
BIJLAGE 2: TOELICHTING OP DE STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN  

 

Inleiding 
In dit bestemmingsplan wordt de toelaatbaarheid van bedrijven en bedrijfsactiviteiten 

gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst met een indeling in 

categorieën voor de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten al naar gelang de te 

verwachten belasting voor het milieu. Omdat de Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt 

voor de milieuzonering in het kader van bestemmingsplannen zijn hierbij alleen de ruimtelijke 

relevante milieuaspecten van belang: 

- geluid; 

- geur; 

- stof; 

- gevaar (vooral brand- en explosiegevaar).  

 

De hier gebruikte lijst deelt de bedrijven in zes gewone categorieën (waarbij twee categorieën 

nog in subcategorieën) en drie A-categorieën. Categorie 1 heeft betrekking op bedrijven die 

geen hinder van belang veroorzaken en categorie 6 op zeer zware industrie. De drie A-

categorieën (categorieën 4.1A/4.2A, 5A en 6A) bevatten de inrichtingen die in belangrijke 

mate geluidshinder kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidshinder. 

 

Gebruikte bronnen 
Bij het opstellen van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is gebruik gemaakt van de lijst van 

bedrijfstypen uit de publicatie “Bedrijven en milieuzonering” van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten van 2007. In deze lijst worden voor een groot aantal bedrijfstypen en 

bedrijfsactiviteiten richtafstanden ten opzichte van een rustige woonwijk gegeven. Daarbij is 

ervan uitgegaan dat de bedrijven ter voorkoming van hinder en/of gevaar die technieken 

toepassen, die nu het meest gebruikelijk zijn.  

 

De lijst is ten behoeve van de Staat van Bedrijfsactiviteiten met behulp van andere bronnen en 

praktijkervaringen verder verfijnd (o.a. differentiatie naar grootte). De Staat van 

Bedrijfsactiviteiten wijkt dus op een aantal punten af van de lijst van bedrijfstypen van de 

VNG. 

 

In deze Staat van Bedrijfsactiviteiten is voor de indeling van de bedrijven naar activiteiten, net 

als in de VNG-publicatie, uitgegaan van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) uit 1993. 

 

Categorie-indeling en criteria voor de toelaatbaarheid van bedrijven 
In de VNG-publicatie zijn de 10 richtafstanden van de lijst van bedrijfstypen teruggebracht tot 

zes categorieën. Voor een praktische toepassing zijn in deze Staat van Bedrijfsactiviteiten de 

categorieën 3 en 4 nader onderverdeeld in elk twee subcategorieën.; 

De richtafstanden en het aspect verkeersaantrekkende werking leiden tot de volgende 

(ruimtelijke) criteria voor de toelaatbaarheid: 

Categorie 1: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 

omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken.  

 

Categorie 2:  bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 

omgeving toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woonbebouwing, echter 

alleen in gebieden met gemengde functies. 

 



Categorie 3: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 

omgeving in enige mate ruimtelijk gescheiden dienen te zijn van woonwijken 

en dienen te zijn voorzien van een eigen autoverbinding met de hoofd- en/of 

verzamelwegen: 

o subcategorie 3.1: toelaatbaar aan de rand van woonwijken, echter in het 

algemeen gescheiden door een weg of een groenstrook (afstandsindicatie 

50 meter); 

o subcategorie 3.2: gescheiden door een andere niet of weinig gevoelige 

functie (afstandsindicatie 100 meter). 

 

Categorie 4:   bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 

   omgeving op behoorlijke afstand van woonwijken gesitueerd dienen te zijn: 

o subcategorie 4.1: afstandindicatie 200 meter; 

o subcategorie 4.2: afstandindicatie 300 meter. 

 

Categorieën 5 en 6: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed 

  op de omgeving op grote afstand van woonwijken gesitueerd dienen te zijn. De 

  aan te houden afstanden dienen per geval te worden bepaald (richtafstanden 

  van bedrijven uit categorie 5: 500 – 1.000 meter, categorie 6: 1.500 meter).  

 

Met name bij bedrijven uit categorie 3.1 is er van uitgegaan dat bij de inrichting van het 

terrein (wijze van ontsluiting, situering van bebouwing) voldoende rekening wordt gehouden 

met mogelijke hinder in de directe omgeving. Het afdwingen hiervan kan met een nadere 

eisenregeling in de planregels.  

 

De bedrijven uit categorieën 4.1A/4.2A, 5A en 6A komen overeen met de categorieën 4.1/4.2 

5 en 6 maar zijn alleen toelaatbaar als op het betreffende terrein een geluidszone ex artikel 41 

en verder respectievelijk 53 en verder van de Wet geluidhinder wordt vastgesteld. 

