
Bijlage 1  Staat van bedrijvigheid (toelichting) 

 

Algemeen 

Zoals verwoord in de toelichting is voor de toepassing van milieuzonering in dit plan gebruik gemaakt 
van de VNG-brochure (editie 2009). De uitgangspunten met betrekking tot nieuwe bedrijfsvestigingen, 
maar ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van bedrijvigheid, worden in dit 
bestemmingsplan bepaald aan de hand van de methodiek zoals omschreven in deze VNG- brochure. 
Hierbij wordt in veel gevallen een "milieuzone" aangehouden tussen bedrijvigheid en "gevoelige 
objecten". De omvang van deze milieuzone is enerzijds afhankelijk van de mogelijke milieubelasting 
veroorzaakt door de soort bedrijvigheid (de zgn. “richtafstand”), en anderzijds van de omgeving 
waarbinnen het gevoelige object is gelegen.  

Deze "VNG-methodiek" vereist uiteraard enige toelichting. 

 

milieubelasting 

De potentiële milieubelasting veroorzaakt door een bepaalde vorm van bedrijvigheid wordt in de 
VNG-brochure per bedrijfstype bepaald in de bedrijvenlijst, in de VNG-brochure opgenomen als 
bijlage 1. 

De als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen Staat van Bedrijvigheid (verder: SvB), is een 
verbijzonderde afgeleide van deze bijlage 1 van de VNG-brochure. De SvB is een lijst waarin de 
meest voorkomende bedrijven en bedrijvigheid (naar hoofdcategorieën), al naar gelang de te 
verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal milieucategorieën, veelal direct 
overgenomen uit de VNG-publicatie, waarbij afwijkingen, hieronder in deze toelichting, nader worden 
verduidelijkt.  

De SvB is in zijn algemeenheid een categorale indeling, waarbij per bedrijfscategorie de mate van 
milieu-hygiënische hinderlijkheid, aan de hand van een aantal indicatoren (o.a. geur, gevaar, geluid, 
stof ), wordt aangegeven. In de SvB behorende bij dit bestemmingsplan zijn slechts de twee lichtste 
milieuhinder-categorieën opgenomen (milieucategorieën 1 en 2 van de VNG brochure). Hiervoor 
gelden specifieke milieuzones, waarvan de straal wordt gegeven in door de zgn. "richtafstanden". 
Voor de genoemde twee milieuhinder-categorieën gelden richtafstanden van respectievelijk 10 en  30 
meter. 

Categorie 1 en 2 betreffen bedrijvigheid die wellicht toelaatbaar is tussen of soms zelfs onmiddellijk 
naast woonbebouwing.  

De omgeving 

De in de SvB genoemde richtafstanden gelden in principe ten opzichte van een rustige woonwijk. De 
ervaren hinderlijkheid van bepaalde activiteiten hangt echter sterk samen met de reeds aanwezige 
belasting van de betreffende milieuaspecten. In bepaalde wijken heerst dan ook al een woon- en 
leefklimaat waar, zonder dat dit de kwaliteit van de leefomgeving aantast, in principe ook zwaardere 
bedrijvigheid kan worden toegelaten.  

Vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik is het niet wenselijk om de functiescheiding zo ver 
mogelijk door te voeren. Op grond hiervan onderscheidt men in de VNG-brochure, al vanaf de eerste 
publicatie, een tweetal omgevingstypen ('rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'), waarvoor 
verschillende richtafstanden gelden.  

Volgens de VNG-brochure kunnen de richtafstanden voor een 'rustige woonwijk', zonder dat dit ten 
koste gaat van het bestaande woon- en leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd indien 
sprake is van een gemengd gebied. Dit betekent dat voor de in deze SvB toegestane 
hindercategorieën 1, 2 en 3.1, in de gemengde gebieden, afstanden gelden van resp. 0 en 10 meter.  



Deze "verkleining van de milieuzones" is overigens alleen mogelijk bij die milieuaspecten waarvan de 
ervaren hinderlijkheid wordt bepaald door de heersende achtergrondniveaus, zoals het geval is bij 
geluid of geur. Wanneer de richtwaarde voor gevaar (externe veiligheid) bepalend is voor de aan te 
houden afstand tussen bedrijvigheid en gevoelig object, is het niet mogelijk om de milieuzone op deze 
manier te verkleinen. 

 

Gemotiveerd toepassen (functiemengingsgebieden) 

De toepassing van milieuzones en richtafstanden ten opzichte van de verschillende omgevingstypen, 
zoals een rustige woonwijk of gemengd gebied, gaat uit van het principe van functiescheiding. 

