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Met noot R. Benhadi1, Red. 

Overwegingen  

Toetsingskader  

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om 

bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit 

betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding 

bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen 

stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts 

beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit 

anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. 

(…) 

Geschil  

7. Appellante sub 2 heeft een scheepsreparatiebedrijf dat is gevestigd aan de (locatie 3) te 

Druten. Op ongeveer 80 m van het bedrijf van (appellante sub 2) is een bunkerwinkelschip 

toegestaan, waar vanaf proviand en brandstof voor de scheepvaart wordt verkocht. Ook zijn 

ter plaatse drie bedrijfswoningen toegestaan. (appellante sub 2) vreest door de wijze van 

bestemmen van het bunkerwinkelschip beperkt te worden in haar bedrijfsvoering en 

eventuele veranderingen daarbinnen. 

Beroepsgronden  

8. Appellante sub 2 betoogt dat niet duidelijk is of het bunkerwinkelschip met drie 

bedrijfswoningen (hierna: het bunkerwinkelschip) binnen het gezoneerde industrieterrein valt. 

Omdat aan de ligplaats geen bestemming is toegekend voor in de hoofdzaak vestiging van 

inrichtingen valt deze niet binnen de definitie van industrieterrein uit de Wet geluidhinder 

(hierna: Wgh). Dat is evenmin het geval omdat de ligplaats voor het bunkerwinkelschip niet 

op een terrein ligt dat geheel of gedeeltelijk de mogelijkheid biedt voor de vestiging van 

grote lawaaimakers. Volgens (appellante sub 2) zou deze onduidelijkheid weggenomen 
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kunnen worden door het toekennen van een begrenzing aan het industrieterrein of door ter 

plaatse van het bunkerschip ook grote lawaaimakers toe te staan. 

8.1. De raad stelt zich op het standpunt dat de ligplaats voor het bunkerwinkelschip binnen 

het gezoneerd industrieterrein ligt. Op de gronden met de bestemmingen ‘Bedrijf - 

Uiterwaarden’ en ‘Water’ ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - 

werkponton’ zijn grote lawaaimakers toegestaan. Omdat deze gronden het merendeel van het 

terrein beslaan ligt volgens de raad ook de ligplaats voor het bunkerwinkelschip op een 

industrieterrein in de zin van de Wgh. De raad wijst in dat kader op de uitspraken van de 

Afdeling van 18 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN4278, en van 22 mei 

2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0685, omdat daarin is overwogen dat met de definitie van 

industrieterrein in de Wgh is beoogd dat ook gronden waarop geen grote lawaaimakers zijn 

toegestaan deel kunnen uitmaken van een gezoneerd industrieterrein. 

8.2. Aan de ligplaats voor het bunkerwinkelschip is de bestemming ‘Water’ toegekend met de 

aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - bunkerwinkelschip’. 

Aan de gronden voor (appellante sub 2) is de bestemming ‘Bedrijf - Uiterwaarden’ met 

de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - 1’ toegekend. Niet in geschil is dat het bedrijf 

van (appellante sub 2) tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van 

inrichtingen behoort die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken in de zin van 

artikel 1 van de Wgh, de zogenaamde grote lawaaimakers. 

De gronden voor (appellante sub 2) en de ligplaats voor het bunkerwinkelschip liggen 

op ongeveer 80 m afstand van elkaar. 

De gronden voor (appellante sub 2) en de ligplaats voor het bunkerwinkelschip zijn 

vrijwel geheel omsloten door gronden met de aanduiding ‘geluidzone - industrie’. De 

gronden voor de (appellante sub 2) hebben een oppervlakte van ongeveer 120.000 m² en de 

overige gronden meten ongeveer 40.000 m². 

8.3. Ingevolge artikel 1, lid 1.34, van de planregels moet onder bunkerwinkelschip worden 

verstaan een bevoorradingsschip ten behoeve van de scheepvaart, met een verkoopfunctie 

ten behoeve van proviand, brandstof en dergelijke. 

