INLEIDING MILIEUZONERING
Handreiking Bedrijven en milieuzonering
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 1986 voor het eerst een handreiking ‘Bedrijven en
milieuzonering’ opgesteld. Deze moet gemeenten helpen bij het bepalen van de juiste plek voor nieuwe
bedrijven ten opzichte van woningen en vice versa. In de handreiking staat in een bedrijvenlijst voor elke type
bedrijvigheid een richtafstand en een milieucategorie vermeld. De richtafstand is gebaseerd op de effecten van
een bedrijfsactiviteit voor de omgeving vanwege de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Bedrijven met
een groter milieueffect voor de omgeving vallen in een hogere milieucategorie en hebben daarmee een grotere
richtafstand dan bedrijven die vallen in een lagere milieucategorie.
Er zijn in totaal 6 milieucategorieën, sommigen met subcategorieën.
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

Richtafstand (m)
10
30
50
100
200
300
500
700
1000
1500

Het op juiste wijze toepassen van milieuzonering is een effectief instrument om ruimtelijke ontwikkelingen
zodanig te laten plaatsvinden dat deze leiden tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, zonder dat dit
ongewenste beperkingen of belemmeringen voor bedrijfsvoering of exploitatie met zich meebrengt. Om effectief
ruimtegebruik te realiseren, maar ook om een afschermende werking te verkrijgen, wordt daarbij inwaartse
zonering toegepast. Hieronder wordt verstaan dat bedrijven die vallen onder lage(re) milieucategorieën zijn
gesitueerd aan de rand van het industrieterrein en de bedrijven die vallen onder een hoge(re) milieucategorie
meer in het midden van het industrieterrein.
Actualiseren milieuzonering industrieterrein Wanssum
Nu als gevolg van de gebiedsontwikkeling het industrieterrein wordt uitgebreid en her en der
bestemmingswijzigingen plaatsvinden, wordt ervoor gekozen om het bestemmingsplan van het hele
industrieterrein te actualiseren. Dat is nodig omdat:
1. De bedrijvenlijst gedateerd is
Op basis van de huidige milieu-inzichten vallen bedrijfsactiviteiten (mogelijk) in een andere categorie. Als
gevolg van (technologische) ontwikkelingen kunnen sectoren schoner zijn geworden. Anderzijds is het ook
denkbaar dat een bepaald type bedrijvigheid door nieuwe inzichten na verloop van tijd juist in een hogere
milieucategorie wordt ingedeeld. De bedrijvenlijst die nu voor het bedrijventerrein wordt gehanteerd is
beperkt en gedateerd (jaren 80). Diverse bedrijfsactiviteiten komen niet voor in de huidige lijst, terwijl
vestiging daarvan wel wenselijk is en dus tot de mogelijkheden zou moeten behoren.
2. Inwaarts zoneren niet is toegepast
Bij het bestemmen van het industrieterrein van Wanssum is in het verleden nauwelijks rekening gehouden
met inwaartse zonering. De actualisering van het bestemmingsplan en de uitbreiding van het industrieterrein
zijn voor de hand liggende redenen om – voor zover mogelijk – alsnog inwaartse zonering toe te passen.
Uiteraard met het in stand houden van bestaande milieurechten.
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Wat gaat er concreet gebeuren?
In het nog vast te stellen Provinciaal Inpassingplan (PIP) voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt:
1. Bedrijvenlijst geactualiseerd
Bij het bepalen van de milieuzonering wordt uitgegaan van de meest recente versie (2009) van de VNGrichtlijn Bedrijven en Milieuzonering;
2. Inwaarts gezoneerd
In de nieuwe situatie zijn ten zuiden van de rondweg milieucategorieën 2 en 3 toegestaan (met een
afwijkingsbevoegdheid voor milieucategorie 4).
Ten noorden van de rondweg zijn bedrijven uit de milieucategorieën 3 en 4 zijn toegestaan (met een
afwijkingsbevoegdheid voor milieucategorie 5.1 en 5.2).
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Wat betekent dit voor de bestaande bedrijven?
Het is goed mogelijk dat bedrijven na actualisering van de bedrijvenlijst in een andere milieucategorie vallen. Of
dat een zwaardere of lichtere categorie is, is terug te vinden op de ‘verschillijst’ die door de Gemeente Venray is
opgesteld.
