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Samenvatting 
 
 
Opdracht 
 
In het kader van het programma Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit is in 2001 
een werkgroep Intensief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (IRB) geïnstalleerd. 
Ter ondersteuning van de activiteiten die de werkgroep in de eerste fase verricht, heeft het 
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie de 
Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft de opdracht 
gegeven een omvattende en precieze inventarisatie te maken van wet- en regelgeving die 
van toepassing is op intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen, na te gaan hoe deze 
regelgeving het intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen beïnvloedt en te onderzoeken 
welke knelpunten zich daarbij voordoen.   
Voor de uitvoering van dit onderzoek is de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van 
de Technische Universiteit Delft een samenwerking aangegaan met het ingenieursbureau 
Tauw BV te Deventer. In deze rapportage doen wij verslag van de opzet, uitvoering en 
bevindingen van dit onderzoek. 
 
Achtergrond 
 
Ruimte in Nederland is schaars. Vanuit tal van functies (wonen, werken recreëren, verkeer, 
landbouw, natuurbeheer) worden claims op ruimte gelegd. Een van die claims komt van het 
bedrijfsleven waar het gaat om de realisatie van bedrijventerreinen (een terrein of cluster van 
terreinen dat bestemd en geschikt is voor gebruik door vestigingen ten behoeve van handel. 
nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie).  
Door intensivering van het ruimtegebruik bij de ontwikkeling, herstructuring en/of het beheer 
van  bedrijventerreinen te stimuleren, probeert de rijksoverheid iets aan dit ruimteprobleem te 
doen. Intensief ruimtegebruik verwijst naar het verhogen van de efficiency en duurzaamheid 
van het gebruik van grondoppervlakte. Intensief ruimtegebruik kan daarbij verschillende 
vormen aannemen.  
Bij herstructurering van bestaande bedrijventerreinen kan het gaan om onder andere 
inbreiden, gebruik van restruimten en introductie van nieuwe functies (wonen). Bij nieuwe 
terreinen kan het gaan om bijvoorbeeld verhoging van de bebouwingspercentages, bouwen in 
de hoogte of de diepte, combinatie van functies, combineren van ruimte-extensieve 
voorzieningen, time sharing.  
 
Initiatieven om vormen van intensief ruimtegebruik te realiseren verlopen niet zonder 
problemen. Zo kan er sprake zijn van technische, financiële, organisatorische en bestuurlijke 
knelpunten. Een van de moeilijkheden waar ondernemers en overheden op zeggen te stuiten 
bij de (bevordering van de) totstandkoming van intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen 
zijn de belemmeringen die door wet- en regelgeving worden opgeworpen. Uit een quick scan 
die eerder ten behoeve van de projectgroep IRB werd uitgevoerd blijkt dat het gaat om zaken 
als problemen bij het aanvragen van (geïntegreerde) milieuvergunningen, maximale 
bebouwingspercentages in bestemmingsplannen, milieuzonering in verband met bijvoorbeeld 
externe veiligheid, geluid en geur, onduidelijke voorschriften ten aanzien van brandveiligheid, 
toepassing van  arbo-regelgeving, belemmeringen voortkomend uit de 
natuurbeschermingswet, de wet bodembescherming en dergelijke.  
Een belangrijke vraag die ten aanzien van deze vermoede juridische knelpunten kan worden 
gesteld luidt of zij veroorzaakt worden door de wet- en regelgeving zelf of door de wijze 
waarop uitvoerders ze interpreteren en  toepassen.  
 
Onderzoeksvragen en opzet van het onderzoek 
 
In deze studie worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
• Wat verstaan we precies onder intensief ruimte-gebruik bij bedrijventerreinen?  
• Welke overige kenmerken van bedrijventerreinen waar sprake is van (voornemens tot) 

intensief ruimtegebruik zijn relevant?  
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• Welke nationale wet- en regelgeving wordt door betrokken partijen (overheden, 
projectontwikkelaars, bedrijven) als belemmerend ervaren bij de ontwikkeling en realisatie 
van de varianten van intensief ruimtegebruik.  

• In welke vorm worden betrokken partijen met deze wet- en regelgeving geconfronteerd?  
• Welke bestuursorganen vormen op grond van deze wet- en regelgeving het bevoegde 

gezag? 
• In hoeverre komen de gesignaleerde knelpunten voort uit de wet- en regelgeving zelf dan 

wel uit de wijze waarop de bevoegde uitvoerende instantie deze wet- en regelgeving 
interpreteert en toepast? 

• Wat is de aard van de ervaren knelpunten? 
• In hoeverre is er wat aan deze knelpunten te doen door wijziging van wet- en regelgeving 

zelf? 
 

De verscheidenheid aan verschijningsvormen van intensief bouwen is groot en er zijn tal van 
de locatiespecifieke kenmerken van bedrijventerreinen. Gegeven de beperkte omvang van 
het onderzoek is het onmogelijk een volledige inventarisatie van alle denkbare juridische 
knelpunten te maken. Daarom is gezocht naar een dusdanige afbakening en opzet van het 
onderzoek dat we de meest relevante juridische knelpunten op het spoor komen. Hiertoe zijn 
de volgende keuzen gemaakt: 
1. Het onderzoek richt zich primair op regelgeving afkomstig van de rijksoverheid.  
2. Het onderzoek beperkt zich tot het in kaart brengen en analyseren van juridische 

knelpunten en is er niet op gericht oplossingen aan te dragen. 
3. Binnen het geheel aan mogelijke vormen van intensief ruimtegebruik bij 

bedrijventerreinen hebben we onze aandacht op drie vormen toegespitst: 
• Verhoging van de bouw- en/of gebruiksruimte met behoud van dezelfde functies, met 

name hoger bouwen 
• Functiemenging bij nieuwe bedrijventerreinen bij  herstructurering van 

bedrijventerreinen 
• Gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen. 
Hoewel deze vormen niet alle mogelijkheden tot intensief ruimtegebruik omvatten, zijn het 
de meest voorkomende of vanuit het vermoeden van juridische knelpunten de meest 
relevante.  

4. De door ons onderscheiden vormen van intensief ruimtegebruik zijn niet de enige 
determinanten van juridische knelpunten. Zo hangt het optreden van specifieke 
knelpunten ook in belangrijke mate van locatie-specifieke kenmerken af: wordt een 
bedrijventerrein naast een belangrijke spoorweg gerealiseerd, wat zijn de 
eigendomsverhoudingen op een bedrijventerrein, gaat het om de aanleg van een nieuw 
terrein of om de revitalisering of herstructurering van een bestaand terrein, en dergelijke. 
Bovendien blijkt in de praktijk dat verschillende vormen van intensief ruimtegebruik 
worden gecombineerd. Het was ondoenlijk in het kader van dit onderzoek met alle 
mogelijke varianten rekening te houden. Door ons te richten op 'twee referentie-casus',  
hebben we getracht na te gaan welke knelpunten zich bij de drie door ons onderscheiden 
vormen van intensief ruimtegebruik in de praktijk voor kunnen doen. De twee 
referentiecasus waren: 
• Laakcenter, te Den Haag, waarbij het gaat om gestapelde bedrijven en de menging 

van de functies bedrijven en wonen 
• Hessepoort te Zwolle, waarbij gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen wordt 

nagestreefd.  
Deze case-studies leverden een eerste antwoord op onze onderzoeksvragen op. 
Tegelijkertijd is duidelijk dat deze gevallen een hoge mate van uniciteit kennen. Om de 
onderzoekvragen te beantwoorden kan daarom niet met case-studies worden volstaan. 
De kern van de studie bestaat daarom, mede voortbouwend op de case-studies, uit een 
brede inventarisatie van voor intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen relevante 
nationale wet- en regelgeving.  