 

Bij de bovenbeschreven criteria voor de toelaatbaarheid is (behalve voor categorie 2) 

uitgegaan van zonering ten opzichte van een rustige woonwijk. Voor andere omgevingstypen 

zoals incidentele woonbebouwing, woonbebouwing in een stedelijke omgeving, andere 

gevoelige functies of stiltebehoevende gebieden met natuurwaarden kunnen, indien de situatie 

daartoe aanleiding geeft, aangepaste richtafstanden gelden. Dit vraagt om beoordeling per 

geval. 

 

Opzet van de Staat 
In de Staat zijn twee verschillende soorten categorie-indelingen toegepast (zie ook de 

inhoudsopgave): 

- indeling op grond van bedrijfsactiviteiten (hoofdstuk I); 

- indeling op grond van het opgestelde elektronisch vermogen (hoofdstuk II).  

Beide indelingen zijn van toepassing. 

 

De indeling van hoofdstuk I is de belangrijkste. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SBI. 

Deze indeling wordt hier gebruikt om bedrijfsactiviteiten in te kunnen delen. Het kan dus 

voorkomen dat de activiteiten binnen een bedrijf in twee of meer verschillende groepen 

volgens de SBI-indeling vallen. In die gevallen geldt dan de hoogste categorie van deze Staat 

van Bedrijfsactiviteiten. Indien de bedrijfsonderdelen duidelijk ruimtelijk van elkaar kunnen 

worden gescheiden, is een afzonderlijke indeling van de bedrijfsonderdelen ook mogelijk. 



Bij sommige activiteiten wordt ook onderscheid gemaakt naar de omvang van de activiteiten. 

Dit betreft in de eerste plaats de afbakening van de A-categorieën. Daarnaast worden veel 

voorkomende kleinere bedrijven op grond van hun oppervlak of capaciteit apart ingedeeld om 

te voorkomen dat dergelijke, relatief weinig, hinderlijke bedrijven zich alleen op 

grootschalige bedrijventerreinen kunnen vestigen. Dit oppervlak betreft de bij het bedrijf c.q. 

voor de betreffend bedrijfsactiviteit in gebruik zijnde gronden, ongeacht of de gronden 

bebouwd zijn of niet. 

De inleiding op grond van het opgestelde elektromotorische vermogen (hoofdstuk II) is altijd 

aan de indeling volgens hoofdstuk I gekoppeld en is slechts in een beperkt aantal gevallen 

bepalend voor de uiteindelijke indeling van bedrijven. Het gaat hierbij om inrichtingen die in 

belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet 

geluidhinder en om bedrijfsactiviteiten die in de indeling volgens hoofdstuk I de aanduiding * 

hebben gekregen. De laatstgenoemde aanduiding is gebruikt bij bedrijfstypen waar vaak 

kleinere, weinig hinderlijke bedrijven voorkomen die op deze wijze rechtstreeks in een lagere 

categorie kunnen worden ingeschaald. Bij deze activiteiten is het aspect geluid bepalend en 

daarom geeft het elektromotorisch vermogen een betere maat voor de hinderlijkheid dan 

bijvoorbeeld het bedrijfsoppervlak. 

 

Flexibiliteit 
De Staat van Bedrijfsactiviteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om 

hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. Het is bovendien tijdgebonden. Het komt in de 

praktijk dan ook voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een geringe omvang van 

hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen 

minder hinder veroorzaakt dan in de Staat van Bedrijfsactiviteiten is verondersteld. In het 

bedrijvenartikel van de planregels is daarom bepaald dat Burgemeester en Wethouders een 

dergelijk bedrijf via een ontheffing een categorie lager kunnen indelen (dus bijvoorbeeld van 

categorie 3 naar 2 of van categorie 4 naar 3); bij de categorieën met een onderverdeling in 

subcategorieën wordt daarbij bedoeld dat ontheffing tot de laagste van de subcategorieën 

mogelijk is (dus van categorie 4 naar maximaal 3.1). Om een ontheffing te kunnen verlenen 

moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is 

met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie. Deze beoordeling dient zich te 

richten op de in de staat aangegeven maatgevende milieuaspecten. 

Voor de bedrijven uit de A-categorieën is alleen maar een ontheffing mogelijk voor de 

indeling in een lagere A-categorie. 

 

Bij sommige bedrijfsactiviteiten is bij de indeling uitgegaan van een continue bedrijfsvoering, 

waarbij de hinderlijke activiteiten ook ’s nachts plaatsvinden. Dit is in de staat aangegeven 

met een “C” in de laatste kolom. Het kan echter voorkomen dat een specifiek bedrijf niet 

continu werkt. Dit gegeven kan eveneens aanleiding zijn om het bedrijf via bovengenoemde 

ontheffingsmogelijkheid een categorie lager in te delen. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten niet 

zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft 

milieubelasting gelijk kunnen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegelaten 

bedrijven kan voor de vestiging van deze bedrijven eveneens een ontheffing worden verleend. 




