
Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten 
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               Toelichting bij de bedrijvenlijsten voor bestemmingsplannen    

 
 

 

1 Algemeen 

 

        De tabellen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het toelatingsbeleid van bedrijven en 

anderssoortige inrichtingen op bepaalde (bedrijven)terreinen en percelen, en bij de 

concretisering van dit beleid in de vorm van bestemmingsplannen. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met de specifieke kenmerken van de omgeving.  

 
2 Hoofdindeling 
 

De bedrijvenlijst omvat de bedrijfstypen met de desbetreffende SBI-codes conform de 

uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” van het VNG.  Voor elk bedrijfstype zijn kenmerken 

zoals afstanden tot woningen weergegeven. De weergegeven kenmerken zijn van 

toepassing op 'gemiddelde', moderne bedrijven binnen een bedrijfstype. Hierbij is 

rekening gehouden met de normaliter bij deze bedrijven voorkomende opslagen en 

installaties. 

Het komt echter ook voor dat bedrijven opslagen of installaties hebben, die anders dan 

'normaal' zijn voor die bedrijven. Voor die gevallen is de lijst “Opslagen en Installaties” 

opgesteld. 

 

De lijst Opslagen en installaties omvat algemene opslagen en installaties, ook met 

kenmerken zoals afstanden tot aan woonbebouwing. Deze informatie kan zinvol zijn als 

bedrijven sterk afwijken van een 'gemiddelde', bijvoorbeeld door nevenactiviteiten, 

bijzondere opslagen of bijzondere installaties. Vaak is het zinvol om de planologische 

consequenties hiervan apart zichtbaar te maken. 

 

De systematiek van deze lijst is gelijk aan die voor de bedrijvenlijst behalve dat er geen 

SBI-codes en geen categorie zijn ingevuld. Bovendien zijn de kenmerken alleen ingevuld 

voorzover ze in directe relatie tot alleen die opslagen of installaties staan. 

Hieronder wordt ingegaan op de systematiek van beide lijsten, met de kanttekening dat 

deze systematiek voor de lijst ‘opslagen en installaties’ niet in alle onderdelen van 

toepassing is. 

 

3   Toelichting op de indeling van de bedrijvenlijsten 

 

De bedrijvenlijst in de VNG uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ is opgesteld vanuit de 

bron en gericht op woonbebouwing. In beginsel kan milieuzonering worden gehanteerd 

voor de bescherming van alle denkbare gevoelige en minder gevoelige gebieden. Hoe 

gevoelig een gebied is voor bedrijfsactiviteiten is mede afhankelijk van de omgeving. De 

gevoeligheid van een gebied kan daarom aanleiding zijn om af te wijken van de afstanden 

in de bedrijvenlijst genoemd in ‘Bedrijven en milieuzonering’. De thans gehanteerde 

systematiek gaat uit van de afstand van het bedrijf tot woningen waarbij de bedrijven in 

hun omgeving worden bezien. Afhankelijk van de afstand tot woningen zijn de 

categorieën  ingedeeld in a, b of c. 
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4   Afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 

 

4.1 Algemeen 

 

Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden 

aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en 

woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. 

De afstanden gelden in principe tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en 

anderzijds de gevel van een woning. 

4.2 Grootste afstand 

 

In een aparte kolom is de grootste afstand voor geur, stof, geluid en gevaar in de tabel 

opgenomen. Van deze grootste afstand is de zogenaamde categorie afgeleid. 

 

5    Indicaties voor verkeer en visuele hinder 

 

De aspecten verkeersaantrekkende werking en visuele hinder zijn kwalitatief beoordeeld 

en weergegeven met een index. De index loopt uiteen van 1 tot en met 3, met de volgende 

betekenis.- 

1: potentieel geen of geringe emissie of hinder; 

2: potentieel aanzienlijke emissie of hinder; 

3: potentieel zeer ernstige emissie of hinder. 
 