5. Gekozen is voor een knelpuntenbenadering: oogmerk was niet alle nationale wet- en 
regelgeving die bij intensief ruimtegebruik bij bedrijventerrein aan de orde is even 
diepgaand te bestuderen. De brede inventarisatie van wet- en regelgeving is gericht op 
het op het spoor komen van een beperkt aantal belangrijke juridische knelpunten, die dan 
vervolgens meer in de diepte worden geanalyseerd. Onder juridische knelpunten wordt 
daarbij verstaan: wet- en regelgeving die door experts en betrokkenen als  belemmering 
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wordt ervaren voor de (bevordering van) de totstandkoming van intensief ruimtegebruik 
bij bedrijventerreinen.  

6. Gegeven de afbakening van het onderzoek gaat het er in deze studie om na te gaan 
welke juridische knelpunten, afkomstig van nationale wet- en regelgeving innovatief 
ruimtegebruik dermate bemoeilijken dat aanpassing overwogen moet worden. Daartoe 
zijn ten aanzien van juridische knelpunten de volgende onderscheidingen van belang: 
• Juridische knelpunten kunnen voortvloeien uit regelgeving afkomstig van de nationale 

overheid of van andere overheden. 
• Juridische knelpunten kunnen voortvloeien uit de beleidsmatige toepassing van 

nationale wet- en regelgeving door lokale uitvoerders. Strikt genomen zijn dit 
beleidsmatige en geen juridische knelpunten, maar omdat partijen er in het kader van 
bijvoorbeeld vergunningverlening tegenaan lopen, zullen zij toch vaak in de praktijk 
als juridische knelpunten benoemd worden.  

• Juridische knelpunten die in de praktijk als zodanig benoemd zijn, kunnen bij nadere 
analyse geen knelpunt blijken te zijn. Er is dus een onderscheid tussen 
gepercipieerde juridische problemen en juridische problemen die op basis van 
analyse kunnen worden vastgesteld. 

• De ernst van juridische knelpunten kan verschillen. In dit onderzoek maken wij 
onderscheid tussen juridische knelpunten die weliswaar ‘lastig’ zijn voor betrokkenen, 
maar in principe te voorkomen of oplosbaar zijn, en juridische problemen die 
totstandkoming van intensief ruimtegebruik ernstig belemmeren of onmogelijk maken.  

• Tenslotte kunnen juridische problemen verschillen in hun mate van complexiteit. In 
deze studie maken we verschil tussen juridische problemen die door juridische 
experts vrij gemakkelijk te duiden zijn, en knelpunten die ook voor juridische experts 
moeilijk te doorgronden zijn en nadere analyse behoeven.  
De analyse in deze studie is erop gericht juridische knelpunten te identificeren en na 
te gaan tot welke categorie zij behoren. 

 
In de analyse wordt nagegaan welke juridische knelpunten, voortvloeiend uit wet- en 
regelgeving afkomstig van de nationale overheid intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen 
dermate ernstig belemmeren dat aanpassing van regelgeving overwogen moet worden. 
Tegelijkertijd moet daar dan wel de mogelijkheid toe bestaan. De aanpassing van wet- en 
regelgeving mag er niet toe leiden dat de belangen die door de betreffende regelgeving 
worden gewaarborgd in het gedrang komen. Aanpassing van wet- en regelgeving kan 
bestaan uit deregulering: het verminderen of schrappen van regels, en re- of herregulering, 
het toevoegen of wijzigen van regels.  
 
Fasering en onderzoeksactiviteiten 
 
Het onderzoek is in een viertal stappen uitgevoerd. Vanwege de korte tijdsspanne van het 
onderzoek vonden zij voor een deel parallel plaats. 
1. Typering van vormen van intensief ruimtegebruik bij (typen) bedrijventerreinen, 

uitmondend in drie hoofdvormen. Deze activiteit vond plaats op basis van de expertise 
die was verzameld in de onderzoeksgroep aangevuld met enkele verkennende interviews 
met inhoudelijk deskundigen op het terrein van intensief ruimtegebruik bij 
bedrijventerreinen, en een scan van de relevante vakliteratuur. 

2. Inventarisatie van relevante wet- en regelgeving en voor intensivering van ruimtegebruik 
relevante instrumenten (o.a. vergunningen, ontheffingen en andere bestuursrechtelijke 
toestemmingen, plannen), de uitvoeringswijze (met inbegrip van de regels die 
daaromtrent zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht), verantwoordelijkheden 
en knelpunten. Deze inventarisatie vond plaats  met behulp van interviews met 
medewerkers van overheden en bedrijfsleven, bestudering van vakliteratuur en betrokken 
wet- en regelgeving.   

3. Nadere analyse van een aantal complexe juridische knelpunten. Dit betreft de juridische 
knelpunten met betrekking tot nationale wet- en regelgeving die ook voor juridische 
experts moeilijk te doorgronden zijn en nadere analyse behoeven. Dit gebeurde op basis 
van bestudering van betrokken wet- en regelgeving, discussie binnen het 
onderzoekteam, aangevuld met raadpleging van juridische expertise op specifieke 
terreinen.  

4.   Rapportage van de bevindingen.  
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Bevindingen 
 
Tijdens dit onderzoek is op basis van een brede literatuur-scan en de analyse van 2 cases 
een twintigtal problemen die in de praktijk als belemmerend worden ervaren bij de 
intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen onder de loep genomen. Deze analyse 
heeft geleid tot de volgende conclusies: 
 
Conclusie 1: De noodzakelijkheid van en mogelijkheden voor deregulering beperkt 
Op grond van de analyse in deze studie komen wij tot de slotconclusie dat er geen aanleiding 
bestaat voor deregulering van wet- en regelgeving van het rijk. De inventarisatie van 
knelpunten overziend, is het moeilijk aan de constatering te ontkomen dat de veronderstelling 
die aan dit onderzoek ten grondslag lag, namelijk dat er nationale wet- en regelgeving 
belemmerend werkt voor intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen, relativering behoeft.  
• Nationale wet- en regelgeving vormt slechts in zeer beperkte mate een serieuze 

belemmering voor de totstandkoming van intensief ruimtegebruik bij nieuwe en 
bestaande bedrijventerreinen. In de praktijk blijkt aan de meeste knelpunten wat te doen 
door de aanpassing van het project of door het voeren van overleg tussen betrokken 
partijen. Vaak wordt nationale wet- en regelgeving als lastig ervaren; zelden worden 
zaken juridisch gezien echt onmogelijk gemaakt.  

• Daarnaast moet worden geconstateerd dat veel problemen niet voorvloeien uit de 
regelgeving zelf, maar ontstaan door beleid, pseudo-wetgeving of lokale uitvoering van 
wetgeving.  

• Daarbij komt dat ten aanzien van veel als belemmerend ervaren regelgeving, zoals de 
Wet op de geluidhinder, regelgeving met betrekking tot de bodemsanering, de Wet 
voorkeursrechtgemeenten en planologische procedures in het recente verleden reeds 
aanpassingen zijn gerealiseerd. Ook het Stad- en Milieubeleid  is een voorbeeld van 
pogingen die reeds ondernomen zijn om de belemmerende werking van nationale regels 
te verminderen. Daarmee zijn reeds belangrijke knelpunten weggenomen.  

• Van groot gewicht is voorts dat de regels bij intensief ruimtegebruik aan de orde zijn niet 
straffeloos terzijde kunnen worden geschoven, omdat deze zijn opgesteld ter 
bescherming van cruciale belangen, zoals op het gebied van het milieu, de veiligheid en 
de arbeidsomstandigheden. Binnen de context van dit onderzoek wordt uit gegaan van 
het belang van deze beschermingsregels.  

