
functie hoofdgroep code

aanlegsteiger water as

agrarisch agrarisch a

agrarisch bedrijf agrarisch ab

agrarisch loonbedrijf bedrijf al

agrarisch met waarden agrarisch met waarden agw

akkerbouw agrarisch ak

ambachtelijke be- en verwerking agrarische producten agrarisch abp

aquacultuur agrarisch aqc

aquaduct water aq

archeologie waarde arc

archeologische waarden agrarisch met waarden aw

asielzoekerscentrum maatschappelijk azc

atelier cultuur en ontspanning atl

attractiepark cultuur en ontspanning at

autocircuit sport ac

baggerspeciedepot bedrijf bsd

bed & breakfast horeca bb

bedrijf bedrijf b

bedrijf aan huis bedrijf bah

bedrijf tot en met categorie 1 bedrijf b≤1

bedrijf tot en met categorie 2 bedrijf b≤2

bedrijf tot en met categorie 3.1 bedrijf b≤3.1

bedrijf tot en met categorie 3.2 bedrijf b≤3.2

bedrijf tot en met categorie 4.1 bedrijf b≤4.1

bedrijf tot en met categorie 4.2 bedrijf b≤4.2

bedrijf tot en met categorie 5.1 bedrijf b≤5.1

bedrijf tot en met categorie 5.2 bedrijf b≤5.2

bedrijf tot en met categorie 5.3 bedrijf b≤5.3

bedrijf tot en met categorie 6 bedrijf b≤6

bedrijf van categorie 1 bedrijf b=1

bedrijf van categorie 2 bedrijf b=2

bedrijf van categorie 3.1 bedrijf b=3.1

bedrijf van categorie 3.2 bedrijf b=3.2

bedrijf van categorie 4.1 bedrijf b=4.1

bedrijf van categorie 4.2 bedrijf b=4.2

bedrijf van categorie 5.1 bedrijf b=5.1

bedrijf van categorie 5.2 bedrijf b=5.2

bedrijf van categorie 5.3 bedrijf b=5.3

bedrijf van categorie 6 bedrijf b=6

bedrijfswoning wonen bw

bedrijventerrein bedrijventerrein bt

beeldbepalende boom groen beb
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begraafplaats maatschappelijk bp

belwinkel dienstverlening be

bergbezinkbassin bedrijf bbb

beroep aan huis bh

bibliotheek maatschappelijk bi

bioscoop cultuur en ontspanning bs

bollenteelt agrarisch bot

bomenrij groen bor

bomenteelt agrarisch bm

bordeel cultuur en ontspanning bd

bos bos bo

bosbouw agrarisch bob

bouwbedrijf bedrijf bwb

bowlingbaan cultuur en ontspanning bow

brandweerkazerne bedrijf brk

brug verkeer br

café horeca caf

café-restaurant horeca car

cafetaria horeca cat

caravanstalling bedrijf cs

casino cultuur en ontspanning ca

centrum centrum c

congrescentrum kantoor coc

creativiteitscentrum cultuur en ontspanning cc

crematorium maatschappelijk cr

cultuur en ontspanning cultuur en ontspanning co

cultuurhistorie waarde ch

cultuurhistorische waarden agrarisch met waarden cw

dagrecreatie recreatie dr

dansschool cultuur en ontspanning da

detailhandel detailhandel dh

detailhandel grootschalig detailhandel dhg

detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen detailhandel dhe

detailhandel perifeer detailhandel dhp

detailhandel volumineus detailhandel dhv

dienstverlening dienstverlening dv

dierenasiel maatschappelijk ds

dierenpension maatschappelijk dip

dierentuin cultuur en ontspanning dt

discotheek horeca di

drafbaan sport db

drugsopvang maatschappelijk do
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ecoduct ecd

ecologie waarde eco

ecologische verbindingszone natuur evz

ecologische waarde agrarisch met waarden ew

explosieven en munitiedepot maatschappelijk em

eendenkooi ek

erf e

evenemententerrein cultuur en ontspanning ev

feestzaal horeca fz

fietsenstalling verkeer fis

fitnesscentrum sport fit

fruitteelt agrarisch ft

garage wonen ga

garagebox wonen gab

geluidscherm gs

geluidwal gw

gemaal water gm

gemengd gemengd gd

geomorfologie waarde gmf

geomorfologische waarde agrarisch met waarden gmw

gezondheidszorg maatschappelijk gz

glastuinbouw agrarisch gt

golfbaan sport go

groen groen g

groenvoorziening groen grv

gronddepot bedrijf gr

grondgebonden agrarisch grg

grondgebonden veehouderij agrarisch gv

groothandel bedrijf gh

haven ha

havenbedrijf bedrijf hab

horeca horeca h

horeca tot en met categorie 1 horeca h≤1

horeca tot en met categorie 2 horeca h≤2

horeca tot en met categorie 3 horeca h≤3

horeca tot en met categorie 4 horeca h≤4

horeca tot en met categorie 5 horeca h≤5

horeca tot en met categorie 6 horeca h≤6

horeca tot en met categorie 7 horeca h≤7

horeca tot en met categorie 8 horeca h≤8

horeca tot en met categorie 9 horeca h≤9

horeca van categorie 1 horeca h=1
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horeca van categorie 2 horeca h=2

