Bijlagen
bij de voorschriften

1.

Procedurebepalingen

Bij de gebruikmaking van de bevoegdheid tot wijziging van het plan ex artikel 11 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening is de volgende procedure van toepassing.
1.

Het ontwerpbesluit tot wijziging
gemeentesecretarie ter inzage.

van

het

plan

ligt

gedurende

twee weken

ter

2.

De terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze
en door publicatie in één of meer in de gemeente verschijnende dag- of nieuwsbladen.

3.

De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid van belanghebbenden tot het
schriftelijk indienen van zienswijzen bij burgemeester en wethouders gedurende de onder 1
genoemde termijn.

4.

Appellanten worden in staat gesteld hun zienswijzen mondeling nader toe te lichten.

5.

Indien tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend, wordt het besluit met redenen
omkleed.

6.

Burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen hebben ingediend de
beslissing daaromtrent mede.

7.

Het besluit wordt aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring aangeboden indien:
a. Gedeputeerde Staten niet kenbaar hebben gemaakt dat het besluit hunnerzijds geen
goedkeuring behoeft;
b. tegen het ontwerpbesluit één of meer zienswijzen zijn ingekomen, in welk geval
gelijktijdig de zienswijzen worden overgelegd.

8.

Burgemeester en wethouders geven kennis van het besluit van Gedeputeerde Staten aan
hen, die zienswijzen hebben ingediend.
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2.

Lijst met horecabedrijven

CATEGORIE 1:
zijn vormen van horeca, die wat betreft exploitatievorm aansluiten bij winkelvoorzieningen en

daarmee qua openingstijden nagenoeg sporen en waar naast kleinere etenswaren alcoholvrije
dranken worden verstrekt: lunchroom, koffiehuis, ijssalon, broodjeszaak, croissanterie,
patisserie en crêperie.
Mogelijke effecten zijn: parkeerdruk.
CATEGORIE Il:
zijn vormen van horeca, die wat betreft de exploitatievormen behoren bij en ondergeschikt zijn
aan een sociaal/culturele hoofdfunctie, zoals: buurthuizen, sportkantines en kerkelijke centra.
Mogelijke effecten zijn: parkeerdruk, komen en gaan.
CATEGORIE 111:
zijn vormen van horeca, waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt, die ter plaatse

worden geconsumeerd: restaurants, bistro, poffertjeszaak, pannenkoekenhuis, hotel-restaurant,
pension.
Mogelijke effecten zijn: parkeerdruk, stankoverlast en afvalopslag.
CATEGORIE IV:
zijn vormen van horeca, waar in hoofdzaak maaltijden worden verstrekt, die deels ter plaatse

worden geconsumeerd maar voor een belangrijk deel ook elders: pizzeria, Chinese restaurants.
Mogelijke effecten zijn: komen en gaan, parkeerdruk, stankoverlast, afval op straat,
afvalopslag.
CATEGORIE V:
zijn vormen van horeca, die wat betreft exploitatievorm aansluiten bij winkelvoorzieningen,

maar qua openingstijden daarvan afwijken in die zin, dat ze ook in (een deel) de avonduren
geopend zijn en waar naast kleinere etenswaren in hoofdzaak alcoholvrije drank wordt
verstrekt: cafetaria, snackbar, shoarmazaak.
Mogelijke effecten zijn: komen en gaan, parkeerdruk, stankoverlast, afval op straat,
afvalopslag.
CATEGORIE VI:
zijn vormen van horeca, waar in hoofdzaak al dan niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt:

café, bar, eetcafé, pub, dancing met een dansvloeroppervlak van kleiner dan 10 m2 en caférestaurant.
Mogelijke effecten zijn: komen en gaan, parkeerdruk, geluidsoverlast vanuit de inrichting,
geluidsoverlast vertrekkende bezoekers, openbare orde problemen.
Mogelijke effecten zijn: met terras idem en geluidsoverlast van terras.
CATEGORIE VII:

' J

zijn vormen van horeca zoals een discotheek en een dancing met een dansvloeroppervlak
groter dan 1 O m2.
Mogelijke effecten zijn: komen en gaan, parkeerdruk, geluidsoverlast vanuit de inrichting,
geluidsoverlast vertrekkende bezoekers, openbare orde problemen.

3.

Lijst toelaatbare beroepen en vormen
van bedrijvigheid bij woningen

Uitoefening van (para)medische beroepen, waaronder:
individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer,
voedingsleer, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, enz., alsmede een individuele praktijk
voor dierenarts.
Kledingmakerij:
• (maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf;
• woningstoffeerderij.
Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals:
• schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten behoeve van
bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf.
Reparatiebedrijfjes, waaronder:
• schoen-/lederwarenreparatiebedrijf;
• uurwerkreparatiebedrijf;
• goud- en zilverwerkreparatiebedrijf;
• reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen;
• reparatie van muziekinstrumenten.
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd.
Advies- en ontwerpbureaus, waaronder individuele praktijk voor:
• reclame ontwerp;
• grafisch ontwerp;
• architect.
(Zakelijke) dienstverlening, waaronder individuele praktijk voor:
• notaris;
• advocaat;
• accountant;
• assurantie-/verzekeringsbemiddeling;
• exploitatie en handel in onroerende zaken;
• ICT-sector.
Overige dienstverlening:
• kappersbedrijf;
• schoonheidssalon.
Onderwijs:
• autorijschool.
• onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium.
Kunst:
• Ateliers.