 
Conclusie 2: ten aanzien van een aantal juridische knelpunten is herregulering te overwegen  
De analyse van knelpunten heeft ten aanzien van een aantal onderwerpen naar voren 
gebracht dat op een aantal punten de aanpassing van bestaande wet- en regelgeving de 
totstandkoming van intensief ruimtegebruik zou kunnen bevorderen. Het gaat om de volgende 
onderwerpen: 
Inhoud en afstemming van wet en regelgeving op het vlak van veiligheid bij overkluizingen, 
overbouwingen en ondergrondse bebouwing 
• De regeling van aansprakelijkheid bij overkluizingen, overbouwingen en ondergrondse 

bebouwing 
• Ongewenste eigendomsrecht door natrekking bij ondergronds bouwen 
• Het ontbreken van juridische mogelijkheden om ondernemers mee te laten doen aan het 

totstandbrengen van gemeenschappelijke voorzieningen.  
• De mogelijkheid tot horizontaal onteigenen  
• Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer.  
 
Onze aanbeveling luidt de mogelijkheden tot aanpassing van de betrokken wet- en 
regelgeving nader te onderzoeken. 
 
Conclusie 3: de cumulatie van regelgeving is een probleem 
Een belangrijk aspect van de juridische problematiek die aan de orde is bij intensief 
ruimtegebruik bij bedrijventerreinen ligt niet op het niveau van specieke wet- en regelgeving, 
maar op de complexiteit die ontstaat door de veelheid van regelgeving waar bij de realisatie 
van concrete projecten tegelijkertijd rekening mee moet worden gehouden: het cumulatieve 
effect van op zichzelf noodzakelijke en gerechtvaardigde en moeilijk weg te denken wetten en 
regels. Een extra complicerende factor is, dat de regels zich niet beperken tot een bepaald 
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rechtsgebied, maar als het ware een dwarsdoorsnede vormen van al die rechtsgebieden 
welke gerelateerd kunnen worden aan ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, waarbij naast het 
bestuursrecht ook het privaatrecht een prominente rol vervult. Daar komt bovendien nog eens 
bij dat de rechtsregels voor intensief ruimtegebruik zich niet beperken tot wetgeving in 
formele zin, maar zich tevens uitstrekt over het domein van decentrale overheden en 
beleidsnotities. Dit betekent dat het niet eenvoudig zal zijn in alle gevallen de juridische 
implicaties steeds scherp voor ogen te hebben.  
 
Ons inziens is dit cumulatieve effect moeilijk via deregulering op te lossen. Intensivering van 
grondgebruik en combinatie van functies maakt het realiseren van deze projecten binnen 
vigerende regelgeving ingewikkeld, maar daar is ook reden voor. De cumulatie van functies 
en daaruit mogelijk voortvloeiende onverwachte effecten rechtvaardigen dat er een meer dan 
gemiddelde inspanning verricht wordt om de verschillende betrokken belangen te 
waarborgen. Pas als er indicaties zijn dat wet- en regelgeving zaken echt onmogelijk maken 
of sterke argumenten zijn om de regelgeving handiger te regelen zonder dat dat de betrokken 
belangen geweld aan doet is er reden om te zoeken naar aanpassing van die wet- en 
regelgeving. Wij hebben daarvoor geen aanwijzingen hiervoor gevonden. De oplossing van 
deze problematiek zal o.i. in een andere richting gezocht moeten worden dan in die van 
vereenvoudiging van nationale wet- en regelgeving. 
 
Overigens willen wij hier nog eens de afbakening van ons onderzoek in herinnering roepen, 
om aan te geven dat onze conclusies uitsluitend betrekking hebben op juridische knelpunten 
afkomstig van de nationale overheid voor zover die aan de orde zijn bij de drie typen van 
intensief ruimtegebruik waarop wij ons richten.  
 
Oplossingsrichtingen 
 
Onze inventarisatie en analyse van twintig vormen van wet- en regelgeving die bij intensief 
ruimtegebruik bij bedrijventerreinen aan de orde zijn, leidt tot de conclusie dat op het niveau 
van specifieke wet- en regelgeving geen sprake is van knelpunten in de zin dat intensief 
ruimtegebruik ernstig belemmerd of  onmogelijk wordt. Wij zien geen aanleiding om voor 
deregulering te pleiten, aangezien in de meeste gevallen door aanpassing van projectinhoud 
of omgang met andere partijen knelpunten opgelost kunnen worden. Zwaarwegend daarbij is 
dat betrokken regelgeving belangrijke waarden en belangen waarborgen en er dus alle reden 
is om bij de ontwikkeling en aanpak van projecten met de wet- en regelgeving rekening te 
houden. Wel zijn we in deze studie een aantal problemen op het spoor gekomen die door het 
aanpassen van bestaande wet- en regelgeving kunnen worden weggenomen.  
Dit laat onze ‘overall-conclusie’ evenwel onverlet: de veronderstelling dat nationale wet- en 
regelgeving intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen in ernstige mate belemmert, wordt 
niet door onze studie wordt onderschreven.   
Deze conclusie impliceert niet dat er zich in het geheel geen problemen voordoen als gevolg 
van nationale wet- en regelgeving. Deze liggen echter vooral op het vlak van de cumulatieve 
werking hiervan: de veelheid van regels, afkomstig uit verschillende rechtgebieden, maken 
het moeilijk in het geval van concrete projecten hier mee om te gaan. Deze complexiteit wordt 
nog eens versterkt door de aanwezigheid van regelgeving van andere overheden en de eisen 
die beleidsmatig door de verschillende overheden worden gesteld.  
Wij zien hier deregulering van nationale wet- en regelgeving echter niet als de geëigende 
oplossing. Oplossingen dienen eerder gezocht te worden in het vergroten van de juridische 
deskundigheid ten aanzien van betrokken regelgeving, het in verband met elkaar brengen 
van expertise op de verschillende rechtsgebieden en het beschikbaar maken van deze 
expertise voor partijen in concrete projecten. 
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1 Inleiding en onderzoeksopzet 
 
1.1  Opdracht 
 
In het kader van het programma Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit is in 2001 
een werkgroep Intensief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (IRB) geïnstalleerd. 
De taakopdracht van deze MDW-werkgroep is ten aanzien van twee fasen gespecificeerd: 
Fase 1: Maak een zo breed en precies mogelijke inventarisatie van de wet- en regelgeving 
die -individueel of in samenhang - het intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen beïnvloedt 
en van de toepasselijke vergunningsprocedures en de verdeling van de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Beantwoord daarbij ook de vraag of de wet- en regelgeving zelf, dan 
wel de toepassing daarvan de belemmerende factor vormt.  
Fase 2: Formuleer voor de gesignaleerde knelpunten zo concreet mogelijke oplossingen.  
 
Ter ondersteuning van de activiteiten die de werkgroep in de eerste fase verricht, heeft het 
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie de 
Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft de opdracht 
gegeven een omvattende en precieze inventarisatie te maken van wet- en regelgeving die 
van toepassing is op intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen, na te gaan hoe deze 
regelgeving het intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen beïnvloedt en te onderzoeken 
welke knelpunten zich daarbij voordoen.   
 
Voor de uitvoering van dit onderzoek is de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van 
de Technische Universiteit Delft een samenwerking aangegaan met het ingenieursbureau 
Tauw BV te Deventer. In deze rapportage doen wij verslag van de opzet, uitvoering en 
bevindingen van dit onderzoek. 
 
1.2  Achtergrond 
 
Ruimte in Nederland is schaars. Vanuit tal van functies (wonen, werken recreëren, verkeer, 
landbouw, natuurbeheer) worden claims op ruimte gelegd. Een van die claims komt van het 
bedrijfsleven waar het gaat om de realisatie van bedrijventerreinen (een terrein of cluster van 
terreinen dat bestemd en geschikt is voor gebruik door vestigingen ten behoeve van handel, 
nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie). Het Centraal 
Planbureau heeft aangegeven dat tot 2010 de extra ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen 
6.500 tot 13.000 hectare is. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangegeven dat het 
benodigde extra oppervlak voor 'werken' tot 2030 32 à 54 duizend hectare bedraagt (CPB, 
1998; ROM-Magazine, jan/ febr 2000).  
  
