 G 3 B
6311.1 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 500 C Z 100 R 500 5.1 3 G 3
6311.1 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 700 C Z 100 700 5.2 3 G 3 B
6311.1 6 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C 1000 R 1000 5.3 2 G 3 B L
6311.1 7 - tankercleaning 300 10 100 C 200 R 300 4.2 1 G 2 B
6311.2 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
6311.2 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2 2 G 2
6311.2 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2 1 G 2 B
6311.2 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B
6311.2 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300 30 300 4.2 2 G 2 B
6311.2 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 50 500 700 Z 50 700 5.2 3 G 3 B
6311.2 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 R 300 4.2 2 G 2
6311.2 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 300 Z 100 R 500 5.1 3 G 3
6311.2 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2 2 G 2 B
6311.2 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 500 500 Z 100 500 5.1 3 G 3 B
6311.2 9 - olie, LPG, e.d. 100 0 50 700 R 700 5.2 2 G 3 B L
6312 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2
6321 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L
6321 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2 2 G 1
6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
6323 A Luchthavens 200 50 1500 C 500 R 1500 D 6 3 P 3 B L
6323 B Helikopterlandplaatsen 0 50 500 50 500 5.1 1 P 2
633 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1
634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1
64 -
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
642 B0 zendinstallaties:



Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief  29-12-2006

SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES

- nu
m

m
er

G
EU

R

ST
O

F

G
EL

U
ID

G
EV

A
A

R

G
R

O
O

TS
TE

 
A

FS
TA

N
D

C
A

TE
G

O
R

IE

VE
R

K
EE

R

VI
SU

EE
L

B
O

D
EM

LU
C

H
T

642 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C 100 100 3.2 1 P 2
642 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2
642 B3 - GSM en UMTS-steunzenders 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2
65, 66, 67 -
65, 66, 67 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
65, 66, 67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
70 -
70 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1
71 -

71 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN

711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1
712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1
713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2
72 -
72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1
72 B Switchhouses 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1
73 -
73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1
74 -
74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1
747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B
7484.3 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1 3 G 2
7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1
75 -
75 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
7522 Defensie-inrichtingen 30 30 200 C 100 200 D 4.1 3 G 1 B
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7525 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1
80 -
80 - ONDERWIJS
801, 802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 1 P 1
803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30 10 30 D 2 2 P 1
85 -
85 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
8511 Ziekenhuizen 10 0 30 C 10 30 2 3 P 2
8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1 2 P 1
8514, 8515 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 1 P 1
853 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1
853 2 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2 2 P 1
90 -
90 - MILIEUDIENSTVERLENING
9001 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
9001 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 4.1 2 G 1
9001 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2 2 G 1
9001 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10 500 5.1 3 G 2
9001 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1
9002.1 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1 2 G 1
9002.1 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B
9002.1 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2 3 G 3 B
9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
9002.2 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C 10 500 5.1 3 G 3
9002.2 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2 1 G 1 B L
9002.2 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C 1500 1500 6 1 G 1
9002.2 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1 1 G 2 L
9002.2 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L
9002.2 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2 3 G 3 B L
9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L
9002.2 B Vuilstortplaatsen 300 200 300 10 300 4.2 3 G 3 B
9002.2 C0 Composteerbedrijven:
9002.2 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50 10 300 4.2 2 G 2 B
9002.2 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 700 300 100 30 700 5.2 2 G 2 B
9002.2 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2 2 G 2 B
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9002.2 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1 3 G 2 B
9002.2 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1 3 G 1 B L
91 -
91 - DIVERSE ORGANISATIES
9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9131 Kerkgebouwen e.d. 0 0 30 0 30 2 2 P 1
9133.1 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C 0 30 D 2 2 P 1
9133.1 B Hondendressuurterreinen 0 0 50 0 50 3.1 1 P 1
92 -
92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1
9213 Bioscopen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1
9232 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1
9233 Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300 10 300 D 4.2 3 P 3
9234 Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 30 2 2 P 1
9234.1 Dansscholen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
9251, 9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1
9253.1 Dierentuinen 100 10 50 C 0 100 3.2 3 P 1
9261.1 0 Zwembaden:
9261.1 1 - overdekt 10 0 50 C 10 50 3.1 3 P 1
9261.1 2 - niet overdekt 30 0 200 10 200 4.1 3 P 1
9261.2 A Sporthallen 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 1
9261.2 B Bowlingcentra 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
9261.2 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C 50 R 100 3.2 2 P 1
9261.2 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 300 C 50 R 300 4.2 3 P 2
9261.2 E Maneges 50 30 30 0 50 3.1 2 P 1
9261.2 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2
9261.2 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2
9261.2 H Golfbanen 0 0 10 0 10 1 2 P 1
9261.2 I Kunstskibanen 0 0 30 C 50 R 50 3.1 2 P 2
9262 0 Schietinrichtingen:
9262 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C 10 200 4.1 2 P 1
9262 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 0 1000 200 1000 5.3 1 P 1
9262 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2 1 P 1
9262 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
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9262 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200 300 300 4.2 2 P 1 L
9262 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 500 1500 1500 6 1 P 1
9262 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500 1500 1500 6 2 P 1
9262 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 0 1500 1500 1500 6 2 P 1
9262 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10 200 200 4.1 1 P 1
9262 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 0 300 500 500 5.1 2 P 1
9262 9 - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 10 0 1000 1500 1500 6 2 P 1
9262 B Skelter- en kartbanen, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500 C 30 500 5.1 2 P 1 B
9262 C Skelter- en kartbanen, >=8 uur/week in gebruik 50 50 1000 C Z 30 1000 5.3 2 P 1 B
9262 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50 700 50 700 5.2 3 P 1 B
9262 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 100 100 1500 Z 50 1500 6 3 P 1 B
9262 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
9262 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C 30 50 3.1 3 P 1 B
9271 Casino's 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1
9272.1 Amusementshallen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
9272.2 Modelvliegtuig-velden 10 0 300 100 300 4.2 1 P 1
93 -
93 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1
9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L
9301.2 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L
9301.3 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1
9301.3 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9303 0 Begrafenisondernemingen:
9303 1 - uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 2 P 1
9303 2 - begraafplaatsen 0 0 10 0 10 1 2 P 1
9303 3 - crematoria 100 10 30 10 100 3.2 2 P 2 L
9304 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1
9305 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 100 3.2 1 P 1
9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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BIJLAGE 1 RICHTAFSTANDENLIJSTEN LIJST 2 - OPSLAGEN EN INSTALLATIES definitief 29-12-2006