Voor de bestaande bedrijven maakt het niet uit in welke categorie ze in de nieuwe situatie belanden, omdat de
milieuvergunde activiteiten blijven toegestaan. Als bedrijven in een hogere categorie vallen dan in het nieuwe
regime is toegestaan, dan worden ze specifiek bestemd. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat wanneer
bestaande bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteiten willen wijzigingen er hierdoor sprake is van een nieuwe
bedrijfsactiviteit. Dit kan er toe leiden dat die nieuwe activiteit op de betreffende locatie niet (meer) mogelijk is..
Wat betekent dit voor nieuw te vestigen bedrijven?
Op grond van het huidige bestemmingsplan is milieucategorie 3 alleen met vrijstelling toegestaan op de
bestemming Industrie. Met de huidige inzichten vallen veel bedrijven, zoals bijvoorbeeld veel soorten
metaalbedrijven, juist in deze categorie. Na vaststelling van het PIP is milieucategorie 3 overal toegestaan.
Op grond van het huidige bestemmingsplan is milieucategorie 2 niet rechtstreeks toegestaan in de bestemming
Bedrijven. In de toekomst wel. Daarbij valt te denken aan een aannemersbedrijf of een broodfabriek.
Veel bedrijfsactiviteiten die in de jaren 80 in een hogere milieucategorie vielen, zijn inmiddels minder
milieubelastend en vallen nu in een lagere milieucategorie. Het is dus zeer goed mogelijk dat bedrijven die in het
huidige bestemmingsplan in milieucategorie 4, 5 of 6 vallen, straks in een lagere milieucategorie terechtkomen
en dus mogelijk blijven. De aardappelverwerkende industrie was bijvoorbeeld milieucategorie 5 en is in de
nieuwe bedrijvenlijst maximaal 4.1. Hetzelfde geldt voor een bestrijdingsmiddelengroothandel; deze was eerst 5
en is nu 3.2.
Er zijn ook bedrijfsactiviteiten die in de nieuwe situatie niet meer rechtstreeks zijn toegestaan. Dat geldt onder
andere voor bedrijven die in milieucategorie 5 blijven, zoals een koffiebranderij, een cacaofabriek, een
scheepssloperij of een autoshredder. Ook geldt dit voor bedrijven die in de nieuwe situatie in milieucategorie 5
of 6 belanden, zoals een non-ferro metaalgieterij (nu 4, in de nieuwe situatie 5.1). Deze kunnen alleen nog met
een afwijkingsbevoegdheid ten noorden van de rondweg worden toegelaten. Het is overigens zo dat geen van de
bedrijven uit de huidige lijst met de nieuwe inzichten in milieucategorie 6 komt.
Milieucategorie 6 is niet meer toegestaan in de nieuwe situatie, terwijl in het huidige regime een tweetal type
bedrijfsactiviteiten uit deze categorie wel op het industrieterrein zijn toegestaan. Het betreft asfaltproductie en –
overslag en biogasproductie. Omdat deze twee specifieke activiteiten in de nieuwe bedrijvenlijst lager worden
ingeschaald (respectievelijk 4.2 en 3.2 ), blijven ze in de nieuwe situatie straks mogelijk. Het is dus niet correct
om op voorhand te stellen dat bedrijven die vallen onder milieucat. 5 (en 6), na vaststelling van het PIP niet meer
zijn toegestaan.
Conclusie
Omdat zowel de zonering van het bedrijventerrein als de bedrijvenlijst veranderen, is het moeilijk om de huidige
en de nieuwe situatie in algemene termen te vergelijken. Actualisering leidt niet consequent en per definitie tot
een verslechtering van de exploitatiemogelijkheden. Het PIP biedt nadrukkelijk ook nieuwe kansen en
mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan niet kent. Of gevolgen positief of negatief zijn, is per situatie
verschillend.
Meer informatie
Mocht u als bedrijf meer informatie willen over de huidige en toekomstige milieuzonering en de consequenties
van de actualisering voor uw bedrijf, neem dan contact op met Johan Roerink, Gemeente Venray.

