
Thema Bedrijventerreinen 
 

M.e.r. en bestemmingsplannen voor bedrijven- en industrieterreinen 
Regelmatig is een bestemmingsplan of een inpassings-
plan voor een bedrijventerrein m.e.r.-plichtig. In deze 
factsheet: 
 Hoe bepaal ik nut en noodzaak van een bedrijven-

terrein? 
 Wat is het verschil tussen referentiesituatie en 

voornemen? 
 Hoe bepaal ik de milieueffecten van de maximale 

mogelijkheden van een bestemmingsplan? 
 Hoe onderbouw ik de invulling van de bestemmingen? 
 Aan welke alternatieven kan ik denken? 
Onder bedrijventerreinen vallen ook industrieterreinen in 
deze factsheet.  
 

Hoe bepaal ik nut en noodzaak? 
Bij een nieuw bedrijventerrein, maar ook bij bestaande 
bedrijventerreinen met nog veel onbenutte ruimte, is het 
met name bij een plan-MER van belang om nut en 
noodzaak te onderzoeken en het besluit te motiveren. Het 
bevoegd gezag kan er immers ook voor kiezen om een 
andere bestemming te geven aan (delen van) het 
bedrijventerrein. Om nut en noodzaak te motiveren wordt 
de Ladder van duurzame verstedelijking in drie stappen 
doorlopen.    
 
Stap 1: Regionale behoefte 
De gemeente of provincie bepaalt de regionale 
ruimtevraag zowel kwantitatief als kwalitatief. Het gaat 
om de ruimtevraag waarin elders in de regio nog niet is 
voorzien: eventuele andere initiatieven in de regio, 
dekken immers al (deels) de regionale ruimtevraag. Ook 
leegstand speelt een rol in de bepaling van de vraag.  
   
Stap 2: Bestaand stedelijk gebied 
Als uit stap 1 een regionale behoefte blijkt, dan volgt stap 
2. Hierin wordt beschreven in hoeverre het voornemen 
kan worden gerealiseerd binnen bestaand stedelijk 
gebied. Bijvoorbeeld door herstructurering van 
beschikbare grond of door transformatie in de regio.  
 
Stap 3: Buiten bestaand stedelijk gebied 
Als uit stap 2 blijkt dat het voornemen (deels) niet binnen 
het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, volgt stap 
3. Hierin wordt gekeken of het bedrijventerrein goed is of 
kan worden ontsloten voor diverse vervoersmiddelen. 
 
 

 
 

 
Wat is het verschil tussen referentie-
situatie en voornemen? 
Het is bij bestemmingsplannen voor bestaande 
bedrijventerreinen lastig te bepalen welke elementen bij 
het voornemen horen en welke bij de referentiesituatie. 
Dat komt bijvoorbeeld omdat niet alle ontwikkelings-
ruimte die het vigerende plan biedt is ingevuld op het 
moment dat een nieuw plan wordt vastgesteld of omdat 
bestaande vergunningruimte al lange tijd onbenut is.  
 
De Commissie heeft als uitgangspunt bij haar advisering 
dat alles waarover het bevoegd gezag opnieuw een 
besluit kan nemen hoort bij het voornemen.  
 
Zie ook de factsheet Referentiesituatie in MER voor 
bestemmingsplannen. 

 
Hoe bepaal ik de milieueffecten van de 
maximale mogelijkheden? 
Bij een bestemmingsplan voor een bedrijventerrein is het 
vaak niet eenvoudig om te beoordelen wat het bestem-
mingsplan precies mogelijk maakt. Vaak bevat het 
bestemmingen die maximaal een bepaalde milieu-
categorie toelaten uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten.  
Er zijn dan diverse soorten bedrijven mogelijk met 
verschillende milieueffecten. Het ene bedrijf zorgt 
bijvoorbeeld voor meer geluidhinder en het andere bedrijf 
voor meer geurhinder.   
 
Representatieve invulling 
De Commissie gaat bij het onderzoek naar de 
milieueffecten van een bestemmingsplan uit van een 
representatieve invulling van de maximale planologische 
mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat alle 
bestemmingen volledig worden benut. Bij de invulling van 
deze bestemmingen mag vervolgens uit worden gegaan 
van onderbouwde aannames voor de bebouwings- en 
gebruiksmogelijkheden.  