Nr. OMSCHRIJVING                 AFSTANDEN IN METERS              INDICES
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0 OPSLAGEN
1 0 butaan, propaan, LPG (in tanks):
1 1 - bovengronds, < 2 m3 - - - 30 30 2 - - -
1 2 - bovengronds, 2 - 8 m3 - - - 50 R 50 3.1 - - -
1 3 - bovengronds, 8 - 80 m3 - - - 100 R 100 3.2 - - 2
1 4 - bovengr., 80 - 250 m3 - - - 300 R 300 4.2 - - 3
1 5 - ondergronds, < 80 m3 - - - 50 R 50 3.1 - - -
1 6 - ondergr., 80 - 250 m3 - - - 200 R 200 4.1 - - -
2 niet reactieve gassen (incl. zuurstof), gekoeld - - - 50 50 3.1 - - 2
3 0 brandbare vloeistoffen (in tanks): - -
3 1 - ondergronds, K1/K2/K3-klasse 10 - - 10 10 1 - - - B
3 2 - bovengronds, K1/K2-kl.: < 10 m3 10 - - 50 R 50 3.1 - - - B
3 3 - bovengronds, K1/K2-kl.: 10 - 1000 m3 30 - - 100 R 100 3.2 - - 3 B
3 4 - bovengronds, K3-klasse: < 10 m3 10 - - 10 30 2 - - - B
3 5 - bovengronds, K3-klasse: 10 - 1000 m3 30 - - 50 50 3.1 - - 3 B
4 0 Overige gevaarlijke stoffen in tanks:
4 1 - bovengronds < 10 m3 en onder drempelwaarde BRZO 10 - - 10 10 1 - - -
4 2 - overige opslagen onder drempelwaarde BRZO 30 - - 50 50 3.1 - - -
4 3 - opslagen in hoeveelheden boven drempelwaarde BRZO 30 - - 700 R 700 5.2 - - -

5 0
Gevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen) in 
emballage of in gasflessen:

5 1 - kleine hoeveelheden < 10 ton - - - 10 10 1 - - -

5 2
- beperkte hoeveelheden (< 150 ton)  en hoog
 beschermingsniveau - - - 30 R 30 2 - - -