Door intensivering van het ruimtegebruik bij de ontwikkeling, herstructurering en/ of het 
beheer van  bedrijventerreinen te stimuleren, probeert de rijksoverheid iets aan dit 
ruimteprobleem te doen. Intensief ruimtegebruik verwijst naar het verhogen van de efficiency 
en duurzaamheid van het gebruik van grondoppervlakte. Intensief ruimtegebruik kan daarbij 
verschillende vormen aannemen.  
 
Bij herstructurering van bestaande bedrijventerreinen kan het gaan om onder andere 
inbreiden, gebruik van restruimten en introductie van nieuwe functies (wonen). Bij nieuwe 
terreinen kan het gaan om bijvoorbeeld verhoging van de bebouwingspercentages, bouwen in 
de hoogte of de diepte, combinatie van functies, combineren van ruimte-extensieve 
voorzieningen, time sharing.  
 
Initiatieven om vormen van intensief ruimtegebruik te realiseren verlopen niet zonder 
problemen. Zo kan er sprake zijn van technische, financiële, organisatorische en bestuurlijke 
knelpunten. Een van de moeilijkheden waar ondernemers en overheden op zeggen te stuiten 
bij de (bevordering van de) totstandkoming van intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen 
zijn de belemmeringen die door wet- en regelgeving worden opgeworpen. Uit een quick scan 
die eerder ten behoeve van de projectgroep IRB werd uitgevoerd blijkt dat het gaat om zaken 
als problemen bij het aanvragen van (geïntegreerde) milieuvergunningen, maximale 
bebouwingspercentages in bestemmingsplannen, milieuzonering in verband met bijvoorbeeld 
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externe veiligheid, geluid en geur, onduidelijke voorschriften ten aanzien van brandveiligheid, 
toepassing van  arbo-regelgeving, belemmeringen voortkomend uit de 
natuurbeschermingswet, de wet bodembescherming en dergelijke.  
Een belangrijke vraag die ten aanzien van deze vermoede juridische knelpunten kan worden 
gesteld luidt of zij veroorzaakt worden door de wet- en regelgeving zelf of door de wijze 
waarop uitvoerders ze interpreteren en  toepassen.  
 
1.3  Onderzoeksvragen 
 
In de offerte-aanvraag wordt gevraagd de volgende vragen te beantwoorden: 
1. Welke wet- en regelgeving, individueel of in samenhang, beïnvloedt het intensief 

ruimtegebruik van bedrijventerreinen? 
2. Welke vergunningsprocedures zijn op grond van deze wet- en regelgeving van 

toepassing? 
3. Hoe is de bestuurlijke verantwoordelijkheid op grond van wet- en regelgeving verdeeld? 
4. Vormt de wet- en regelgeving zelf dan wel de toepassing daarvan de belemmerende 

factor? 
 
In dit onderzoek hebben wij op basis van deze vier hoofdvragen de volgende 
onderzoeksvragen geformuleerd: 
• Wat verstaan we precies onder intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen?  

Eerder zijn verschillende vormen van intensief ruimtegebruik genoemd. Het kan zijn dat 
bij specifieke vormen van intensief ruimtegebruik andere wet- en regelgeving aan de orde 
is c.q. als knellend wordt ervaren. 

• Welke overige kenmerken van bedrijventerreinen waar sprake is van (voornemens tot) 
intensief ruimtegebruik zijn relevant?  
Het onderscheid tussen nieuwe bedrijventerreinen en bestaande bedrijventerreinen die 
geherstructureerd worden, lijkt relevant. Ook bijzondere kenmerken van de locatie van 
een bedrijventerrein kunnen verschil uitmaken: bevindt deze zich in een stadscentrum of 
juist buiten de bebouwde kom, wordt een terrein naast bijvoorbeeld een spoorlijn 
gerealiseerd, et cetera. Het kan zijn dat bij deze verschillende typen bedrijventerreinen 
andere wet- en regelgeving aan de orde is c.q. als knellend wordt ervaren.   

• Welke wet- en regelgeving wordt door betrokken partijen (overheden, 
projectontwikkelaars, bedrijven) als belemmerend ervaren bij de ontwikkeling en realisatie 
van de varianten van intensief ruimtegebruik.  
Van juridische belemmeringen c.q. knelpunten is sprake als bedrijfsleven en/of 
overheden stuiten op problemen bij de (bevordering van de) totstandkoming van intensief 
ruimtegebruik bij bedrijventerreinen als gevolg van bestaande wet- en regelgeving. 

• In welke vorm worden betrokken partijen met deze wet- en regelgeving geconfronteerd? 
Welke relevante vergunningsprocedures, plannen en andere uitvoeringsbesluiten met 
betrekking tot meervoudig ruimtegebruik zijn op grond van de onderscheiden wet- en 
regelgeving van toepassing? 

• Welke bestuursorganen vormen op grond van deze wet- en regelgeving het bevoegde 
gezag? 

• In hoeverre komen de gesignaleerde knelpunten voort uit de wet- en regelgeving zelf dan 
wel uit de wijze waarop de bevoegde uitvoerende instantie deze wet- en regelgeving 
interpreteert en toepast? 

• Wat is de aard van de ervaren knelpunten?  
Komen die knelpunten voort uit bijvoorbeeld belemmerende regels, onduidelijke regels, 
tegenstrijdige eisen die regels stellen, het ontbreken van regels? 

• In hoeverre is er wat aan deze knelpunten te doen door wijziging van wet- en regelgeving 
zelf? 
Indien vastgesteld wordt dat een knelpunt voortkomt uit de wet- en regelgeving zelf en 
niet uit de toepassing ervan, wil dat nog niet zeggen dat deze aangepast moet of kan 
worden. Immers de regelgeving kan een legitiem belang waarborgen. Ook kan het zijn 
dat deze gebaseerd is op Europese regelgeving. Wijziging komt in beeld als er sprake is 
van onnodige knellende regelgeving, omissies in regelgeving waardoor belangen niet 
gewaarborgd zijn of regelgeving die eenvoudiger of slimmer kan worden ingericht.   
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1.4  Afbakening en opzet van het onderzoek 
 
De verscheidenheid aan verschijningsvormen van intensief bouwen is groot en de 
locatiespecifieke kenmerken van bedrijventerreinen zijn talrijk. Vanwege de beperkte omvang 
van het onderzoek is het onmogelijk een volledige inventarisatie van alle denkbare juridische 
knelpunten te maken. Daarom is gezocht naar een dusdanige afbakening en opzet van het 
onderzoek dat we de meest relevante juridische knelpunten op het spoor komen. Hiertoe 
hebben wij de volgende keuzen gemaakt: 
7. Het onderzoek richt zich primair op regelgeving afkomstig van de rijksoverheid.  
8. Het onderzoek beperkt zich tot het in kaart brengen en analyseren van juridische 

knelpunten en is er niet op gericht oplossingen aan te dragen. 
9. Binnen het geheel aan mogelijke vormen van intensief ruimtegebruik bij 

bedrijventerreinen hebben we onze aandacht op drie vormen toegespitst: 
• Verhoging van de bouw- en/of gebruiksruimte met behoud van dezelfde functies, met 

name hoger bouwen 
• Functiemenging bij nieuwe bedrijventerreinen bij  herstructurering van 

bedrijventerreinen 
• Gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen. 
Hoewel deze vormen niet alle mogelijkheden tot intensief ruimtegebruik omvatten, zijn het 
de meest voorkomende of vanuit het vermoeden van juridische knelpunten de meest 
relevante.  