Ingevolge artikel 7, lid 7.1, aanhef en onder a, is ter plaatse van de gronden met de 

bestemming ‘Bedrijf - Uiterwaarden’ en de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - 1’ een 

scheepsbouw- en reparatiebedrijf met bijbehorende havens en (vaar)water toegestaan. 

Ingevolge artikel 18, lid 18.1, zijn de voor ‘Water’ aangewezen gronden bestemd voor: 

a. waterhuishouding en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

b. watergangen, waterpartijen, oevers en taluds; 

c. waterberging; 

d. scheepvaart, waaronder begrepen veerverbindingen; 

e. extensief dagrecreatief medegebruik; 
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f. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende danwel daaraan 

eigen natuurwaarden; 

alsmede voor: 

g. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur - ontzanding’: 

h. de winning van, de opvulling met, de verwerking van en het transport over water van 

oppervlaktedelfstoffen; 

i. tijdelijke ontsluitingswegen, inclusief bereikbaarheidsvoorzieningen, ten behoeve van de 

winning van oppervlaktedelfstoffen. 

j. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - werkponton’, een werkponton 

als onderdeel van het scheepsbouw- en reparatiebedrijf binnen de bestemming ‘Bedrijf - 

Uiterwaarden’ ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1'; 

k. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - recreatiehaven’, een 

recreatiehaven met bijbehorende voorzieningen, zoals loopbruggen, steigers en spudpalen; 

l. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - bunkerwinkelschip’, maximaal 

één bunkerwinkelschip met bijbehorende voorzieningen; 

daarbij behorende voorzieningen zoals sluizen, kaden, keermuren, bruggen, duikers, 

stuwen, aanlegsteigers, meerpalen en andere voorzieningen. 

Ingevolge lid 18.3.2, onder a, zijn ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

recreatie - bunkerwinkelschip’ maximaal drie bedrijfswoningen toegestaan. 

Ingevolge artikel 35, lid 35.9, geldt ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’ 

de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein zoals bedoeld in artikel 40 van de Wet 

geluidhinder en zijn nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen uitsluitend toelaatbaar met 

inachtneming van de maximaal toelaatbare geluidswaarden volgens de Wet geluidhinder. 

8.4. Ingevolge artikel 1 van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) moet onder een 

industrieterrein worden verstaan een terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is 

gegeven voor de vestiging van inrichtingen en waarvan de bestemming voor het gehele 

terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van inrichtingen, 

behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van 

inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. 

Ingevolge artikel 40 wordt, indien bij de vaststelling van een bestemmingsplan aan 

gronden een zodanige bestemming wordt gegeven dat daardoor een industrieterrein 

ontstaat, daarbij tevens een rond het betrokken terrein gelegen zone vastgesteld, waarbuiten 

de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. 

Ingevolge artikel 41, vierde lid, kan de gemeenteraad bij besluit de begrenzing van een 

industrieterrein, waarop de vastgestelde zone is gebaseerd, vastleggen. 

8.5. Zoals hiervoor is overwogen zijn de gronden voor (appellante sub 2) en de ligplaats voor 

het bunkerwinkelschip omsloten door een geluidszone. Omdat het industrieterrein wordt 

omsloten door de geluidszone is hiermee naar het oordeel van de Afdeling voldoende 



duidelijk aangegeven welke gronden binnen het industrieterrein liggen. Daarbij acht de 

Afdeling van belang dat in de plantoelichting een afbeelding is opgenomen van het 

gezoneerde industrieterrein inclusief de geluidszone, zoals die in het voorheen geldende 

bestemmingsplan aan de in geding zijnde gronden was toegekend en de raad ter zitting met 

kaartmateriaal heeft geïllustreerd dat het voorliggende bestemmingsplan op dit punt geen 

verandering brengt. 

De raad heeft dit kaartmateriaal na de zitting overgelegd. 