5 3 - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau) - - - 500 R 500 5.1 - - -
6 0 ontplofbare stoffen en munitie: -
6 1 ontplofbare stoffen <= 50 kg NEM (netto explosieve massa) - - - 500 500 5.1 - - -
6 2 ontplofbare stoffen > 50 kg en < 6000 kg NEM (netto explosieve massa) - - - 1000 1000 5.3 - - -
6 3 - < 250.000 patronen en < 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4 - - - 10 10 1 - - -
6 4 - >= 250.000 patronen en >= 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4 - - - 30 30 2 - - -
7 0 professioneel vuurwerk:
7 1 - hoeveelheid netto explosieve massa < 750 kg (en > 25 kg theatervuurwerk) - - - 500 V 500 5.1 - - -

7 2
- hoeveelheid netto explosieve massa > 750 kg en
< 6000 kg - - - 1000 V 1000 5.3 - - -

8 kunstmest, niet explosief - 50 - 30 50 D 3.1 - - -
9 kuilvoer 50 10 - 0 50 D 3.1 - - 1
10 0 gier / drijfmest (gesloten opslag):
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10 1 - oppervlakte < 350 m2 50 - - - 50 3.1 - - - B
10 2 - oppervlakte 350 - 750 m2 100 - - - 100 3.2 - - - B
10 3 - oppervlakte >= 750 m2 200 - - - 200 4.1 - - 1 B

11 INSTALLATIES
12 gasflessenvulinstallaties (butaan, propaan) 10 0 30 100 R 100 3.2 2 P 1
13 laadschoppen, shovels, bulldozers 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1
14 0 laboratoria:
14 1 - chemisch / biochemisch 30 0 30 10 30 D 2 1 P 1
14 2 - medisch en hoger onderwijs 10 0 30 10 30 2 1 P 1
15 luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel 10 0 10 C 0 10 1 1 P 1
16 keukeninrichtingen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1
17 koelinstallaties freon ca. 300 kW 0 0 50 C 0 50 3.1 1 P 1
18 koelinstallaties ammoniak < 400 kg 0 0 30 10 30 2 1 G 1
19 koelinstallaties ammoniak > 400 kg 0 0 50 50 R 50 3.1 1 G 1
20 total energy installaties (gasmotoren) ca. 100 kW 10 0 50 C 10 50 3.1 1 P 1
21 afvalverbrandingsinstallatie, kleinschalig 100 50 50 C 30 100 D 3.2 1 G 2 L
22 noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking 10 0 30 10 30 D 2 1 G 1
23 verfspuitinstallaties en moffel- en emailleerovens 50 30 50 30 50 3.1 1 P 1 L
24 vorkheftrucks met verbrandingsmotor 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1
25 vorkheftrucks, elektrisch 0 10 30 0 30 2 1 G 1
26 transformatoren < 1 MVA 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
28 vatenspoelinstallaties 50 10 50 30 50 3.1 1 G 1 B
29 hydrofoorinstallaties 0 0 30 C 0 30 2 1 G 1
30 0 windmolens:
31 1 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C 30 100 3.2 1 P 2
31 2 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C 50 200 4.1 1 P 2
31 3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C 50 300 4.2 1 P 3
31 0 stookinstallaties>900kW thermisch vermogen:
32 1 - gas, < 2,5 MW 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1
32 2 - gas, 2,5 - 75 MW 30 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1
32 3 - gas, >= 75 MW 30 0 200 C Z 50 200 4.1 1 P 2
32 4 - olie, < 2,5 MW 30 0 30 C 10 30 2 1 G 1
32 5 - olie, 2,5 - 75 MW 30 10 50 C 30 50 3.1 1 G 1
32 6 - olie, >= 75 MW 50 30 200 C Z 50 200 4.1 1 G 2 B L
32 7 - kolen, 2,5 - 75 MW 30 100 100 C 30 100 3.2 1 G 1 L
32 8 - kolen, >= 75 MW 50 300 300 C Z 50 300 4.2 2 G 2 L
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32 stoomwerktuigen 0 0 50 30 50 D 3.1 1 P 1
33 luchtcompressoren 10 10 30 10 30 D 2 1 P 1
34 liftinstallaties 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
35 motorbrandstofpompen zonder LPG 30 0 30 10 30 2 2 G 1 B
36 afvalwaterbehandelingsinstallaties < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 D 4.1 1 G 1
37 radarinstallaties 0 0 0 C 1500 1500 D 6 1 P 3
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