10. De door ons onderscheiden vormen van intensief ruimtegebruik zijn niet de enige 
determinanten van juridische knelpunten. Zo hangt het optreden van specifieke 
knelpunten ook in belangrijke mate van locatie-specifieke kenmerken af: wordt een 
bedrijventerrein naast een belangrijke spoorweg gerealiseerd, wat zijn de 
eigendomsverhoudingen op een bedrijventerrein, gaat het om de aanleg van een nieuw 
terrein of om de revitalisering of herstructurering van een bestaand terrein, en dergelijke. 
Bovendien blijkt in de praktijk verschillende vormen van intensief ruimtegebruik te worden 
gecombineerd. Het was ondoenlijk in het kader van dit onderzoek met alle mogelijke 
varianten rekening te houden. Door ons te richten op 'twee referentie-casus',  hebben we 
getracht na te gaan welke knelpunten zich bij de drie door ons onderscheiden vormen 
van intensief ruimtegebruik in de praktijk voor kunnen doen. De twee referentiecasus 
waren: 
• Laakcenter, te Den Haag, waarbij het gaat om gestapelde bedrijven en de menging 

van de functies bedrijven en wonen 
• Hessepoort te Zwolle, waarbij gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen wordt 

nagestreefd.  
Deze case-studies leverden een eerste antwoord op onze onderzoeksvragen op. 
Tegelijkertijd is duidelijk dat deze gevallen een hoge mate van uniciteit kennen. Om de 
onderzoekvragen te beantwoorden kan daarom niet met case-studies worden volstaan. 
De kern van de studie bestaat daarom, mede voortbouwend op de case-studies, uit een 
brede inventarisatie van voor intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen relevante 
nationale wet- en regelgeving.  

11. Gekozen is voor een knelpuntenbenadering: oogmerk was niet alle nationale wet- en 
regelgeving die bij intensief ruimtegebruik bij bedrijventerrein aan de orde is even 
diepgaand te bestuderen. De brede inventarisatie van wet- en regelgeving is gericht op 
het op het spoor komen van een beperkt aantal belangrijke juridische knelpunten, die dan 
vervolgens meer in de diepte worden geanalyseerd. Onder juridische knelpunten wordt 
daarbij verstaan: wet- en regelgeving die door experts en betrokkenen als  belemmering 
wordt ervaren voor de (bevordering van) de totstandkoming van intensief ruimtegebruik 
bij bedrijventerreinen.  

12. Gegeven de afbakening van het onderzoek gaat het er in deze studie om na te gaan 
welke juridische knelpunten, afkomstig van nationale wet- en regelgeving, innovatief 
ruimtegebruik dermate bemoeilijken dat aanpassing overwogen moet worden. Daartoe 
zijn ten aanzien van juridische knelpunten de volgende onderscheidingen van belang: 
• Juridische knelpunten kunnen voortvloeien uit regelgeving afkomstig van de nationale 

overheid of van andere overheden. 
• Juridische knelpunten kunnen voortvloeien uit de beleidsmatige toepassing van 

nationale wet- en regelgeving door lokale uitvoerders. Strikt genomen zijn dit 
beleidsmatige en geen juridische knelpunten, maar omdat partijen er in het kader van 
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bijvoorbeeld vergunningverlening tegenaan lopen, zullen zij toch vaak in de praktijk 
als juridische knelpunten benoemd worden.  

• Naast juridische knelpunten zijn er knelpunten van andere aard: financiële 
organisatorische, technische en beleidsmatige bijvoorbeeld. Deze blijven in deze 
studie buiten beschouwing. 

• Juridische knelpunten die in de praktijk als zodanig benoemd zijn, kunnen bij nadere 
analyse geen knelpunt blijken te zijn. Er is dus een onderscheid tussen 
gepercipieerde juridische problemen en juridische problemen die op basis van 
analyse kunnen worden vastgesteld. 

• De ernst van juridische knelpunten kan verschillen. In dit onderzoek maken wij 
onderscheid tussen juridische knelpunten die weliswaar ‘lastig’ zijn voor betrokkenen, 
maar in principe te voorkomen of oplosbaar zijn, en juridische problemen die 
totstandkoming van intensief ruimtegebruik ernstig belemmeren of onmogelijk maken.  

• Tenslotte kunnen juridische problemen verschillen in hun mate van complexiteit. In 
deze studie maken we verschil tussen juridische problemen die door juridische 
experts vrij gemakkelijk te duiden zijn, en knelpunten die ook voor juridische experts 
moeilijk te doorgronden zijn en nadere analyse behoeven.  

De analyse in deze studie is erop gericht juridische knelpunten te identificeren en na te 
gaan tot welke categorie zij behoren. 

7.   In de analyse wordt nagegaan welke juridische knelpunten, voortvloeiend uit wet- en 
regelgeving afkomstig van de nationale overheid intensief ruimtegebruik bij 
bedrijventerreinen dermate ernstig belemmeren dat aanpassing van regelgeving 
overwogen moet worden. Tegelijkertijd moet daar dan wel de mogelijkheid toe bestaan. 
De aanpassing van wet- en regelgeving mag er niet toe leiden dat de belangen die door 
de betreffende regelgeving worden gewaarborgd in het gedrang komen. Aanpassing van 
wet- en regelgeving kan bestaan uit deregulering: het verminderen of schrappen van 
regels, en re- of herregulering, het toevoegen of wijzigen van regels.  

 
1.5  Fasering en onderzoeksactiviteiten 
 
Het onderzoek is in een viertal stappen uitgevoerd. Vanwege de korte tijdsspanne van het 
onderzoek vonden zij voor een deel parallel plaats. 
1. Typering van vormen van intensief ruimtegebruik bij (typen) bedrijventerreinen, 

uitmondend in drie hoofdvormen. Deze activiteit vond plaats op basis van de expertise 
die was verzameld in de onderzoeksgroep aangevuld met enkele verkennende interviews 
met inhoudelijk deskundigen op het terrein van intensief ruimtegebruik bij 
bedrijventerreinen, en een scan van de relevante vakliteratuur. 

2. Inventarisatie van relevante wet- en regelgeving en voor intensivering van ruimtegebruik 
relevante instrumenten (o.a. vergunningen, ontheffingen en andere bestuursrechtelijke 
toestemmingen, plannen), de uitvoeringswijze (met inbegrip van de regels die 
daaromtrent zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht), verantwoordelijkheden 
en knelpunten. Deze inventarisatie vond plaats  met behulp van interviews met 
medewerkers van overheden en bedrijfsleven, bestudering van vakliteratuur en betrokken 
wet- en regelgeving.   

3. Nadere analyse van een aantal complexe juridische knelpunten. Het betreft hier de 
juridische knelpunten met betrekking tot nationale wet- en regelgeving die ook voor 
juridische experts moeilijk te doorgronden zijn en nadere analyse behoeven. Dit gebeurde 
op basis van bestudering van betrokken wet- en regelgeving en discussie binnen het 
onderzoekteam, aangevuld met raadpleging van juridische expertise op specifieke 
terreinen.  

4. Rapportage van de bevindingen.  
 
In de bijlage 1 is een overzicht van de geraadpleegde deskundigen opgenomen. 
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1.6  Begeleidingscommissie 
 
In overleg met de opdrachtgever is een begeleidingscommissie worden gevormd. De rol van 
de begeleidingsgroep bestond uit het kritisch meedenken over de  onderzoeksopzet en 
bevindingen, het doen van suggesties voor te interviewen personen en het signaleren van 
relevante documentatie. Via de begeleidingsgroep wordt zorg gedragen voor afstemming  
met de opdrachtgever en de MDW-werkgroep Intensief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen. 
De begeleidingscommissie is twee keer bijeen geweest. De eerste keer werd gesproken over 
de opzet van het onderzoek en de voorlopige bevindingen uit fase 1. De tweede keer over de 
concept-rapportage van de bevindingen. Zie voor de samenstelling van de 
begeleidingscommissie bijlage 3.  
 