Binnen bepaalde woongebieden bestaat echter van oudsher reeds een matige tot sterke 
functiemenging, waar milieubelastende en milieugevoelige functies op dusdanig korte afstand van 
elkaar zijn gesitueerd, dat de richtafstanden (en dus functiescheiding) niet goed toepasbaar zijn, 
zonder dat hiermee ook ongewild het karakter van het gebied wordt aangetast. 

Daarnaast blijkt dat de door de aanwezige bedrijvigheid optredende overlast, door de betrokken 
aanwonenden, ook niet zozeer als hinderlijk wordt ervaren. Deze (niet als zodanig ervaren) 
milieuhinder wordt, binnen zekere grenzen, in deze gebieden ook geaccepteerd als de consequentie 
van het leven in een levendig gebied met functiemenging. De mate van overlast wordt natuurlijk ook 
hier wel begrensd door de milieuregelgeving. 

Functiemenging wordt in deze gebieden, zoals stadscentra, dorpskernen, winkelcentra en 
horecaconcentratiegebieden, dus door zowel bewoners als door de aanwezige bedrijvigheid, 
welbewust nagestreefd en conflicteert hier dus met het principe van milieuzonering. Toch blijkt uit 
diverse publicaties, veelal gebaseerd op Jacobs (The Death and Life of Great American Cities,1961), 
dat juist in deze gemengde gebieden een soort dynamiek tot stand komt die in veel opzichten goed 
aansluit bij de wensen van zowel bewoners als de hier aanwezige bedrijven. 

 De onderkenning van dit dilemma was de belangrijkste wijziging in het principe van milieuzonering 
zoals omschreven in de VNG-brochure van 2007. In deze publicatie werd dan ook voor het eerst een 
zoneringslijst opgesteld voor gebieden met functiemenging (bijlage 4 van de VNG-brochure). Een 
voor de VNG-brochure nieuwe omgevingscategorie, naast de al in eerdere publicaties omschreven 
"rustige woonwijk" en "gemengd gebied". 

In gebieden met functiemenging wordt niet gewerkt met richtafstanden. De toelaatbaarheid van 
milieubelastende functies in gebieden met functiemenging wordt beoordeeld aan de hand van de 
volgende drie, ruimtelijk relevante, milieucategorieën: 

� categorie A: activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze 
aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het Bouwbesluit voor scheiding 
tussen wonen en bedrijvigheid zijn daarbij toereikend. Gebouwen zijn aanpandig indien zij 
constructief aan elkaar zijn gebouwd, waardoor contactgeluid via een constructieve verbinding 
mogelijk is; 

� categorie B: activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een 
zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en 
andere gevoelige functies dienen plaats te vinden. Gebouwen zijn bouwkundig afgescheiden 
indien zij constructief onafhankelijk van elkaar zijn gebouwd; 

� categorie C: de activiteiten zoals genoemd onder categorie B, waarbij vanwege relatief grote 
verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen.  

 

Deze beoordeling geldt dus alleen voor als zodanig aangewezen gebieden met functiemenging. 
Buiten deze gebieden worden al deze bedrijven "gewoon" beoordeeld aan de hand van de in de 
VNG-brochure omschreven methodiek voor milieuzonering. Bijvoorbeeld een verpleeghuis, dient 
buiten de bovengenoemde aangewezen gebieden voor functiemenging, een minimale afstand van 30 
meter in een woongebied en 10 meter in een gemengd gebied, aan te houden tot gevoelige objecten. 

Voor de duidelijkheid moet dan wel worden opgemerkt dat wat betreft de mate van overlast die een 
bedrijf mag veroorzaken naar gevoelige objecten (veelal genormeerd via het Activiteitenbesluit), geen 



verschil bestaat tussen een gebied met functiemenging en de andere woongebieden. Wel zal het 
bevoegde gezag in functiemenging-gebieden gemakkelijker aan mogen nemen dat een bepaalde 
bedrijfsfunctie uit de A-, B- of C- categorie, past binnen een beoogde bestemming, zonder dat 
hiervoor diverse milieuonderzoeken moeten worden opgevraagd, omdat niet wordt voldaan aan een 
bepaalde minimale afstand.  

