
16 

 

Planregels 

Artikel 1 Bestemmingsplan Binnenstad 

 

1.1. Artikel 3 II wordt verwijderd. 

 

1.2. In artikel 6 „Gemengde Doeleinden‟ wordt punt II onder B (Ontwikkeling) aangepast in 

die zin dat de 50 en 55 dB(A)-contouren aangegeven op de kaartjes behorende bij 

Lokatie 1 en 2 niet langer van toepassing zijn. 

 

1.3. In artikel 6 „Gemengde Doeleinden‟ wordt punt II onder B (Ontwikkeling) aangepast in 

die zin dat in het derde gedachtestreepje (onder het kaartje Lokatie 2) het woord 

“industrie-“ wordt verwijderd. 

 

1.4. In artikel 11 „Woondoeleinden‟ wordt punt II onder B (Ontwikkeling) aangepast in die 

zin dat de 50 dB(A)-contour aangegeven op het kaartje behorende bij Lokatie 3 niet 

langer van toepassing is. 

 

 

Artikel 2 Bestemmingsplan Westerpark 

 

2.1. Artikel 4 III sub 1 onder c wordt verwijderd. 

 

 

Artikel 3 Bestemmingsplan Haagse Beemden en bestemmingsplan Haagse 

Beemden, partiële herziening 2006 

 

3.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“45. Geluidzone-industrie 

 De zone, zoals bedoeld in artikel 52 en artikel 54 van de Wet geluidhinder.” 

 

3.2. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

 “46. Geluidgevoelige functie: 

  Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen, 

zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.” 

 

3.3. Aan artikel 3 wordt na II de volgende bepaling toegevoegd, luidende: 
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“III Geluidzone-industrie 

Binnen de op de verbeelding (voorheen plankaart) aangegeven geluidzone-industrie zijn 

nieuwe geluidgevoelige functies niet toegestaan.” 

 

Voorts wordt nummer III van artikel 3 vernummerd tot IV. 

 

 

Artikel 4 Bestemmingsplan Afronding Asterd 

 

4.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“20. geluidzone-industrie 

 de zone, zoals bedoeld in artikel 52 en artikel 54 van de Wet geluidhinder.” 

 

 

Artikel 5 Bestemmingsplan Buitengebied Teteringen 

 

5.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“g2. geluidzone-industrie 

 de zone, zoals bedoeld in artikel 52 en artikel 54 van de Wet geluidhinder.” 

 

5.2. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“g3. geluidgevoelige functie 

 woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen, 

zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.” 

 

In verband met het toevoegen van de begripsbepaling wordt: 

-  de begripsbepaling “g2 glastuinbouwbedrijf” doorgenummerd naar g4. 

-  de begripsbepaling “g3 grondgebonden bedrijf” doorgenummerd naar g5. 

 

5.3. Aan artikel 6 I wordt na punt 3 de volgende bepaling toegevoegd, luidende: 

 

“4. Met dien verstande dat nieuwe geluidgevoelige functies binnen de op de 

verbeelding (voorheen plankaart) aangegeven 'geluidzone-industrie' niet zijn 

toegestaan.” 

 

5.4. Aan artikel 12 II punt 4 de volgende zinsnede toegevoegd, luidende: 

 

“met dien verstande dat nieuwe dienstwoningen binnen de op de verbeelding 

(voorheen plankaart) aangegeven 'geluidzone-industrie' niet zijn toegestaan.” 
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Artikel 6 Bestemmingsplan Hoge Vucht en bestemmingsplan Hoge Vucht, 

partiële herziening 1998 

 

6.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“35. Geluidzone-industrie 

 de zone, zoals bedoeld in artikel 52 en artikel 54 van de Wet geluidhinder.” 

 

6.2. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“36. Geluidgevoelige-functie 

 woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen, 

zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.” 

 

6.3. Aan artikel 3 wordt na II, de volgende bepaling toegevoegd, luidende: 

 

“III Geluidzone-Industrie 

Binnen de op de verbeelding (voorheen plankaart) aangegeven 'geluidzone-industrie' 

zijn nieuwe geluidgevoelige functies niet toegestaan.” 