Voor zover (appellante sub 2) vreest dat de gronden voor het bunkerwinkelschip niet tot 

het industrieterrein kunnen behoren omdat ter plaatse geen grote lawaaimakers zijn 

toegestaan, is deze vrees ongegrond. Met de definitie van industrieterrein in artikel 1 van de 

Wgh heeft de wetgever beoogd mogelijk te maken dat ook gronden waarop geen grote 

lawaaimakers of andere inrichtingen zijn toegestaan deel kunnen uitmaken van een 

gezoneerd industrieterrein. Ook is het terrein in hoofdzaak bestemd voor de vestiging van 

inrichtingen, waaronder een grote lawaaimaker, nu ongeveer tweederde deel van het terrein 

voor een grote lawaaimaker is bestemd. De planregeling is derhalve in overeenstemming met 

de Wgh op dit punt. 

Voor zover (appellante sub 2) betoogt dat de raad een besluit had moeten nemen als 

bedoeld in artikel 41, vierde lid, van de Wgh, overweegt de Afdeling dat de raad zich in 

redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat dit niet nodig is. De begrenzing van 

het industrieterrein volgt voldoende duidelijk uit de ligging van de geluidzone. 

Het betoog van (appellante sub 2) faalt. 

Conclusie  

9. Gelet op het voorgaande zijn de beroepen ongegrond. 

Noot 

1. Discussies in het verleden over de omvang van een krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd 

industrieterrein in combinatie met een enge uitleg van het begrip ‘industrieterrein’ door de Afdeling waren 

aanleiding voor de wetgever om een ruimere definitie van het begrip ‘industrieterrein’ in artikel 1 van de 

Wet geluidhinder op te nemen (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 89 e.v.). Deze wijziging is op 31 

maart 2010, met de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet, geeffectueerd. Onderdeel van deze 

wetswijziging was tevens de toevoeging van een vierde lid aan artikel 41 van de Wet geluidhinder. Dit 

artikellid bepaalt dat de gemeenteraad bij besluit de begrenzing van een krachtens de Wet geluidhinder 

gezoneerd industrieterrein kan vaststellen. Ondanks deze wetswijzigingen ontstaat desalniettemin nog zo 

nu en dan discussie over de exacte begrenzing van een gezoneerd industrieterrein. Zo ook in bovenstaande 

uitspraak. 



 

Ligplaats voor het bunkerwinkelschip / bron: Verbeelding Blad 4 bij Raadsbesluit Druten d.d. 24 maart 2016 

2. Appellante exploiteert een scheepsreparatiebedrijf op een krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd 

industrieterrein in Druten. Op ongeveer 80 meter van haar bedrijf maakt het bestemmingsplan een 

bunkerwinkelschip (waar vanaf proviand en brandstof voor de scheepvaart wordt verkocht) en drie 

bedrijfswoningen mogelijk. Naar het oordeel van appellante is niet duidelijk of het bunkerwinkelschip met 

de drie bedrijfswoningen (door de Afdeling in de uitspraak gezamenlijk aangeduid als 

‘bunkerwinkelschip’, zie r.o. 8) op het gezoneerde industrieterrein zijn gesitueerd of dat deze de in de zone 

van het industrieterrein zijn gelegen. 

3. Waarom appellante hierover duidelijkheid wil, blijkt (helaas) niet uit de uitspraak, maar laat zich wel 

raden. In het geval het bunkerwinkelschip en de bijbehorende bedrijfswoningen op het gezoneerde 

industrieterrein zijn gevestigd, kunnen deze geluidtechnisch gezien geen grond vormen voor weigering van 

een vergunning voor een inrichting op het industrieterrein (ABRvS 14 december 

2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU7937, r.o. 2.9.1) en dus geen bedreiging vormen voor het 

scheepsreparatiebedrijf van appellante. Immers, het bunkerwinkelschip en de bijbehorende 

bedrijfswoningen kwalificeren in dat geval, vanwege de ligging op het industrieterrein zelf, niet als 

geluidgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder. De zone die rond het industrieterrein ligt, omvat 

immers niet mede het terrein zelf (zie ABRvS 6 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI0816). Overigens, 

