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Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven van categorie 1 zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. bedrijven tot en met categorie 2 zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van

Bedrijfsactiviteiten uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2';
c. verkooppunt van motorbrandstoffen met uitzondering van LPG, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding

'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
d. bedrijfswoningen, uitsluitend voor zover bestaand;

met de daarbij behorende:

e. tuinen, erven en terreinen;
f. parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a. bedrijfswoningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de goothoogte mag niet meer dan 4 m bedragen, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum

goothoogte (m)';
c. de bouwhoogte mag niet meer dan 8 m bedragen, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum

bouwhoogte (m)';
d. voor het bouwen van bijgebouwen gelden de regels van de bestemming ‘Wonen’ lid 14.2.1 sub b, met dien verstande

dat de goot- en bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 5 m.

3.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de goothoogte mag niet meer dan 4 m bedragen, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum

goothoogte (m)';
c. de bouwhoogte mag niet meer dan 8 m bedragen, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum

bouwhoogte (m)'.

3.2.3 Bouwwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 10 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2 m.

3.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.3 onder b voor het bouwen van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een bouwhoogte van maximaal 4 m, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt
van:

1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
2. het bebouwingsbeeld;
3. de verkeersveiligheid.

3.4 Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Strijdig gebruik
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Onder gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden ten behoeve van:

a. bedrijven welke niet zijn genoemd in lid 3.1 sub a en b;
b. detailhandel, met uitzondering van:

1. ondergeschikte en/of productiegebonden detailhandel;
2. internetwinkels, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

een winkel- of uitstallingsruimte is niet toegestaan;
de openingstijden voor het afhalen van de goederen dienen beperkt te blijven tot maximaal acht uren
per week, evenredig verdeeld over de week en niet tussen 19.00 uur en 09.00 uur;
parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
behoudens in- en uitladen mogen geen aan de internetwinkel gerelateerde bedrijfsactiviteiten in de
openbare ruimte plaatsvinden;
er kunnen nadere eisen worden gesteld aan de tijdstippen en het aantal laad- en losactiviteiten;
er mag geen sprake zijn van onevenredige hinder op aanwezige functies in de omgeving;

c. maatschappelijke voorzieningen.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1 Bedrijfswoningen

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 onder c ten behoeve van het bouwen van
bedrijfswoningen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. het bebouwingsbeeld;
c. de verkeersveiligheid;
d. de parkeerbalans, waarbij geldt dat moet worden voldaan aan de parkeernormen zoals opgenomen in Bijlage 3 Nota

Parkeernormen Putten en dat indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt
gehouden met deze wijziging.

3.5.2 Bedrijfsactiviteiten

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 onder a en b ten behoeve van de vestiging
van bedrijfsactiviteiten uit categorie 2 op de gronden welke niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met
categorie 2' dan wel bedrijfsactiviteiten die niet in de bij deze regels behorende Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten  zijn
vermeld, mits:

a. deze voor wat betreft milieuhinder gelijk kunnen worden gesteld aan de op grond van lid 3.1 onder a en b toegestane
bedrijven.

3.5.3 Maatschappelijke voorzieningen

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4 sub c ten behoeve van maatschappelijke
voorzieningen, mits:

a. het bestaande bedrijf is of wordt beëindigd;
b. door de maatschappelijke activiteiten geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen;
c. dit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
d. dit geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt, waarbij geldt dat moet worden voldaan aan de

parkeernormen zoals opgenomen in Bijlage 3 Nota Parkeernormen Putten en dat indien deze beleidsregels
gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met deze wijziging.

3.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de bestemming 'Wonen' met inachtneming van de
volgende regels:

a. het bestaande bedrijf is of wordt beëindigd;
b. de woningbouw dient te passen binnen de vastgelegde kwantitatieve en kwalitatieve gemeentelijke

woningbouwtaakstelling;
c. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige toename van de verkeersintensiteiten op de bestaande

wegenstructuur;

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/r_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/r_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/b_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01_rb3.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/r_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/b_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01_rb1.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/r_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/r_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01.html#_3.4_Specifiekegebruiksregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/b_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01_rb3.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/b_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01_rb3.pdf


21-03-2022 14:50 Kom Noord en Zuidoost: Regels

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/r_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01.html#_3_Bedrijf 3/3

d. voorafgaand aan de wijziging zal uit onderzoek moeten zijn gebleken, dat tegen de wijziging vanuit archeologisch of
milieutechnisch oogpunt geen bezwaar bestaat;

e. voldaan dient te worden aan het bepaalde in de Wet natuurbescherming;
f. de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van wegverkeerslawaai, zoals bepaald in de Wet geluidhinder, dient

in acht te worden genomen;
g. voldaan dient te zijn aan de regelgeving ten aanzien van luchtkwaliteit;
h. er dient een watertoets te zijn verricht;
i. de maatvoering van na wijziging toegestane bebouwing, zal worden afgestemd op de aangrenzende woonbebouwing;
j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeervoorzieningen, waarbij geldt dat moet worden voldaan aan de

parkeernormen zoals opgenomen in Bijlage 3 Nota Parkeernormen Putten en dat indien deze beleidsregels
gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met deze wijziging.
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