1.7  Opbouw van de rapportage 
 
In hoofdstuk 2 worden de eerste twee onderzoekvragen beantwoord. Aangegeven wordt wat 
bedrijventerreinen zijn, welke kenmerken ze hebben en wat onder intensief ruimtegebruik bij 
bedrijventerreinen wordt verstaan. Deze omschrijvingen monden uit in de selectie van drie 
belangrijke vormen van intensief ruimtegebruik die in dit rapport verder centraal staan. In 
hoofdstuk 3 worden de twee referentiecasus besproken en aangegeven in welke mate en 
welke juridische knelpunten daarbij speelden. 
In hoofdstuk 4 wordt vervolgens een brede inventarisatie gepresenteerd van de nationale 
wet- en regelgeving die bij de drie geselecteerde vormen van intensief ruimtegebruik relevant 
zijn. Daarbij wordt aangegeven in welke mate en welk opzicht deze regels een knelpunt 
vormen. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 een aantal juridische knelpunten behandeld, die vanwege 
hun complexiteit nadere analyse behoeven.  
De belangrijkste bevindingen van het rapport worden in hoofdstuk 6 samengevat. 
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2 Bedrijventerreinen en intensief ruimtegebruik 
 
2.1  Bedrijventerreinen 
 
De eerste vraag is wat moet worden verstaan onder het begrip bedrijventerrein. Het betreft 
een terrein of cluster van terreinen dat bestemd en geschikt is voor gebruik door vestigingen 
ten behoeve van handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en 
industrie (Startnotitie WODC-onderzoek, dd. 19-9-02). 
Door het ABC locatiebeleid zijn kantoorfuncties op bedrijventerreinen slechts mogelijk tot 
maximaal 30 %1. In de vijfde nota RO is deze beperking losgelaten. In het kader van deze 
studie wordt de term bedrijventerrein geassocieerd met werklocaties, kantoorlocaties of een 
combinatie van beide. De studie richt zich op een combinatie van functies met in begrip van 
kantoorruimte. Bovendien kan juist onder invloed van het streven naar intensief ruimtegebruik 
de grens tussen bedrijventerreinen en hun omgeving vervagen, bijvoorbeeld omdat de 
omgeving gebruik maakt van voorzieningen op het terrein of omdat nieuwe functionele 
combinaties worden gerealiseerd (met wonen, nutsfuncties, recreatie et cetera). 
 
2.2  Oude en nieuwe bedrijventerreinen 
 
Intensivering van ruimtegebruik kan plaatsvinden op nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen 
en in het kader van het revitaliseren of het herontwikkelen van bestaande  bedrijventerreinen. 
Bij de revitalisering en herontwikkeling van bestaande terreinen zijn de problemen naar 
verwachting het grootst. Bij revitalisatie is er sprake van een gefaseerde functieverandering, 
bij herontwikkeling worden eigenaren uitgekocht en wordt het terrein opnieuw ingedeeld. Bij 
beiden komen de eigendomsverhoudingen, bestaande rechten (bestemmingsplannen, 
milieuvergunningen) en milieuzonering nadrukkelijk aan de orde. 
 
2.3  Fasen in de ontwikkeling van bedrijventerreinen  
 
De ontwikkeling van bedrijventerreinen vindt plaats langs een aantal processtappen. De fase 
van het initiatief en de locatiekeuze vallen buiten het kader van dit onderzoek. Het gaat dan 
om de volgende fasen: 
1. De grondverwervingsfase 
2. De inrichtingsfase 
3. De uitgifte-fase 
4. De beheerfase 
 
Deze fasen vinden niet noodzakelijkerwijs chronologisch plaats. Evenmin staan ze los van 
elkaar: indien men een bepaald beheer voorstaat kan dat bijvoorbeeld consequenties hebben 
voor de inrichtingsfase. Bij het inventariseren van de juridische knelpunten zal nagegaan 
worden in welke fase deze knelpunten zich met name voordoen.  
 
2.4  Intensief ruimtegebruik 
 
Intensief ruimtegebruik verwijst naar het verhogen van de efficiency en duurzaamheid van het 
gebruik van grondoppervlakte. Intensief ruimtegebruik kan daarbij verschillende vormen 
aannemen.  
De achtergrond van het streven naar intensivering van ruimtegebruik bij bijvoorbeeld 
bedrijventerreinen is dat de ruimte in Nederland schaars is. Vanuit tal van functies (wonen, 
werken recreëren, verkeer, landbouw, natuurbeheer) worden claims op ruimte gelegd. Een 
van die claims komt van het bedrijfsleven waar het gaat om de realisatie van 
bedrijventerreinen.  

                                                           
1 Het ABC-locatiebeleid van het ministerie van VROM stamt uit 1990 en was bedoeld om het 
‘juiste bedrijf’ op de ‘juiste plek’ te krijgen. Bedrijven met veel werknemers zouden zich 
moeten vestigen op goed met het openbaar vervoer bereikbare plakken (A-locaties). B-
locaties zijn zowel goed met openbaarvervoer als met de auto bereikbaar. Minder intensieve 
ondernemingen kunnen terecht langs snelwegen (C-locaties) (Broer, 2001). 
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Het Centraal planbureau heeft aangegeven dat tot 2010 de extra ruimtebehoefte voor 
bedrijventerreinen 6.500 tot 13.000 hectare is (CPB, 1998; ROM-Magazine, jan/ febr 2000; 
Louw en Hiethaar, 1999). In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangegeven dat het 
benodigde extra oppervlak voor 'werken' tot 2030 32 à 54 duizend hectare bedraagt 
(Startnotitie IRB).  
 
2.5  Intensief  ruimtegebruik, meervoudig ruimtegebruik en 
duurzaamheid 
 
Intensief ruimtegebruik onderscheidt zich op grond van de ambitie ruimte efficiënter te 
gebruiken van andere doelstellingen die ten aanzien van bedrijventerreinen worden gesteld 
en die vaak in een adem met intensief ruimtegebruik worden genoemd: meervoudig 
ruimtegebruik en duurzaamheid. Meervoudig ruimtegebruik heeft als oogmerk de kwaliteit van 
het ruimtegebruik te verbeteren, ruimteclaims van burgers, overheden en bedrijven vanuit 
verschillende sectoren met elkaar te verzoenen (Teisman, 2001). Inderdaad wordt 
meervoudig ruimtegebruik vaak gecombineerd met het streven naar intensivering, maar dat 
hoeft niet altijd zo te zijn. Meervoudig ruimtegebruik kan ook tot extensiever ruimtegebruik 
leiden. Hetzelfde geldt voor  duurzaamheid: dit kan samengaan met het streven van 
intensivering van ruimtegebruik, maar ook aanzetten tot monofunctioneel gebruik van grond 
en extensivering (door zonering). Het zijn dus verzamelingen die elkaar maar deels 
overlappen. Dit onderzoek richt zich op intensief ruimtegebruik. 
 
Figuur: de relatie tussen intensief ruimtegebruik, meervoudig ruimtegebruik en duurzaamheid 
bij de (her-)ontwikkeling van bedrijventerreinen 
 

Intensief
ruimtegebruik

Meervoudig
ruimtegebruik

Duurzaamheid

 
 
 
 
    
2.6  Vormen van intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen 
 
Door intensivering van het ruimtegebruik bij de ontwikkeling, herstructurering en/of het beheer 
van  bedrijventerreinen te stimuleren, probeert de rijksoverheid iets aan dit ruimteprobleem te 
doen. Er kunnen verschillende vormen van intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen 
worden onderscheiden (VROM, 2000; ROM Magazine, 2000; Bentvelsen en Brink, 1999; 
Meijer en Van Duren, 1999; Keers 1998). 
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• Benutting van restruimten op bestaande bedrijventerreinen oftewel inbreiden: nieuwe 
bedrijven vestigen op bestaande terreinen in plaats van nieuwe terreinen ontwikkelen. 