 

 

Artikel 7 Bestemmingsplan Stationskwartier 

 

7.1. Artikel 11 Geluidzone wordt aangepast in die zin dat de verwijzing naar het 

industrieterrein Breda-Noord in artikel 11.1, 11.3. en 11.4.3. wordt verwijderd. 

 

 

Artikel 8 Bestemmingsplan Spoorbuurt 

 

8.1. Artikel 3 II wordt verwijderd. 

 

 

Artikel 9 Bestemmingsplan Tramsingel e.o. 

 

9.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“23. geluidhinderlijke inrichting: 

 bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer, die in belangrijke mate geluidshinder kun-

nen veroorzaken.” 

 

9.2. Aan artikel 6 in de doeleindenomschrijving van Bedrijfdoeleinden B-A wordt na sub d 

de volgende zinsnede toegevoegd, luidende: 

 

 “e. Met dien verstande dat geluidhinderlijke inrichtingen niet zijn toegestaan.” 
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Artikel 10 Bestemmingsplan Emer 1963/II 

 

10.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“h. geluidzone-industrie: de zone, zoals bedoeld in artikel 52 en artikel 54 van de 

Wet geluidhinder.” 

 

10.2. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“i. geluidhinderlijke inrichting: bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, die in belangrijke mate 

geluidshinder kunnen veroorzaken.” 

 

10.3. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“j. geluidgevoelige-functie: woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en 

geluidgevoelige terreinen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet 

geluidhinder.” 

 

10.4. Aan artikel 3 wordt na lid 4 de volgende bepaling toegevoegd, luidende: 

 “5. Met dien verstande dat geluidhinderlijke inrichtingen niet zijn toegestaan; 

 6. Met dien verstande dat binnen de op de verbeelding (voorheen plankaart) 

aangegeven 'geluidzone-industrie' nieuwe geluidgevoelige functies niet zijn 

toegestaan.” 

 

 

Artikel 11 Bestemmingsplan Haagse Beemden Oost 1969/I 

 

11.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“n. geluidzone-industrie:   de zone, zoals bedoeld in artikel 52 en artikel 

     54 van de Wet geluidhinder.” 

 

11.2. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“o. geluidhinderlijke inrichting:  bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van 

     het Inrichtingen- en vergunningenbesluit  

     milieubeheer, die in belangrijke mate 

     geluidshinder kunnen veroorzaken.” 

 

11.3. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“p. geluidgevoelige-functie:  woningen en andere geluidgevoelige 

     gebouwen en geluidgevoelige terreinen, zoals 

     bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.” 
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11.4. Aan artikel 14 worden na lid 1 sub j de volgende bepalingen toegevoegd, luidende: 

 

“k. geluidhinderlijke inrichtingen niet zijn toegestaan; 

 l. binnen de op de verbeelding (voorheen plankaart) aangegeven 'geluidzone-

industrie' nieuwe geluidgevoelige functies niet zijn toegestaan.” 

 

 

Artikel 12 Bestemmingsplan Achter Emer en Achter Emer, herziening 1992 

 

12.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, 

luidende: 

 

“16. geluidzone-industrie 

 de zone, zoals bedoeld in artikel 52 en artikel 54 van de Wet geluidhinder.” 

 

12.2. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“17. geluidhinderlijke inrichting 

 bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer, die in belangrijke mate geluidshinder kun-

nen veroorzaken.” 

 

12.3. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“18. geluidgevoelige functie 

 woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen, 

zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.” 

 

12.4. De bepaling in de doeleindenomschrijving „Handel en Nijverheid HB‟ van artikel 3 na 

sub e wordt verwijderd en vervangen door: 

 

“f. Met dien verstande dat geluidhinderlijke inrichtingen niet zijn toegestaan; 

 g. Met dien verstande dat binnen de op de verbeelding (voorheen plankaart) 

aangegeven 'geluidzone-industrie' nieuwe geluidgevoelige functies niet zijn 

toegestaan.” 

