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Ruimtelijke ordening: 
Uitgebreide haalbaarheidsanalyse  
 
Indien u van plan bent om een inrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden wilt u 
weten wat de mogelijkheden (en beperkingen) zijn binnen de geldende wettelijke kaders. Het 
bestemmingsplan is het belangrijkste toetsingskader voor het toegestane gebruik van uw 
grond en de bebouwingsmogelijkheden. Bovendien kunnen er andere wettelijk vastgelegde 
randvoorwaarden van toepassing zijn op uw ontwikkeling.  
 
Wat wordt er inbegrepen in de haalbaarheidsanalyse? 
 

In beginsel worden uw uitbreidings- of ontwikkelingsplannen in detail met u besproken, waarna het 
bestemmingsplan (bestaande uit de plankaart, voorschriften en toelichting) grondig wordt 
bestudeerd om potentiële knelpunten te identificeren. Vooral de bedrijfscategorieën (variërend van 1 
tot 6) die in het bestemmingsplan op de betreffende locatie toelaatbaar zijn, kunnen een belangrijke 
(beperkende) rol spelen. Door middel van een ruimtelijke analyse, gebaseerd op o.a. een locatie-
bezoek en de zoneringmethodiek van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), worden de 
uitbreidingsmogelijkheden in kaart gebracht.  
 

Zonering en bedrijfscategorieën? 
Zonering is een techniek voor het invullen en beheren van de ruimte. Bij een nieuwe ontwikkeling 
moet worden aangetoond dat kwetsbare objecten, zoals woningen, scholen e.d. niet binnen de 
invloedscirkel van de (belastende/gevaarlijke) activiteiten van het bedrijf komen te liggen. 
Belangrijke ruimtelijke factoren zijn geluid, geur, stof en gevaar. De publicatie “bedrijven en milieu-
zonering” van de VNG is gericht op de vereiste afstanden tussen verschillende bedrijfscategorieën en 
woningen. De uitbreidingsmogelijkheden kunnen op basis van deze gegevens verder uitgediept 
worden. 
 
Voor wie bestemd? 
Indien u van plan bent om uit te breiden en u graag zou willen weten wat de (maximale) 
uitbreidingsmogelijkheden zijn, dan kunt u baat hebben bij de resultaten van deze analyse. Mocht u 
een ontwikkeling willen realiseren die niet binnen het bestemmingsplan past, dan kunnen wij u ook 
begeleiden bij het aanvragen van een ontheffing en het samenstellen van de ruimtelijke 
onderbouwing die aan deze procedure ten grondslag ligt.  
 

De rol van BMD Advies Rijndelta  
• inventarisatie van de beoogde eindsituatie; 
• interpretatie van wet- en regelgeving; 
• in kaart brengen wat de mogelijkheden/beperkingen zijn voor uw ontwikkeling; 
• maximaal toelaatbare uitbreiding beschrijven; 
• begeleiding in een bestemmingsplan ontheffingstraject (indien van toepassing); 
• ondersteuning bij het contact met het bevoegd gezag. 
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