Uiteraard geldt dit beleid niet voor alle bedrijfstypen. In een gebied met functiemenging wordt 
uiteraard niet beoogd om ruimte te maken voor een groot transportbedrijf of chemische fabriek, maar 
biedt de VNG-brochure een afwegingskader voor de soorten van bedrijvigheid waar functiemenging 
voor mogelijk is. Dit afwegingskader is ook toegepast bij de SvB, behorend bij dit bestemmingsplan: 

� categorie A voor activiteiten in milieucategorie 1. 
� categorie B voor activiteiten maximaal in categorie 1 voor wat betreft aspect gevaar; categorie 2 

voor stof en geur; categorie 3.1 voor geluid met een index van maximaal 1G (goederen) en 2P 
(personen); 

� categorie C, als categorie B, maar met een maximale index van 2G (goederen) en 3P (personen). 
 

Bovendien geldt de functiemenging-mogelijkheid niet voor alle bedrijven in een bepaalde 
bedrijfscategorie. Aangesloten wordt ook hier bij de VNG-brochure, waarin voor de toelaatbaarheid 
van de verschillende activiteiten, de volgende randvoorwaarden worden gegeven: 

1. het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid; 
2. productie en/ of laad en losactiviteiten vinden alleen in de dagperiode plaats; 
3. de activiteiten, inclusief opslag, geschieden hoofdzakelijk inpandig; 
4. de activiteiten uit categorie C beschikken daarnaast over een goede aansluiting op de 

hoofdinfrastructuur. 
 

Deze randvoorwaarden hebben als consequentie dat bepaalde gelijksoortige typen van 
milieubelastende activiteiten, juist in een gebied waar functiemenging wordt nagestreefd, toch volledig 
anders beoordeeld moeten worden. Bijvoorbeeld een school met een schoolplein kan dan op grond 
van de derde voorwaarde niet worden gezien als een type B activiteit. Milieuzonering blijft hier dus 
aangewezen, waardoor categorie 2 (minimale afstand 30 meter of 10 meter in gemengd gebied) van 
toepassing blijft. Dit terwijl een school zonder schoolplein (of een schoolplein met een aantoonbaar 
ondergeschikte functie) in een functiemenging-gebied juist wel moet worden gezien als type B, 
conform de SvB. Het gaat immers, conform de jurisprudentie dienaangaande, bij de beoordeling om 
datgene wat "in hoofdzaak" plaats vindt bij een milieubelastende activiteit. Met andere woorden; het 
gaat hier om datgene wat in hoofdzaak milieubelastend is (in casu: het schoolplein). 

De acceptatie van het principe van functiemenging heeft er toe geleid dat de toepassing van de VNG-
brochure in de bestemmingsplanpraktijk vanaf 2007 in plaats van het "gemotiveerd afwijken" als 
nieuw uitgangspunt het "gemotiveerd toepassen" heeft kozen. In de VNG-brochure (p.40) zelf wordt 
hierover opgemerkt: "Er kan naar keuze gebruik worden gemaakt van meerdere lijsten, voor de 
inpassing van activiteiten in gemengd gebied zijn de milieucategorieën A, B en C opgenomen [...]. Na 
vaststelling van de lijsten in het bestemmingsplan is bij afwijkingen uiteraard een zorgvuldige 
motivering nodig." 

 

Gemotiveerd afwijken 

De VNG-brochure is bedoeld als hulpmiddel en niet als blauwdruk. Ook wanneer functiemenging niet 
aan de orde is, laat jurisprudentie zien dat, van de brochure kan/ moet worden afgeweken wanneer 
aannemelijk wordt gemaakt dat, ondanks het voldoen aan de in de VNG-brochure genoemde 
richtafstanden, de bedrijfsvoering door nieuwe ontwikkelingen in sommige gevallen toch wordt 
beperkt. Of omgekeerd kan het ook aan de orde zijn dat een goed- woon- en leefklimaat bij kleinere 
afstanden juist wel kan worden gewaarborgd. Belangrijke voorwaarde hierbij is echter wel dat aan 
dergelijke afwegingen een zeer gedegen nader onderzoek ten grondslag moet liggen.  



Er kan dus "mits zorgvuldig gemotiveerd", ook worden afgeweken van de in de VNG-brochure 
genoemde richtafstanden voor functiescheiding. Hierbij dienen ook de mogelijke (toekomstige) 
gevolgen voor het woon- en leefmilieu, toch al direct te worden meegewogen in de 
belangenafweging. De Raad van State meent dat een bevoegd gezag zich reeds bij de 
bestemmingsplanprocedure een oordeel dient te vormen of, uitgaande van de "representatieve 
invulling van de maximale planologische mogelijkheden", geen onoverkomelijke problemen zijn te 
verwachten.  

