
   

  

Bestemmingsplantoets 
 
Het bestemmingsplan dat op uw inrichting van toepassing is wordt aangepast. Welke gevolgen heeft 
dit voor uw onderneming? Zult u in de toekomst uw (beoogde) activiteiten naar wens uit kunnen  
(blijven) voeren? Of wellicht heeft u uitbreidingsplannen of gaat u verhuizen naar een nieuwe bedrijfs-
locatie. Kunnen uw activiteiten wel uitgevoerd worden binnen de geldende planologische regels?  
BMD Advies Rijndelta zoekt het graag voor u uit. 
 

Wat is een Bestemmingsplantoets? 
 

Bij een bestemmingsplantoets worden de regels van het voor u relevante bestemmingsplan in 
beeld gebracht en wordt beoordeeld welke invloed dit heeft op uw bedrijf. De bestemmings-
planvoorschriften en de plankaart vormen de basis van de analyse. 
 

Als u naar een nieuwe locatie verhuist, wordt gekeken of bestaande (of beoogde toekomsti-
ge) bedrijfsactiviteiten passen binnen het bestemmingsplan dat op de nieuwe vestigingslocatie 
van toepassing is. In een dergelijke toets wordt beoordeeld of de beoogde activiteiten mogelijk 
zijn binnen de geboden planologische ruimte. Zo kan bijvoorbeeld in beeld worden gebracht 
wat de ontwikkelingsmogelijkheden van uw bedrijf zijn op een bepaalde locatie (ofwel: een 
ruimtelijke haalbaarheidsanalyse) of kan door middel van een categoriebepaling bekeken wor-
den of uw huidige activiteiten wel inpasbaar zijn.  
 

Als er wijzigingen worden doorgevoerd in het bestemmingsplan dat op dit moment op 
uw onderneming van toepassing is, dan wordt gekeken of uw rechten wel voldoende be-
schermd zijn en of u –met het oog op de toekomst– voldoende ontwikkelingsruimte heeft op de 
huidige locatie. Indien aanpassingen van een recent gepubliceerd bestemmingsplan gewenst 
zijn, kunnen wij u tevens ondersteunen in het opstellen van een zienswijze. 
 
Ook als er geen wijzigingen in het bestemmingsplan zijn doorgevoerd maar u duidelijkheid zou 

willen over de ontwikkelingsmogelijkheden van uw huidige bedrijfsperceel, dan kan een 
bestemmingsplantoets uitkomst bieden. Mochten uw uitbreidingsplannen op dit moment niet 
planologisch inpasbaar zijn, dan kan BMD Advies Rijndelta u assisteren bij het aanvragen van 
een bestemmingsplanontheffing. 
 

Voor wie bestemd? 
Een bestemmingsplantoets is voor u relevant als u: 

  
 
 
 
  

 

 
 Rijndelta 

1. in een gebied gevestigd bent waar het bestemmingsplan gewijzigd is; 
2. u uitbreidingsplannen heeft; 
3. een nieuwe bedrijfslocatie op het oog heeft; 
4. duidelijkheid wilt over de ontwikkelingsmogelijkheden van uw huidige 

bedrijfsperceel. 
 