 

12.5. De bepaling in de doeleindenomschrijving „Kantoren, Handel en Nijverheid K-HB‟ van 

artikel 3A na sub f wordt verwijderd en vervangen door: 

 

“g. Met dien verstande dat geluidhinderlijke inrichtingen niet zijn toegestaan; 

 h. Met dien verstande dat binnen de op de verbeelding (voorheen plankaart) 

aangegeven 'geluidzone-industrie' nieuwe geluidgevoelige functies niet zijn 

toegestaan.” 
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Artikel 13 Bestemmingsplan Krogten 

 

13.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“29. geluidhinderlijke inrichting 

 bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer, die in belangrijke mate geluidshinder kun-

nen veroorzaken.” 

 

13.2. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

 

“30.  geluidzone-industrie 

  de zone, zoals bedoeld in artikel 52 en artikel 54 van de Wet geluidhinder.” 

 

13.3. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“31.   gezoneerd industrieterrein 

 een terrein waarvoor een zone industrielawaai geldt, zoals bedoeld in 

artikel 52 en 54 van de Wet geluidhinder.” 

 

13.4. Aan artikel 3 wordt de volgende bepaling toegevoegd, luidende: 

 

“IV Belemmeringen vanwege industrielawaai 

- geluidhinderlijke inrichtingen zijn buiten het op de verbeelding (voorheen 

plankaart) aangegeven „gezoneerd industrieterrein‟ niet toegestaan;' 

- binnen het op de verbeelding (voorheen plankaart) aangegeven „gezoneerd 

industrieterrein‟ zijn geluidhinderlijke inrichtingen wel toegestaan.” 

 

 

Artikel 14 Bestemmingsplan Krogten-Zuid en bestemmingsplan Krogten-Zuid, 

partiële herziening 1998/1 

 

14.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“22. geluidzone-industrie 

 - de zone, zoals bedoeld in artikel 52 en artikel 54 van de Wet 

 geluidhinder.” 

 

14.2. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“23. geluidgevoelige functie 

 - woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige 

  terreinen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.” 

 

14.3. Aan artikel 3 worden na de bepalingen in sub a tot en met g, de volgende bepaling 

toegevoegd, luidende: 
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“Geluidzone-industrie 

binnen de op de verbeelding (voorheen plankaart) aangegeven 'geluidzone-industrie' 

zijn nieuwe geluidgevoelige functies niet toegestaan.” 

 

Artikel 15 Bestemmingsplan Emer-Zuid en bestemmingsplan Emer-Zuid, 

partiële herziening 2004/1 

 

15.1. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

“25. geluidzone-industrie 

 de zone, zoals bedoeld in artikel 52 en artikel 54 van de Wet geluidhinder.” 

 

15.2. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“26. geluidhinderlijke inrichting 

 bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer, die in belangrijke mate geluidshinder kun-

nen veroorzaken.” 

 

15.3. Aan artikel 1 (begripsbepalingen) wordt een nieuwe begripsbepaling toegevoegd, lui-

dende: 

 

“27. geluidgevoelige-functie 

 woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen, 

zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.” 

 

15.4. Aan artikel 3 wordt toegevoegd na IV: 

 

“V. Geluidzone-Industrie 

binnen de op de verbeelding (voorheen plankaart) aangegeven 'geluidzone-industrie' 

zijn nieuwe geluidgevoelige functies niet toegestaan.” 

 

15.5. Aan artikel 4 II wordt de volgende bepaling toegevoegd: 

 

“9. geluidhinderlijke inrichtingen zijn niet toegestaan.” 

 

15.6. Op de plankaart behorende bij het bestemmingsplan Emer-Zuid met nummer 66694 

vervallen ter plaatse van het voormalige C.S.M. terrein de aanduidingen: 

- milieucategorie met grootste afstand in meters (afwijkende milieucategorie) „cat. 5 

(1000) suikerfabriek‟; 

- begrenzing inrichting conform artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningen 

besluit Wgh. 
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Bijlage 

 

Verbeelding nr. 251786 

Verbeelding nr. 251430 
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