
      

 

Pagina 1 van 3 

 

Notitie: 
Beschrijving milieucategorie Louis Huisman en Zn. B.V. 
 
 
 
 
Someren, 21-9-2017 
 
 
Status: Concept    Kenmerk: FA/15206-015 
 
 
 
In deze notitie wordt een nadere toelichting gegeven op de benodigde milieucategorie voor het bedrijf 
Louis Huisman en Zn. B.V. te Gemert. 
 
De bepaling van de milieucategorieën is van toepassing voor de beoordeling of bedrijfsactiviteiten zijn 
toegestaan in een bestemmingsplan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn in 
bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen zoneringen opgenomen op basis van milieucategorieën. 
Hoe groter de milieucategorie hoe groter de richtafstand van de bedrijfsvoering tot gevoelige objecten 
zoals woningen.  
In de handreiking ‘Bedrijven en Milieuzonering, 2009’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) zijn verschillende bedrijfsvormen opgedeeld in milieucategorieën variërend van 1 tot 6. De 
verdeling is gemaakt op basis van richtafstanden voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. Op 
basis van de grootste richtafstand is een milieucategorie bepaald. In onderstaande tabel zijn de 
richtafstanden en bijbehorende milieucategorieën weergegeven. 
 

richtafstand Milieucategorie 

10 m 1 

30 m 2 

50 m 3.1 

100 m 3.2 

200 m 4.1 

300 m 4.2 

500 m 5.1 

700 m 5.2 

1.000 m 5.3 

1.500 m 6 

 
Niet alle denkbare bedrijven zijn opgenomen in deze handreiking. Wanneer een type bedrijf niet is 
opgenomen dient te worden gekeken naar een bedrijfsvorm die vergelijkbaar is met de activiteit. 
Indien een activiteit een kleinere omvang heeft dan reguliere bedrijven is het mogelijk om af te wijken 
van de opgenomen milieucategorie. Het bevoegd gezag (vaak gemeente) kan, mits goed 
onderbouwd, instemmen met de afwijking van de milieucategorie in het specifieke geval en een lagere 
milieucategorie toekennen aan het bedrijf. 
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De bedrijfsactiviteiten van Louis Huisman en Zn. B.V. bestaan uit: 
- walsen van metalen 
- zetten van metalen 
- stralen van metalen 
- spuiten van metalen 
- lassen van metalen 
- transporteren van eindproduct 
- timmerwerkplaats 
- montage eindproduct op locatie 
- groothandel bouwmaterialen 

 
De activiteiten met betrekking tot handelingen van metalen (zoals walsen, zetten en lassen) passen 
binnen de omschrijvingen ‘constructiewerkplaatsen, gesloten gebouwen’ en ‘Smederijen, 
lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.’. Voor deze bedrijfsvormen is de milieucategorie 3.2 van 
toepassing. 
 
Voor bedrijven die zijn gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van metalen is een andere 
omschrijving van toepassing. Afhankelijk van de oppervlaktebehandeling geldt een andere 
milieucategorie. Op het bedrijf vinden de volgende oppervlaktebehandelingen plaats: 

- spuiten van metalen 
- stralen van metalen 

In de handreiking zijn vergelijkbare activiteiten opgenomen zoals lakspuiten, scoperen en verzinken 
van metalen (spuiten). Deze bedrijfsvormen hebben een milieucategorie 3.2. 
Voor het stralen van metalen geldt de milieucategorie 4.1 vanwege de aspecten stof en geluid. 
 
Het eindproduct bestaat uit spanten die zijn vervaardigd op het bedrijf, gevelbeplating en overige 
materialen voor het leveren van complete loodsen/hallen aan afnemers. Deze producten worden met 
vrachtwagens vervoerd. Het transport maakt in het algemeen onderdeel uit van de normale 
bedrijfsvoering bij metaalbewerkingsbedrijven. Er is dan ook geen specifieke milieucategorie voor de 
transport ten dienste van het bedrijf opgenomen. 
 
Naast het vervaardigen van stalen spanten worden er op het bedrijf ook houten spanten gemaakt in 
een timmerwerkplaats. Een timmerwerkfabriek met een productieoppervlak van meer dan 200 m2 
behoort tot een milieucategorie 3.2. Wanneer het productieoppervlak kleiner is behoort deze 
bedrijfsvorm tot milieucategorie 3.1. 
 
Het eindproduct wat op het bedrijf wordt vervaardigd kan door het bedrijf ook op locatie worden 
geplaatst. Voor deze werkzaamheden zijn er enkele monteurs in dienst die met een bedrijfsbus op 
locatie deze werkzaamheden uitvoeren. Deze activiteit is te vergelijken met de activiteiten van een 
bouwbedrijf. Bouwbedrijven met een bedrijfsoppervlak van meer dan 2.000 m2 behoren tot 
milieucategorie 3.2. 
 
Naast de vervaardiging van spanten en montage van loodsen/hallen vindt op het bedrijf ook de 
verkoop van bouwmaterialen plaats. Deze bouwmaterialen kunnen worden opgehaald op het bedrijf of 
worden afgeleverd op locatie. Een groothandel in hout en bouwmaterialen met een bedrijfsoppervlak 
van meer dan 2.000 m2 behoort tot milieucategorie 3.1. 
 
Zoals uit bovenstaande blijkt is de activiteit met de hoogste milieucategorie voor de bedrijfsactiviteiten 
van Louis Huisman en Zn. B.V. het stralen van metalen. Deze activiteiten vinden echter op het bedrijf 
op kleine schaal plaats. Daarnaast wordt het materiaal gestraald met staalkorrels in tegenstelling tot 
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het meer toegepaste materiaal zand. Hierdoor is de stofproductie zeer laag waardoor enige overlast 
buiten het bedrijfsterrein verwaarloosbaar is. Ook de geluidsproductie vanuit deze installatie is niet 
significant hoger dan de andere activiteiten die op het bedrijf plaatsvinden. Gelet op deze activiteiten 
kan worden aangenomen dat de richtafstand van 200 meter behorende bij milieucategorie 4.1 kan 
worden verlaagd. Deze activiteit kan worden gelijkgesteld met de andere activiteiten voor 
oppervlaktebehandeling van metalen (milieucategorie 3.2) 
 
In onderstaand overzicht zijn de van toepassing zijnde milieucategorieën samengevat weergegeven: 

- walsen van metalen   categorie 3.2 
- zetten van metalen   categorie 3.2 
- stralen van metalen   categorie 4.1  3.2 
- spuiten van metalen   categorie 3.2 
- lassen van metalen   categorie 3.2 
- transporteren van eindproduct  nvt 
- timmerwerkplaats   categorie 3.2 
- montage eindproduct op locatie  categorie 3.2 
- groothandel bouwmaterialen  categorie 3.1 

 