Hierdoor kan de belangenafweging dienaangaande ook niet worden doorgeschoven naar de Wabo- 
(milieu)vergunningverlening (o.a. ABRvS 200408416/1, Zaanstad). Bestemmingsplannen mogen 
immers geen bestemmingen bevatten die niet kunnen worden gerealiseerd omdat bij voorbaat al 
vaststaat dat niet aan de milieueisen kan worden voldaan. 

Vooralsnog valt uit de jurisprudentie nog niet eenduidig af te leiden wat dan de toetsingsgrondslag 
van deze nadere motivatie zou moeten zijn. Meer dan aannemelijk is echter dat hiervoor het 
Activiteitenbesluit kan worden gebruikt. 

Het Activiteitenbesluit is een algemene maatregel van bestuur waarin regels zijn opgenomen die 
nodig zijn ter bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen van bedrijfsactiviteiten, die 
gelden voor de overgrote meerderheid van de bedrijven in Nederland. De normen die het 
activiteitenbesluit bevat, hebben in principe geen 'omgekeerde werking', het bevat dus geen normen 
voor een 'redelijk woon- en leefklimaat' voor milieugevoelige functies. Het bestemmingsplan, dan wel 
een besluit tot afwijking daarvan, blijft hierdoor het middel om een woon- en leefklimaat van 
omwonende te beschermen (o.a. ABRvS 201302600/1/A1, Lingewaard).  

Toch kent de bestuursrechter in de praktijk al wel degelijk een omgekeerde werking toe aan de 
normen van het Activiteitenbesluit. Wanneer een bedrijf, door bijvoorbeeld nieuwvestiging van een 
woning, niet meer aan de normen van het Activiteitenbesluit zou kunnen voldoen, wordt het 
bestemmingsplan geacht niet meer te voldoen aan het uitgangspunt van een goede ruimtelijke 
ordening. Dit vanuit de gedachte dat indien aan het Activiteitenbesluit wordt voldaan, er in beginsel 
sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

Of er bij vestiging van milieubelastende functies in een bestemmingsplan een redelijk woon- en 
leefklimaat aan milieugevoelige functies wordt geboden, wordt dus, zoals hierboven al uitgewerkt, in 
beginsel bepaald aan de hand van de richtafstanden, of mogelijkheid tot functiemenging, als 
omschreven in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Ook toekomstige ontwikkelingen 
worden dan geacht te zijn meegewogen. 

Wanneer aan de VNG-richtafstand, of voorwaarde voor functiemenging, wordt voldaan, dan hoeft er 
dus in principe geen toets meer aan het Activiteitenbesluit, of (soms) vigerende vergunning, plaats te 
vinden. Uiteraard geldt hiervoor wel de uitzondering dat, wanneer (onderbouwd) aannemelijk wordt 
gemaakt dat de criteria van de VNG-brochure in het concrete geval niet volstaan, nader onderzoek 
noodzakelijk is. 

Wanneer de richtafstand echter groter is dan in een voorliggende situatie kan worden gehaald, of 
wanneer niet aan de criteria voor functiemenging kan worden voldaan, is bedrijfsvestiging toch nog 
steeds niet helemaal uitgesloten. Dit omdat, door middel van een algemene afwijkingsbevoegdheid, 
ook de mogelijkheid geboden wordt, om van de, op de VNG-brochure gebaseerde, SvB af te wijken. 
Deze afwijkingsbevoegdheid geldt ook voor bedrijfssoorten die niet op de lijst voorkomen en/of voor 
bedrijven uit een hogere milieuhindercategorie dan het bestemmingsplan toelaat. Uiteraard dient 
hieraan wel een zorgvuldige motivering, in de bovenstaande zin, ten grondslag te liggen. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij kwetsbare bestemmingen worden gerealiseerd, dient ook 
rekening te worden gehouden met de milieuzones rondom de bedrijven. Ook hier geldt dat bij 
inachtneming van de VNG-criteria in principe geen nader onderzoek noodzakelijk is. 

Maar net zoals bedrijven soms kunnen worden gerealiseerd op kortere afstanden dan volgens de 
VNG-richtlijnafstanden wenselijk is, kunnen omgekeerd ook woningen op geringere afstanden dan de 
richtafstanden toelaatbaar zijn, wanneer het betreffende bedrijf enerzijds geen 
uitbreidingsmogelijkheden meer heeft (wanneer er dus aannemelijk wordt gemaakt dat wordt 
uitgegaan van de "representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden") en er 



anderzijds sprake is van een "goed woon- en leefklimaat" ter plaatse van de geprojecteerde 
nieuwbouw. 