• Inbreiden van bedrijfsactiviteiten in stedelijke gebieden (zgn. 'informele locaties'), of 
omgekeerd: introductie van nieuwe functies binnen een bestaand bedrijventerreinen (o.a. 
wonen) 

• Combinaties van functies bij nieuw bedrijventerreinen. Het gaat hier om het 
samenbrengen van functies op terreinen waarbij bepaalde typen bedrijvigheid wordt 
gecombineerd met andere typen bedrijvigheid, wonen, openbaar groen, verkeer en 
vervoer, recreëren (fitness, horeca, bioscopen) en nutsvoorzieningen (ziekenhuizen). 

• Medegebruik van functies op het bedrijventerrein door de omgeving (groen, parkeren). 
Hangt overigens samen met andere vormen: door schakelen of stapelen is het mogelijk 
deze groenvoorzieningen te realiseren.    

• Schakelen: verhoging van de bebouwingspercentages door het schakelen van 
bedrijfsgebouwen (in plaats van dat deze los in de ruimte staan) 

• Stapelen: bouwen in de hoogte  
• Ondergronds ruimtegebruik, waarbij het kan gaan om parkeren, maar ook om 

voorzieningen voor opslag, warmte-krachtinstallaties, verbindingscentra, winkels en 
dergelijke. 

• Benutting van milieuruimte en segmenteren. Hier kan het gaan om het bouwen langs 
spoorwegen waarbij gebouwen als geluidswal fungeren, bouwen in geluidswallen langs 
bijvoorbeeld snelwegen en het zoeken naar een dusdanige ruimtelijke indeling van 
bedrijven terreinen dat externe milieueffecten worden geminimaliseerd.  

• Gezamenlijk beheer van voorzieningen (collectief ruimtegebruik) zoals algemene 
diensten (parkeren, water- en energievoorziening, afvalbeheer, bewegwijzering, 
verkeersmanagement), fysieke vormgeving (onderhoud infrastructuur, terrein en 
gebouwen) en diensten (winkels, ontspanningsruimten, kantines, vergader- en 
kantoorfaciliteiten, kinderopvang, beveiliging, bewegwijzering).  

• Bemiddelen van kavels en gebouwen bij met name bestaande bedrijventerreinen om het 
gebruik van het bestaande te bevorderen en de behoefte aan nieuwe grond of 
nieuwbouw te voorkomen. 

 
In het kader van dit onderzoek is het onmogelijk om de specifieke juridische knelpunten die bij 
al deze vormen van intensief ruimtegebruik spelen te onderzoeken. Wij zullen drie vormen 
van intensief ruimtegebruik selecteren en ten aanzien van deze vormen de vraag 
beantwoorden welke juridische knelpunten daarbij spelen. Daartoe proberen wij de hierboven 
genoemde vormen op een hoger abstractie-niveau te clusteren. Zouden wij dat niet doen, dan 
zouden wij met de selectie van heel specifieke vormen van intensief ruimtegebruik te veel 
vormen uitsluiten. Criteria bij de selectie van deze 3 vormen van intensief ruimtegebruik 
waren: het belang van de specifieke vorm van intensief ruimtegebruik voor bedrijventerreinen 
(courant of niet-courant) en het vermoeden van juridische knelpunten. 
 
2.7  Drie hoofdvormen van intensief ruimtegebruik 
 
In dit onderzoek zullen wij ons in het vervolg richten op de volgende hoofdvormen van 
intensief ruimtegebruik.  
 
Hoofdvorm I – Verhogen van de bebouwingsgraad met behoud van dezelfde functies 
(Inbreiden, Schakelen, stapelen ondergronds bouwen).  
Deze vorm van intensivering van ruimtegebruik kenmerkt zich door een concentratie van 
bedrijvigheid met dezelfde dan wel vergelijkbare activiteiten (gebruiksfuncties).  
Voorbeeld: een transportonderneming die besluit meer te gaan werken met stellingen of met 
meerdere verdiepingen, zodat de bebouwde oppervlakte beter wordt benut (meer opslag per 
vierkante meter).   
Vanuit juridisch oogpunt neemt ondergronds bouwen een specifieke positie in, hoewel de 
vraag gesteld kan worden hoe courant deze vorm van intensief ruimtegebruik voor 
bedrijventerreinen is. In ieder geval spelen de volgende onderwerpen: ARBO (lichtinval); 
infrastructuur, veiligheid; bodemverontreiniging; grondwaterstanden; aansprakelijkheid; 
archeologie. 
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Hoofdvorm II – Combinatie van functies. 
Deze vorm van intensivering van ruimtegebruik kenmerkt zich door een concentratie van 
bedrijvigheid met verschillende activiteiten (gebruiksfuncties). Zo stelt de inrichting van een 
bedrijventerrein heel andere eisen aan de vestiging van een petrochemisch bedrijf dan aan 
een eenvoudige werkplaats. Een eenvoudige werkplaats is over het algemeen gemakkelijker 
te combineren met andere functies dan een petrochemische fabriek.    
Binnen de hier bedoelde categorie van meervoudig ruimtegebruik  zijn diverse sub-vormen 
(combinaties van gebruiksfuncties) mogelijk: 
- Bedrijvigheid in combinatie met andere bedrijvigheid (callcentre boven een 

transportbedrijf)  
- Bedrijvigheid in combinatie met wonen 
- Bedrijvigheid in combinatie met openbare functies of voorzieningen (ziekenhuizen, 

parkeergelegenheden, kinderopvang, onderwijs, enz.) 
- Bedrijvigheid in combinatie met recreatieve functies, natuurterreinen (tennisbanen, 

speciale beschermingszones vogelrichtlijn). 
 
Hoofdvorm III – Gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen. 
Een voorbeeld van deze vorm van intensief ruimtegebruik (functie-sharing) kan inhouden dat 
een gebouw of bepaalde ruimte van een gebouw door twee of meerdere bedrijven wordt 
gebruikt ten behoeve van dezelfde functie(s). Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het callcentre 
van de een dat van 8.00 uur tot 17.00 uur wordt gebruikt, gecombineerd wordt met een 
callcentre van de ander dat vanaf 17.00 uur werkt. Naast opeenvolging van functies in een 
gebouw of voorziening kan worden gedacht aan het gemeenschappelijk gebruik van 
gebouwen en voorzieningen onafhankelijk en naast elkaar, zoals het gemeenschappelijk 
gebruik door meerdere bedrijven van onder andere: kinderopvang, parkeerplaatsen, opslag 
van grondstoffen, zuiveringsinstallaties, waterbekkens voor sprinklerinstallaties, afvalbeheer, 
etc.  
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3 Een Verkenning: Twee voorbeelden van intensief 
ruimtegebruik bij bedrijventerreinen  
 
Als vingeroefening voor de inventarisatie van de juridische knelpunten zijn in het kader van dit 
onderzoek de ontwikkeling van 2 bedrijventerreinen bekeken, te weten: 
• Laakcenter in Den Haag, waarbij het gaat om gestapelde bedrijven en de menging van 

de functies bedrijven en wonen 
• Hessenpoort in Zwolle, waarbij gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen wordt 

nagestreefd.  
Hieronder worden deze projecten kort beschreven. Ingegaan wordt op de vormen van 
intensief ruimtegebruik die aan de orde zijn evenals op de juridische knelpunten waarop 
betrokkenen stuitten. Deze exercitie levert een eerste antwoord op de onderzoeksvragen op 
en vormt mede de basis voor de inventarisatie van wet- en regelgeving en analyse van 
knelpunten in hoofdstukken 4 en 5.  
 
