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Toelichting bij de Staat van Bedrijfsactiviteiten.  
 

 

Tabel 1 betreft een Staat van Bedrijfsactiviteiten opgesteld aan de hand van de Standaard 

Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het SBI-systeem geeft 

een vrijwel volledig beeld van de verschillende typen ‘gemiddelde’ bedrijven zoals die in 

Nederland voorkomen. Omdat bedrijven kunnen bestaan uit verschillende bedrijfsactivitei-

ten en deze afzonderlijk hinder kunnen veroorzaken moeten de bedrijfsactiviteiten afzon-

derlijk worden beoordeeld. De lijst is echter wel zodanig samengesteld dat rekening is ge-

houden met de meest voorkomende activiteiten die bij een bedrijf horen, zoals opslag en 

het gebruik van installaties etc. Het komt echter ook voor dat bedrijven opslagen of installa-

ties hebben, die anders dan ‘normaal’ zijn voor die bedrijven. Voor die gevallen is tabel 2 

opgesteld. 

 

Tabel 2 omvat algemene opslagen en installaties, ook met kenmerken zoals afstanden tot 

een rustige woonwijk. Deze informatie kan zinvol zijn als bedrijven sterk afwijken van een 

‘gemiddelde’, bijvoorbeeld door nevenactiviteiten, bijzondere opslagen of bijzondere instal-

laties. Vaak is het zinvol om de planologische consequenties hiervan apart zichtbaar te 

maken. 

De systematiek van deze tabel is gelijk aan die voor tabel 1, behalve dat er geen SBI-codes 

en geen categorie zijn ingevuld. Bovendien zijn de kenmerken alleen ingevuld voor zover 

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

 

Milieubelastingscomponenten 

Per type activiteit wordt in deze lijst voor de ruimtelijk relevante milieubelastingscomponen-

ten (geur, stof, geluid, gevaar) een indicatie gegeven van de afstanden, die in de meeste 

gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen om hinder en scha-

de aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. Als uitgangspunt gelden: ‘gemid-

delde’ nieuwe bedrijven en woningen in een rustige woonwijk met weinig verkeer. De as-

pecten verkeersaantrekkende werking en visuele hinder zijn weergegeven met een index. 

De index loopt uiteen van 1 t/m 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. 

 

Daarnaast is aangegeven met een B: bodemverontreiniging, D: divers en L: luchtveront-

reiniging. De letter B is opgenomen indien een gemiddeld bedrijfstype een verhoogde kans 

op bodemverontreiniging geeft. Een D is opgenomen bij bedrijfstypen waarbinnen de be-

drijven zeer divers zijn wat tot uitdrukking komt in de afstanden. Een L is opgenomen indien 

een bedrijfsactiviteit schadelijke stoffen naar de lucht uitstoot. 
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Voor omgevingstypen zoals drukke woonwijken, gemengde gebieden en natuurgebieden is 

in het hiernavolgende een tabel opgenomen waarin is aangegeven welke milieuaspecten 

bijzondere aandacht verdienen ten opzichte van rustige woonwijken. 

Naast de indicatieve afstand voor de afzonderlijke milieubelastingscomponenten wordt een 

indeling gegeven in milieucategorieën, welke beschouwd kan worden als een gesimplifi-

ceerde samenvatting van de in afstandsindicaties tot uitdrukking komende individuele mili-

eubelastingscomponenten. 

 

Dit betekent dat elk bedrijfstype is ingedeeld in een milieucategorie op basis van de groot-

ste afstand die voor enige milieubelastingscomponent (geur, stof, geluid, gevaar) is ver-

meld: 

 

Milieucategorie aan te houden afstand in meters 

1  0-10 

2  30 

3.1  50 

3.2 100 

4.1 200 

4.2 300 

5.1 500 

5.2 700 

5.3 1.000 

6 1.500 

 

De afstanden in de klasse-indeling zijn bedoeld als indicatie en niet als absolute norm. 