Of deze situatie zich inderdaad voordoet, kan worden beoordeeld aan de hand van het aanvullend 
toetsingskader, zoals opgenomen in bijlage 5 van de VNG-brochure. De jurisprudentie laat hierbij 
echter zien dat aan de normstelling van het Activiteitenbesluit de plaats toekomt die de VNG-brochure 
reserveert voor haar eigen normstelling in het "Toetsingskader voor ontheffingen en 
planherzieningen".  

De gemeente Nijmegen zoekt dan ook, bij de toepassing van dit VNG-toetsingskader, aansluiting bij 
de jurisprudentie in dezen. 

 

De verbijzonderde Staat van Bedrijvigheid 

De keuze voor de bovenstaande wijze van milieuzonering betekent tevens dat ook detailhandel, 
dienstverlening, kantoren, sport, maatschappelijke, culturele en recreatieve functies zijn onderworpen 
aan de VNG-methodiek. Het doel hiervan is om duidelijkheid en rechtszekerheid ten aanzien van 
deze functies, met een vaak grote maatschappelijke impact, te verschaffen. De SvB is dan ook 
gemodelleerd in deze zin. 

De SvB van dit bestemmingsplan wijkt dan ook op enkele onderdelen af van de bedrijvenlijst van 
bijlage 1 van de VNG-publicatie. 

Allereerst valt qua vormgeving op dat, anders dan in de VNG-brochure (bijlage 1 van de VNG-
brochure volgt de SBI-indeling), de indeling van de methodiek van de Standaard Vergelijkbare 
BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012), is aangehouden. Hierbinnen werden vervolgens de 
verschillende functies en hoofdgroepen van de VNG-brochure (inclusief code) ingebracht. Tevens is 
aangegeven of de betreffende categorie in aanmerking komt voor functiemenging en zo ja, welk type 
(A, B of C) van toepassing is. 

De bijlage I van de VNG-brochure kan worden gezien als een samenvatting en tevens uitwerking van 
de door het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) uitgewerkte "Index per klasse bij de SBI 2008" 
(het bestand: sbi2008versie2012indexperklasse.xls; verder: "de CBS-lijst"). Voor zover niet geheel 
duidelijk is of een concreet bedrijf te plaatsen is in een bepaalde bedrijfscategorie van SvB, is er in dit 
bestemmingsplan voor gekozen om de (veel gedetailleerder) indeling uit de CBS-lijst uit 2012 
bepalend te laten zijn. Om hierover onduidelijkheid te voorkomen, is hierdoor dan ook bij ieder, met 
name genoemd, bedrijf de meer gedetailleerdere SBI-code van de CBS-lijst opgenomen, waarbij 
tevens de van toepassing zijnde verzamel 2008 SBI-code van Bijlage I van de VNG-brochure is 
opgenomen, waarvan de betreffende categorie-indeling (opgenomen in de SvB) afhankelijk is.  

Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen, die in het onderstaande puntsgewijs zullen worden 
toegelicht: 

� in de lijn van het gestelde in de casus ABRvS 200004956/1 (Amsterdam) en de aanbevelingen 
dienaangaande in de VNG-brochure, zijn, gelet op de karakteristieken van het plangebied, in de 
SvB alleen bedrijven ondergebracht tot en met milieucategorie 2.  

� gelet op het karakter van de omgeving zijn geen bedrijven uit de SBI 2008 hoofdcategorieën:  A 
(Landbouw, bosbouw en visserij), B (Winning van delfstoffen), C (Industrie), F (Bouwnijverheid) 
en G (groothandel en handelsbemiddeling); nrs 01 t/m 34, m.u.v. cat. 18 kleine grafische industrie 
en nrs 41, 42, 43 en 46)  niet opgenomen in de SvB.  

� In aansluiting met de SVBP2012 hebben kantoren een eigen hoofdcategorie (sub D) gekregen, 
waarbinnen de diverse kantoor-aanduidingen in de VNG-brochure zijn ondergebracht. Het betreft 
hier kantoren zonder overwegende baliefunctie, waarvan de grootte in principe dus bepalend is 
voor de te verwachten milieuhinder. Kantoren met (overwegende) baliefunctie zijn gerangschikt 
onder de categorie dienstverlening. 

