
   

 
Ruimtelijke ordening: 
bepaling milieucategorie  
 
In een bestemmingsplan wordt o.a. vastgelegd welke soort bedrijfsactiviteiten plaats 
mogen vinden op uw perceel. Om dit te bewerkstelligen heeft het bevoegd gezag uw 
inrichting voorzien van een bepaalde milieucategorie. Deze categorie-indeling bepaalt 
welke bedrijfsactiviteiten u mag uitvoeren. Maar wat als u niet duidelijk op het netvlies 
heeft wat dit betekent, of als u het niet eens bent met de toegekende milieucategorie? 
Door middel van een categoriebepaling kunnen wij u hierin adviseren. 
 

Wat houdt de categoriebepaling in? 
 

In beginsel worden uw situatie en eventuele toekomstige (beoogde) wijzigingen in detail met u 
besproken om in beeld te brengen welke milieucategorie voor u het meest geschikt is. Hierna 
wordt het bestemmingsplan (bestaande uit de plankaart, voorschriften en toelichting) doorge-
nomen en wordt in beeld gebracht welke milieucategorie op dit moment op uw locatie van 
toepassing is. Op basis van het bestemmingsplan en de VNG-publicatie “bedrijven en 
milieuzonering” wordt in beeld gebracht welke activiteiten hieronder vallen. Vervolgens kan 
worden ingeschat of de huidige categorie toereikend is. 
 

Zonering en milieucategorieën? 
Indien u ervan overtuigd bent dat uw bedrijf tot een andere milieucategorie behoort dan de 
categorie die het bevoegd gezag u toegewezen heeft, kunnen wij u ondersteunen bij het 
opstellen van een categoriebepaling waaruit blijkt dat een lagere of hogere categorie 
noodzakelijk is. Hiermee kunnen uw activiteiten -zowel nu als in de toekomst- ongestoord 
doorgang (blijven) vinden, zonder hinder van planologische belemmeringen. 
 

Voor wie bestemd? 
Mocht het niet duidelijk zijn wat de indeling in een bepaalde milieucategorie voor u betekent, 
dan kunnen wij dit voor u in beeld brengen. Indien u het niet eens bent met de categorie-
bepaling van uw inrichting dan kunnen wij uw situatie beoordelen om na te gaan of een 
andere categorie-aanwijzing beargumenteerd kan worden. Als dit mogelijk is, kan een 
rapportage worden samengesteld waarin dit wordt vastgelegd.  
 
Mocht dit traject niet slagen en u wilt toch een ontwikkeling realiseren die niet binnen het 
bestemmingsplan past, dan kunnen wij u uiteraard ook begeleiden bij het aanvragen van een 
bestemmingsplanontheffing en het samenstellen van de ruimtelijke onderbouwing die aan 
deze procedure ten grondslag ligt.  
 

De rol van BMD Advies Rijndelta  
 onderbouwen van een andere milieucategorie; 
 begeleiding bij een bestemmingsplan ontheffingstraject (indien van toepassing); 
 ondersteuning in contact met het bevoegd gezag. 
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