Cursus ‘Bedrijven en milieuzonering’
Strijd tussen milieubelastende activiteiten en gevoelige bestemmingen is overal aanwezig. Goede
ruimtelijke ordening voorkomt hinder en gevaar. Dit kan door voldoende afstand te houden tussen
milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen). Sinds 1986 geeft de
VNG de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' uit'. In het verleden werd de handreiking ook wel het
Groene Boekje genoemd. De meest actuele uitgave dateert van 2009. In de handreiking van de VNG staan
uitgebreide lijsten met richtafstanden.
In deze cursus leggen we uit wat milieuzonering is. Hoe wordt het toegepast bij nieuwe ontwikkelingen,
herstructurering of uitbreiding van activiteiten of functies. En uiteraard besteden we aandacht aan het
toepassen van de systematiek van bedrijven en milieuzonering in ruimtelijke aspecten. Optioneel wordt

Doelgroep:
• Beleidsmedewerkers en adviseurs op het gebied van geluid en ruimtelijke ordening,
vergunningverleners
• Provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en andere overheden of adviesbureaus
Programma
Deel 1:

Inleiding - Milieuzonering

• Integrale milieuzonering
• Indirect doorwerken van milieuonderwerpen waaronder de aspecten geluid of geur in het
bestemmingsplan
• Vastleggen van een zonering in het bestemmingsplan
Deel 2:

Handreiking Bedrijven en Milieuzonering (VNG)

• Richtafstandenlijst, omgevingstypen en functiemenging
• Welke milieuonderwerpen een rol kunnen spelen
• Welke gemiddelde afstanden tot de woonbebouwing 'passend' zijn
Deel 3:

Zonering

• Inwaartse zonering
• Uitwaartse zonering
Deel 4:

Toepassen in de dagelijkse praktijk

• Melding Activiteitenbesluit/Vergunning
• Aanpassing bestemmingsplan
• Afwijking van een bestemmingsplan

• Onderzoek en ruimtelijke onderbouwing
Deel 5:

VNG-uitgave Milieuzonering nieuwe stijl

Tijdens de training wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van de cases. Daardoor zal de praktische
toepassing van de kennis op de eerste plaats komen.
Naslagwerk:
Voor het naslagwerk zullen alle presentaties, cases en uitwerkingen ter beschikking worden gesteld. Ook
handige overzichten of tabellen zullen in het naslagwerk worden opgenomen.

Tijdsbesteding:
1 dagdeel

Maximaal aantal deelnemers:
20 deelnemers

Kosten:
•
•

€ 200,- p.p.
Incompany: € 1.500,-

Inclusief druk- en materiaalkosten
en exclusief BTW