horeca van categorie 3 horeca h=3

horeca van categorie 4 horeca h=4

horeca van categorie 5 horeca h=5

horeca van categorie 6 horeca h=6

horeca van categorie 7 horeca h=7

horeca van categorie 8 horeca h=8

horeca van categorie 9 horeca h=9

hotel horeca hot

houtsingel groen hs

houtwal groen hw

hovenier bedrijf hv

ijsbaan sport ijs

infrastructuur verkeer i

intensieve kwekerij agrarisch ik

intensieve veehouderij agrarisch iv

internetcafé dienstverlening ic

internetwinkel dienstverlening iw

jachthaven recreatie jh

jeugdopvang maatschappelijk jo

jongeren ontmoetingsplek maatschappelijk jop

justitiële inrichting maatschappelijk ji

kamerverhuur kv

kampeerboerderij recreatie kp

kampeerterrein recreatie kt

kantoor kantoor k

kartbaan sport kab

kas agrarisch ks

kazerne maatschappelijk kz

kinderboerderij cultuur en ontspanning kb

kinderdagverblijf maatschappelijk kdv

kunstijsbaan sport kijs

laad- en losplaats ll

landhuis wonen lah

landingsbaan verkeer lb

landschap waarde lds

landschapswaarden agrarisch met waarden lw

langzaam verkeer verkeer lav

leiding brandstof leiding lbr

leiding gas leiding lg

leiding hoogspanning leiding lhs

leiding hoogspanningsverbinding leiding lhv
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leiding olie leiding lo

leiding riool leiding lr

leiding water leiding lwa

leidingstrook leiding ls

ligplaats water lp

luchthaven verkeer lh

luchtverkeer verkeer lv

maatschappelijk maatschappelijk m

manege sport ma

markt detailhandel mrk

meer water me

militair oefenterrein maatschappelijk mot

militair terrein maatschappelijk mo

militaire zaken maatschappelijk mz

militaire luchthaven maatschappelijk mlv

modelvliegtuigbaan recreatie mb

monumentale boom groen mob

motorcrossterrein sport mc

munitiedepot md

museum cultuur en ontspanning mu

muziekschool cultuur en ontspanning ms

muziektheater cultuur en ontspanning mt

naschoolse opvang maatschappelijk nso

natuur natuur n

natuur en landschap waarde nel

natuur- en landschapswaarden agrarisch met waarden nlw

natuurgebied natuur nag

natuurontwikkelingsgebied natuur nog

natuurwaarden waarde nw

niet grondgebonden agrarisch ngg

nutsbedrijf bedrijf nb

nutsvoorziening bedrijf nv

oever water oe

onderwijs maatschappelijk on

ontsluiting os

openbaar vervoer verkeer ov

openbaar vervoerstation verkeer ovs

openbare dienstverlening maatschappelijk od

openheid waarde oph

opslag bedrijf op

paardenfokkerij agrarisch pf

paardenhouderij agrarisch ph
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pad pd

park groen pa

parkeergarage verkeer pg

parkeerterrein verkeer p

partyboerderij horeca pb

passantenhaven recreatie pah

pension horeca pen

peuterspeelzaal maatschappelijk psz

pitch & putt sport pp

plantsoen groen ps

plein pl

praktijkruimte maatschappelijk prr

prostitutie cultuur en ontspanning pr

raamprostitutie cultuur en ontspanning rap

railverkeer verkeer rv

recreatie recreatie r

recreatiewoning recreatie rw

religie maatschappelijk re

rijbak rbk

risicovolle inrichting bedrijf ri

rivier water rr

sauna cultuur en ontspanning sau

schiphuis shu

scouting maatschappelijk sct

seksinrichting cultuur en ontspanning si

sierteelt agrarisch sit

silo agrarisch sil

skeelerbaan sport ske

skibaan sport skb

sluis water sl

speelterrein sport spe

speeltuin cultuur en ontspanning spt

speelvoorziening cultuur en ontspanning sz

spoorverkeer verkeer sve

spoorweg verkeer sp

sport sport s

sportcentrum sport spc

sporthal sport sph

sportschool sport sps

sportveld sport spv

sportzaal sport spz

squashcentrum sport sq
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stadion sport sd

steiger water ste

strand recreatie str

strandhuis shs

studentenhuisvesting wonen sth

stuw water stw

supermarkt detailhandel su

tennisbaan sport tn

terras tr

theater cultuur en ontspanning th

transportbedrijf bedrijf trb

tuin tuin t

tuinbouw agrarisch tb

tuincentrum detailhandel tc

tunnel verkeer tu

uitvaartcentrum maatschappelijk uv

vaarweg water vw

veerhaven bedrijf vh

ven ve

verblijfsgebied verkeer vb

verblijfsrecreatie recreatie vr

verenigingsleven maatschappelijk vl

vergaderaccomodatie kantoor vga

verkeer verkeer v

verkoop eigen producten vep

verkooppunt motorbrandstoffen bedrijf vmb

verkooppunt motorbrandstoffen met lpg bedrijf vml

verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg bedrijf vm

vertrek- en aankomsthal verkeer va

vijver water vij

viskwekerij agrarisch vk

volkstuin recreatie vt

vulpunt lpg bedrijf vu

waardevolle boom groen wm

water water wa

waterberging water wb

waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie waterstaat wwf

waterkering waterstaat wk

waterlopen met een waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie waterstaat wal

waterstaat water ws

waterweg water ww

waterzuiveringsinstallatie bedrijf wz
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weg verkeer we

wegverkeer verkeer wv

wellness cultuur en ontspanning wel

welzijnsinstelling maatschappelijk wei

wielerbaan sport wn

windturbine bedrijf wt

windturbinepark bedrijf wtp

wonen wonen w

woongebied woongebied wg

woonschepenligplaats water wl

woonwagenstandplaats wonen wp

zee water zee

zend-/ontvangstinstallatie maatschappelijk zo

zorgboerderij maatschappelijk zbo

zorginstelling maatschappelijk zoi

zorgwoning wonen zw

zwembad sport zb
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