� ten opzichte van de VNG-publicatie is gekozen voor een afwijkende beoordeling van de 
hinderaspecten die samen hangen met autohandel- en reparatiebedrijven, benzinestations en 
aanverwante bedrijven, zoals “Verhuur en lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's”. De 



bedrijfstypen met SBI-2008 codes 45, 473 en 77.11 zijn dan ook niet opgenomen in de SvB voor 
dit gebied. 

� vergelijkbare overwegingen hebben bij bedrijfstypen die in de VNG-brochure zijn gerangschikt 
onder SBI-2008 code 4752 (Bouwmarkten, tuincentra en hypermarkten), SBI-code 82992 
(veilingen voor huisraad, kunst e.d.), SBI-code 59.14 (Bioscopen) en SBI-code 52109 
(Opslaggebouwen voor de verhuur van opslagruimte) er voor gezorgd dat deze niet zijn 
opgenomen, dan wel zijn uitgezonderd in de SvB.  

� Bedrijfsactiviteiten welke een bijzonder groot oppervlakte van het te bestemmen gebied 
benodigen (zoals begraafplaatsen, golfbanen, schietinrichtingen, tennisbanen, kuuroorden 
(turkse) badhuizen, sauna’s e.d.) zijn vanwege de centrumfunctie uiteraard niet opgenomen in de 
SvB. 

� Alleen zeer kleinschalige overnachtingsmogelijkheden (zoals Bed & Breakfast) voor recreatie zijn 
ter plaatse gewenst, dit mede met het oog op de reeds aanwezige voorzieningen in de nabijheid 
van het centrumgebied. 

 

Op basis van de hiermee opgedane ervaringen is de methodiek van de "Staat van horeca-activiteiten 
(model Nijmegen)" gehandhaafd. Deze horeca-activiteiten zijn nu weliswaar ook ondergebracht in de 
SvB, maar er worden nog steeds in de in de volgende drie categorieën onderscheiden: 

 

Categorie 1: lichte horeca 

Dit betreft bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds geopend zijn en slechts in beperkte 
hinder voor omwonenden veroorzaken. Hierbij gaat het vooral over (kleinschalige): restaurants, 
cafetaria's, ijssalons, koffiebars en dergelijke. Bedrijven van deze categorie met openingstijden 
uitsluitend in de dagperiode zijn geplaatst in categorie A, bedrijven met avondopenstelling zijn 
ondergebracht in categorie B, resp. categorie 1 en 2 bij milieuzonering. 

 

Categorie 2: middelzware horeca 

� Bedrijven die grotere hinder kunnen veroorzaken voor omwonenden door de ruime openingstijden 
(ook 's nachts). Hierbij kan worden gedacht aan café's en bars zonder al te zware 
muziekbelasting, taveernes, cocktailbars, etc. Deze bedrijven zijn over het algemeen passend 
binnen weinig gevoelige gebieden, zoals centrumgebieden met primair een functie voor 
detailhandel en voorzieningen. Het zijn bedrijven die passen binnen type B, of categorie 3.1 bij 
functiescheiding; 

� Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere restaurants, grotere 
hotels e.d. maar ook restaurants met een potentieel zeer hinderlijke haal- en brengservice. Deze 
bedrijven zijn vooral toelaatbaar langs grotere verkeerswegen. Dit zijn bij uitstek de categorie C 
bedrijven. 

 
Gelet op de milieubelasting van deze categorie bedrijven (3.1) zijn deze ter plaatse niet toegestaan, 
anders dan middels het doorlopen van een binnenplanse vrijstelling.  
 

Categorie 3: zware horeca 

Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts zijn geopend en tevens een groot aantal 
bezoekers (verkeer) aantrekken, hetgeen grote hinder voor de omgeving met zich mee kan brengen, 
zoals: dancings, discotheken en partycentra.  

Gelet op het aantal incidenten wat bij dit type bedrijven heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren, 
blijkt aan de aanwezigheid van dergelijke bedrijven ook meer risico's verbonden dan tot uiting komt in 
de VNG-brochure. Deze bedrijven zijn naar onze mening dan ook alleen toelaatbaar in specifiek voor 
dergelijke bedrijven aangewezen gebieden. Bovendien wordt bij dit soort bedrijven zeker niet voldaan 
aan de randvoorwaarden voor bedrijven die aan de methodiek voor functiemenging gesteld zijn. Deze 



bedrijven zijn dan ook niet opgenomen in de hierboven uitgewerkte methodiek voor functiemenging. 
(A,B en C-typering).  

Deze vormen van horeca zijn niet toegelaten in het onderhavige bestemmingsplan. 