de ligging van woningen op een gezoneerd industrieterrein wil niet zeggen dat de woningen, zoals vaker 

wordt verondersteld, akoestisch gezien vogelvrij zijn verklaard. In verband met de toets aan een goede 

ruimtelijke ordening moet bij de vaststelling van een bestemmingsplan het woon- en leefklimaat (ook) ter 

plaatse van die (bedrijfs)woningen worden beoordeeld (ABRvS 7 augustus 
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2013, ECLI:NL:RVS:2013:2861). Ook bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning 

milieu voor een inrichting op het gezoneerde industrieterrein, moet (enigszins) rekening worden gehouden 

met deze woningen (ABRvS 24 januari 2007, ECLI:NL:RVS:2007:AZ6867). 

4. Wanneer vast zou komen te staan dat het bunkerwinkelschip en de drie bedrijfswoningen niet op het 

gezoneerde industrieterrein, maar in de zone zijn gelegen, dan zou dat tot beperkingen kunnen leiden voor 

de bedrijfsvoering van appellante. Immers, in dat geval kwalificeren (in ieder geval) de bedrijfswoningen 

als woningen in de zin van (artikel 1 van) de Wet geluidhinder. 

5. Dat appellante duidelijkheid wil over de vraag of het bunkerwinkelschip en de drie bedrijfswoningen op 

het gezoneerde industrieterrein liggen is dus zeer begrijpelijk. Hoe moet deze duidelijkheid worden 

geboden? Appellante stelt dat dit kan worden geboden door ofwel ter plaatse van het bunkerschip en de 

bedrijfswoningen (tevens) grote lawaaimakers toe te staan ofwel de begrenzing van het industrieterrein in 

het bestemmingsplan vast te leggen zodat duidelijk is of het schip en de bedrijfswoningen wel of niet op het 

gezoneerde industrieterrein liggen. 

6. Het verruimen van de planologische mogelijkheden ter plaatse van het bunkerwinkelschip en de drie 

bedrijfswoningen zodat, zoals appellante voorstelt, ter plaatse óók grote lawaaimakers zijn toegestaan is 

niet noodzakelijk. Immers, met de verruiming van de in artikel 1 van de Wet geluidhinder opgenomen 

definitie van het begrip ‘industrieterrein’ kunnen ook gronden waarop geen grote lawaaimakers zijn 

toegestaan onderdeel uitmaken van het gezoneerde industrieterrein (zie r.o. 8.5 en Kamerstukken 

II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 89 e.v.). In dat geval worden alle op het gezoneerde industrieterrein aanwezige 

inrichtingen genormeerd door de zonegrens van 50 dB(A) die rond het industrieterrein ligt (ABRvS 18 

augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN4278; AbRS 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0685). 

7. Appellante stipt ook nog de in artikel 41 lid 4 van de Wet geluidhinder vastgelegde bevoegdheid van de 

gemeenteraad om bij besluit de begrenzing van het industrieterrein vast te leggen. De wetgever heeft deze 

regeling in de Wet geluidhinder opgenomen juist vanwege de constatering dat in de praktijk regelmatig 

onduidelijkheid ontstaat over de precieze begrenzing van een industrieterrein (Kamerstukken II 2009/10, 32 

127, nr. 3, p. 90). Van deze bevoegdheid wordt in de praktijk, jammer genoeg voor de rechtzoekende die de 

complexe systematiek van de Wet geluidhinder niet altijd even goed kan overzien, te weinig gebruik 

gemaakt. Bij gebreke van dit begrenzingsbesluit, gaat de Afdeling in bovenstaande uitspraak na waar de 

zone (die het industrieterrein omsluit) precies ligt. De Afdeling constateert dat de gronden van appellante 

alsook het bunkerwinkelschip en de drie bedrijfswoningen zijn omsloten door een geluidszone (r.o. 8.5). 