Geldende bestemmingen, geen blijvende rechten 
Uit jurisprudentie blijkt dat aan geldende bestemmingen 
geen blijvende rechten kunnen worden ontleend. De  
Raad van State: ‘Het bevoegd gezag kan op grond van 
gewijzigde planologische inzichten en na afweging van 
alle betrokken belangen andere bestemmingen en regels 
voor gronden vaststellen.’ 

 
Goede onderbouwing 
Welke aannames van toepassing zijn, verschilt per 
bestemmingsplan. Het is belangrijk om de aannames 
inzichtelijk te maken en te onderbouwen omdat zij  
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bepalend zijn voor de milieueffecten. Hoe meer 
onzekerheden, hoe steviger de onderbouwing moet zijn. 
Een goede onderbouwing is zeker van belang als er 
effecten op Natura 2000-gebieden te verwachten zijn en 
als er in de referentiesituatie al sprake is van 
milieuknelpunten.  

 
Hoe onderbouw ik de invulling van de 
bestemmingen? 
Vragen die belangrijk kunnen zijn om te beantwoorden 
voor de aannames van een representatieve invulling: 
 Is het een bestaand of nieuw bedrijventerrein?  

o Bij een bestaand bedrijventerrein komt de  
huidige feitelijke situatie mogelijk (deels) 
overeen met een representatieve invulling van de 
maximale planologische mogelijkheden. De 
beschrijving van de bestaande situatie biedt dan 
houvast voor de aannames over de verdere 
ontwikkeling van het terrein.  

o Bij een nieuw bedrijventerrein met ruime  
bestemmingen zijn de onzekerheden in de  
uiteindelijke invulling van het terrein 
waarschijnlijk groter. 

 Tonen bepaalde bedrijven al belangstelling voor 
uitbreiding of vestiging? 

 Zijn er bepaalde bedrijven of sectoren aanwezig of 
mogelijk die naar verwachting gaan groeien? Waar 
zijn deze verwachtingen op gebaseerd?  

 Zijn er bedrijven aanwezig op het bestaande 
bedrijventerrein in een sector waar veel bedrijven 
krimpen?  

 Is al bekend dat bedrijven stoppen en op welke 
termijn?  

 Welke bedrijventerreinen zijn er in de buurt en wat is 
de wisselwerking daarmee? Mogelijk is er 
bijvoorbeeld een bedrijventerrein in de buurt met 
nog beschikbare ruimte dat bij uitstek geschikt is 
voor distributiebedrijven. Het is daardoor minder 
waarschijnlijk is dat deze bedrijven zich zullen 
vestigen op het te onderzoeken bedrijventerrein.  

De invulling van de Ladder van duurzame verstedelijking 
bieden informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan welke alternatieven kan ik denken? 
Het MER besteedt aandacht aan 'redelijkerwijs in 
beschouwing te nemen' alternatieven. Daarmee komen 
milieugevolgen van een activiteit beter in beeld en worden 
milieuvriendelijker opties overwogen. Wat relevante 
alternatieven zijn hangt af van de specifieke situatie, 
problemen en mogelijkheden.  
Alternatieven zijn: 
 Locatiealternatieven. Als er in de regio nog 

redelijkerwijs andere locaties mogelijk zijn.  
 Inrichtingsalternatieven. Bijvoorbeeld 

faseringsalternatieven of zoneringsalternatieven. 
Resultaten uit de Ladder van duurzame verstedelijking 
bieden ook hier handvatten voor alternatieven, omvang, 
type bedrijf en locatie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie? www.commissiemer.nl  
Of stel uw vraag aan onze helpdesk: 030-234 7666 of 
kennisplatform@eia.nl 
 
 Andere factsheets rond dit thema vindt u op de 

website van de Commissie. 
 Actuele jurisprudentie houdt de Commissie in de 

gaten en zet de belangrijkste uitspraken op haar 
website. 

 
U kunt geen rechten ontlenen aan deze factsheet. De 
informatie in deze factsheet is bedoeld als algemene 
handreiking voor de praktijk, maar bevat nadrukkelijk 
geen specifiek advies voor individuele situaties.  
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De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over inhoud en proces van de milieueffectrapportage.   
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