6   Categorie 

 

De zogenaamde categorie kan uiteenlopen  van 1 tot en met 5 en is direct afgeleid van de 

grootste afstand: 

- categorie 1:  grootste afstand 0 of 10 m; 

- categorie 2:  grootste afstand 30 m; 

-  categorie 3: - 1 grootste afstand 50 m of  

- 2 grootste afstand 100m  

- categorie 4: - 1 grootste afstand 200 m of  

- 2 grootste afstand 300 m; 

- categorie 5: - 1 grootste afstand 500 m of 

- 2 grootste afstand 700 m of  

- 3 grootste afstand 1.000 m; 

 

7   Indicaties voor de bodem, divers en lucht 

 

In de kolommen komen de letters B van 'bodemverontreiniging', D van 'divers' en L van 

'luchtverontreiniging' voor. 

B van 'bodemverontreiniging' 

De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van toelaatbare inrichtingen 

op gevoelige gronden, zoals bodembeschermingsgebieden. Vooral in het provinciale 

beleid met betrekking tot de bodembescherming speelt dit aspect een rol en is dit 

geconcretiseerd in de provinciale milieuverordeningen. Los van de formele gemeentelijke 

bevoegdheden en verplichtingen voor het bodembeleid is het in principe zinvol om met 

het provinciale beleid rekening te houden bij het concipiëren dan wel herzien van 

(gemeentelijke) bestemmings- plannen. 

In de kolom is de letter B opgenomen indien een gemiddeld bedrijf binnen het genoemde 

bedrijfstype een verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft. 
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D van 'divers:' 

Bij de bepaling van de afstanden voor de onderscheiden bedrijfstypen is telkens 

uitgegaan van een 'gemiddeld' modern bedrijf met gebruikelijke voorzieningen. De 

bedrijven binnen een gedefinieerd bedrijfstype zijn echter zelden gelijk wat de diverse 

emissies betreft, die in planologisch opzicht relevant zijn. Er zijn meestal verschillen in: 

− Bedrijfsgrootte (in termen van productiecapaciteit opgesteld vermogen, aantal 

medewerkers, productieoppervlak etc.). 

− Productiewijze (processen, voorzieningen, milieuzorg). 

Hierbij wordt opgemerkt dat de tabel voor nieuwe bedrijven geldt. 

L van 'luchtverontreiniging' 

De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is vaak niet te vertalen in een  

standaardafstand die tot mensen of woningen (of andere gevoelige locaties) in acht 

genomen zou moeten worden.  

Toch kan uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht in planologisch opzicht relevant 

zijn, vooral als het de neerslag van geëmiteerde schadelijke stoffen op gevoelige bodems, 

gewassen en flora betreft, zoals zware metalen op groentes en verzurende stoffen op 

natuurgebieden. Indien dit aspect relevant kan zijn in relatie tot de in de tabel genoemde 

grootste afstand, is de letter L vermeld. 
 

8  Gebruikte afkortingen 

         

 De volgende afkortingen worden in de kopregel van de tabel gebruikt: 

 

          V  - VOLGNR 

          C  - CONTINU 

          Z  - ZONERING  (zware lawaaimakers) 

          GA - Grootste Afstand 

          Cat - CATEGORIE 

          B  - BODEM 

          D  - DIVERS 

          L   - LUCHT  

 

         De volgende afkortingen worden in de tabel gebruikt: 

 

-        niet van toepassing of niet relevant 

<        kleiner dan 

>=      groter dan of gelijk aan 

cat.    categorie 

e.d.    en dergelijke 

kl.      klasse 

n.c.g. niet elders genoemd 

o.c.    opslagcapaciteit 

p.c.    productiecapaciteit 

p.o.    productieoppervlak 

v.c.    verwerkingscapaciteit 

u        uur 

d        dag 

w        week 

i         jaar 

B        bodemverontreiniging 

C        continu 

D        divers 

IS      incidenteel, specifiek voor specifieke bedrijfssoorten; meubel, auto etc.  

L        luchtverontreiniging 

WB     wegen zoals zodanig aangegeven op bijlage 1 (benzineverkoop/autowasserij) 

Z        zonering 
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