Dit leidt automatisch tot de conclusie dat (op basis van de verbeelding) voldoende duidelijk is welke 

gronden binnen (lees: op) het industrieterrein liggen. Immers, waar het industrieterrein eindigt, begint de 

zone en omgekeerd geldt hetzelfde. De Afdeling betrekt hierbij het gegeven dat in de plantoelichting een 

afbeelding is opgenomen van de ligging van het industrieterrein met daaromheen de zone. Onder deze 

omstandigheden, zo overweegt de Afdeling, bestond er voor de gemeenteraad geen noodzaak om, met 

toepassing van de in artikel 41 lid 4 van de Wet geluidhinder de begrenzing van het industrieterrein bij 

besluit vast te leggen. 
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8. In het verleden werden regelmatig bestemmingsplannen vastgesteld waarin uitsluitend de zonegrens (50 

db(A)-contour) werd vastgelegd in het bestemmingsplan (zie bijvoorbeeld ABRvS 29 augustus 2007, 

zaaknr. 200603048/1, r.o. 2.4 en 2.8.2). Op de plankaart was dan niet altijd even gemakkelijk te zien waar 

het industrieterrein begon en (dus) waar de zone eindigde. Met de inwerkingtreding van de Wro en de 

daarmee gepaard gaande digitalisering van bestemmingsplannen is dit probleem minder geworden. 

Tegenwoordig is via ruimtelijkeplannen.nl doorgaans in één oogopslag de ligging van de zonegrens en de 

geluidszone te zien. Daar waar geluidszone ophoudt, zo bevestigt ook de hierboven opgenomen uitspraak, 

begint het (gezoneerde) industrieterrein. 

9. Het in artikel 41 lid 4 van de Wet geluidhinder geregelde begrenzingsbesluit kan los van een 

bestemmingsplanprocedure worden genomen (let op het woordje ‘onverminderd’ in artikel 41 lid 4 van de 

Wet geluidhinder). Dit (begrenzings)besluit dient, zo volgt uit de parlementaire geschiedenis 

(Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 91), uiteindelijk verwerkt te worden in het (digitale) 

bestemmingsplan. Is dit besluit zelfstandig appellabel? Vaststaat dat artikel 41 lid 4 van de Wet 

geluidhinder niet opgenomen is in de negatieve lijst bij de Awb. Maar daarmee is nog niet gezegd dat het 

begrenzingsbesluit zelfstandig appellabel is. De mogelijkheid van de raad om met gebruikmaking van de 

bevoegdheid in artikel 41 lid 4 van de Wgh de terreinafbakening van het industrieterrein bij besluit vast te 

stellen, laat onverlet dat een geluidzone alleen kan worden gewijzigd bij vaststelling of wijziging van een 

bestemmingsplan (AbRS 28 november 2012 ECLI:NL:RVS:2012:BY4461, 201112436/1/R2 , r.o. 21.2). 

Gelet op deze koppeling met het bestemmingsplan, acht ik het daarom niet goed denkbaar dat een 

begrenzingsbesluit dat (nog) niet is opgenomen in het bestemmingsplan zelfstandig appellabel is, omdat 

een dergelijk besluit naar mijn oordeel geen rechtsgevolg heeft. Overigens, acht ik het ook niet wenselijk 

dat zelfstandig beroep openstaat tegen het begrenzingsbesluit. Een vergroting dan wel verkleining van de 

begrenzing van het industrieterrein heeft immers invloed op de grootte van de zone. Het is onwenselijk om 

de discussie over de begrenzing van het industrieterrein los te knippen van de discussie over de begrenzing 

van de zone. Een rechtzoekende kan de consequenties van de begrenzing van een industrieterrein pas 

volledig overzien indien hij ook zicht heeft op de planologische (on)mogelijkheden op het gezoneerde 

industrieterrein en de ligging van de zonegrens. Deze discussie hoort thuis in de 

bestemmingsplanprocedure. 

R. Benhadi 

1 Rachid Benhadi is advocaat bij Hekkelman Advocaten in Nijmegen en werkt aan een 

proefschrift over geluid in het omgevingsrecht. 
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