 

Omgevingstypen en indicatieve typering gevoeligheden 

 

 Indicatieve typering gevoeligheid naar milieuaspect 

Omgevingstype geur stof geluid gevaar verkeer visueel bodem 

A. rustige woonwijk        

B. drukke woonwijk   - ! -   

C. gemengd gebied   -  - -  

D. landelijk gebied zonder woningen - - - - - !  

E. landelijk gebied met woningen - - ! - - !  

F. bedrijvigheid ! - - - - -  

G. grondwater- of bodembeschermings-

gebied 

      ! 

H. stiltegebied   !  ! !  

I. natuurgebied* - - ! - ! !  

J. verblijfsrecreatie    -  !  

*) Ammoniakemissie is buiten beschouwing gelaten. 
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Toelichting bij de tabel omgevingstypen 

Deze tabel onderscheidt een aantal omgevingstypen waarbij is aangegeven welke milieu-

aspecten bijzondere aandacht verdienen. Deze tabel is een hulpmiddel bij het bepalen van 

de omgevingstypen en de bijzondere milieuaspecten. Afhankelijk van het omgevingstype 

zijn correcties mogelijk per aspect uit de bedrijvenlijst. 

Uitgangspunt is dat niet meer dan één afstandsstap wordt gecorrigeerd.  

Als een ( ! ) in de tabel is opgenomen kan het milieuaspect voor het gebied bijzonder ge-

voelig liggen. Dit kan leiden tot verzwaring van de planologische randvoorwaarden, eventu-

eel gecombineerd met nadere voorschriften in het milieuspoor.  

Met een ( - ) wordt indicatief aangegeven dat een milieuaspect minder gevoelig kan liggen 

dan voor een rustige woonwijk. Een correctie voor dat milieuaspect met één afstandsstap 

lager kan worden aangehouden voor die omgeving ten opzichte van een rustige woonwijk.  

 

* Afstandstappen: 

stap  1:        10 meter  1 

stap  2:        30 meter  2 

stap  3:        50 meter  3.1 

stap  4:      100 meter  3.2 

stap  5:      200 meter  4.1 

stap  6:      300 meter  4.2  

stap  7:      500 meter  5.1 

stap  8:      700 meter  5.2 

stap  9:   1.000 meter  5.3 

stap 10:  1.500 meter  6 

 

Voorbeeld 1: Een bedrijventerrein is gelegen nabij landelijk gebied met woningen. In de 

tabel is voor het aspect geur een ( - ) opgenomen. Voor een bedrijf is in de lijst van bedrijfs-

activiteiten  voor het milieuaspect 'geur' de wenselijke afstand bepaald op 200 meter, welke 

afstand overeen komt met stap 5. Een correctie houdt in dat de minimaal aan te houden 

afstand van 200 meter kan worden teruggebracht tot 100 meter, de afstand die correspon-

deert met stap 4. De afstand wordt dus met 100 meter teruggebracht. Uiteraard moeten alle 

milieuaspecten van het betreffende bedrijf op die manier worden beoordeeld en eventueel 

aangepast. 

 

Voorbeeld 2: Voor een bepaald bedrijf is voor het milieuaspect 'geluid' de wenselijke af-

stand bepaald op 200 meter. Dit kan betekenen dat voor een bedrijventerrein nabij landelijk 

gebied met woningen een afstand moet worden aangehouden van 300 meter (correctie:  

( ! ); van stap 5 naar stap 6). 

 

Een en ander heeft overigens geen consequenties voor de ‘totaalscore’ van een bedrijf, in 

die zin dat daardoor de milieucategorie van het betreffende bedrijf gewijzigd wordt. De cor-

rectietabel is alleen bedoeld om voor bepaalde omgevingstypen de afstanden te corrigeren. 

Voor de indices lucht, visuele hinder en verkeer zijn geen afstanden opgenomen, zodat een 
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correctie in dat opzicht niet mogelijk is. Deze indices zijn met name van belang in relatie tot 

de gevoeligheden van de verschillende omgevingstypen. 

 

Let wel: de tabel is een gemiddelde van wat de samenstellers van de lijst zouden hanteren 

en bovendien kan de correctie verschillen per milieuaspect. 
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Basisinformatie voor milieuzonering 

 

Uit: Bedrijven en milieuzonering  

Uitgave VNG, uitgave 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