3.1  Laakcenter 
 
Beschrijving van het project Laakcenter 
Het multifunctionele bedrijven- en kantorencomplex Laakcenter in Den Haag is in twee fasen 
ontwikkeld en maakt onderdeel uit van 'Nieuw Laakhaven', het voormalige haven- en 
industrieterrein Laakhaven dat sinds eind van de jaren tachtig wordt herontwikkeld. 
Laakcenter wordt omsloten door de Verheeskade, de Calandstraat en de Lulofstraat. De 
eerste fase is door Bouwcombinatie Laakcenter gebouwd en verhuurd aan het Regionaal 
Bureau Arbeidsvoorzieningen. De tweede fase is ontwikkeld door Devco Nederland. Het 
bestaat uit een combinatie van 60.000 m2 showrooms, bedrijfsruimten en kantoren, alsmede 
135 koopappartementen (Calandria). Op de begane grond zijn showrooms gesitueerd waarin 
o.a. Praxis is gevestigd. De bedrijfsruimten zijn gestapeld, waarbij de tweede laag is gelegen 
aan een tweede maaiveld op het dak van de eerste laag (op ongeveer 9 meter hoogte). Hier 
is onder andere de verhuurder van opslagboxen Shurgard gevestigd. Onder de bedrijven is 
een parkeerkelder gebouwd (ca. 350 plaatsen). Op de bedrijven zijn weer twee kantoortorens 
gerealiseerd. De koopwoningen komen op de bedrijfsruimten aan een doorgaande route. 
Deze woningen worden via een speciaal stijgpunt vanaf het tweede maaiveld ontsloten. Voor 
de woningen wordt op dit niveau een soort tuinen aangelegd. De aan- en afvoer voor de 
bedrijven op het tweede maaiveld is gerealiseerd door het aanleggen van een expeditiestraat 
die bereikbaar is door hellingbanen naar de tweede verdieping. In feite is er een complete 
straat aangelegd op het dak van de bedrijven waar zowel voor de bedrijven als voor de 
woningen geparkeerd wordt (ca. 230 plaatsen). De bedrijfsruimten zijn negen meter hoog 
waardoor een tussenvloer kon worden aangebracht. Bovendien zijn de ruimten flexibel in te 
delen. Dit project is gerealiseerd op slechts ongeveer 3 ha. Laakcenter was een 
voorbeeldproject intensief ruimtegebruik in 1998. 
 
Juridische knelpunten Laakcenter 
1. Hellingbaan - Met het effect van de hellingbaan op de omgeving is in het 

bestemmingsplan geen rekening gehouden, pas in de praktijk bleek dit effect aanwezig. 
Het is de vraag of het plan in behandeling zou zijn genomen als dit van tevoren bekend 
was geweest. De hellingbaan loopt recht voor een aantal bedrijven langs, dit is niet mooi 
en resulteert in irritatie bij deze bedrijven. Bovendien ligt een aantal woningen zodanig 
dat het balkon grenst aan de hellingbaan, waarbij geluidoverlast te verwachten is. 
De juristen van de gemeenten konden niet aangeven of de Wet Geluidhinder van 
toepassing was. De Wet Geluidhinder is alleen van toepassing op openbare wegen terwijl 
de hellingbaan privé-terrein is. Het gebruik ervan is echter gemêleerd (eigenaars van 
opslagboxen van Shurgard -24 uur per dag geopend- en taxi’s van taxibedrijf, beide op 
tweede maaiveld gevestigd) en zodoende redelijk openbaar. Voorgestelde tussenvariant 
was het instellen van een 30 km-zone op de hellingbaan, een uitzondering binnen de Wet 
Geluidhinder. Deze oplossing is volgens de gemeente echter niet realistisch. De helling is 
namelijk te stijl voor 30 km en door de stijging is er sowieso meer herrie. Met deze 
specifieke omstandigheid houdt de wet geen rekening. Maar uiteindelijk kwam de 
gemeente tot de conclusie dat de wet geluidhinder hier niet van toepassing was.  
De uiteindelijke oplossing is gevonden in aanpassing van de woningbouw. De 
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buitenruimtes zijn naar een andere zijde verplaatst en er is een extra glazen scherm in 
het plan ingetekend. Daarnaast is een uitgebreide berekening van de verkeersbelasting 
uitgevoerd, hoewel de projectontwikkelaar hier aanvankelijk weinig voor voelde omdat er 
volgens hem echt geen probleem was en de instelling van een 30 kilometerzone een 
adequate oplossing bood. Deze oplossing is gerealiseerd in het kader van het 
Bouwbesluit in plaats van de Wet Geluidhinder. Een en ander leidde tot vertraging in de 
totstandkoming van het project. 

2. Milieuvergunning - Op het terrein is een staalbedrijf gevestigd. Dit bedrijf kreeg een 
milieuvergunning voor zijn werkzaamheden (inclusief transportactiviteiten). Deze ging 
echter niet uit van woningbouw in de omgeving. De plannen voor woningbouw zijn later 
aan het project toegevoegd. Toen in 1999 bleek dat er woningen zouden komen was het 
bedrijf hier op tegen. In het kader van de gevolgde artikel 19-procedure voor wijziging van 
het Bestemmingsplan tekent het bedrijf bezwaar aan.2 Als gevolg daarvan was nadere 
studie naar het geluidniveau nodig. Aangezien het bedrijf de milieuvergunning al had, 
richtte de vraag zich erop hoe de woningen aangepast kunnen worden.  
Ook hier speelt geluid een hoofdrol en ook hier is weer sprake van een conflict tussen de 
Devco en de gemeente. Uiteindelijk zegde de gemeente het bedrijf toe dat de waarden in 
de milieuvergunning iets zouden worden versoepeld zodat het staalbedrijf eraan zou 
kunnen voldoen. De uitvoering van de woningen werd aangepast om gegeven de 
geluidsproductie van het staalbedrijf en de hellingbaan het maximaal toegestane 
geluidniveau in de woningen te waarborgen. Het staalbedrijf heeft overigens nog beroep 
aangetekend tegen de verleende bouwvergunning, maar trok dat in nadat een regeling 
met Devco werd getroffen. 

3. Er zijn geen problemen met de samenvoeging van verschillende categorieën bedrijven 
als zodanig: het betreft alle bedrijven met een geringe overlast voor de omgeving.  

4. Het stapelen van functies geeft geen problemen, hooguit met de ontsluiting. De 
vergunning van andere bedrijven, zoals Shurgard, blijken geen problemen te geven met 
de woningbouw, alleen die van het staalbedrijf is aangepast.  

5. Ook met de brandweer zijn geen grote problemen geweest. De richtlijnen voor 
scheidingen waren helder en hier werd in de bouwtekeningen al rekening mee gehouden. 
Dit betekent dat er meestal geen discussie was over compartimentering en 
brandveiligheid. Wel werden er tussentijds aanpassingen doorgevoerd, die bij dit type 
project eigenlijk onvermijdelijk zijn. Dit betekent dat de bouw stilgelegd moet worden 
totdat de brandweer zijn goedkeuring aan de wijzigingen verleent. In de praktijk is dit 
opgelost door goede informatieverstrekking: in plaats van iedere keer de vergunning aan 
te passen werden wijzigingen in overleg doorgevoerd ('een telefoontje was genoeg'). Op 
last van de brandweer is een sprinkler-installatie aangelegd in de grote verkoopruimten. 

6. Het pand is nu nog ingedeeld als een grote bedrijfsruimte omdat delen nog niet verkocht 
zijn. Voor een nieuw bedrijf dient er dan een nieuwe aanvraag ingediend te worden voor 
de indeling, er komt dus een nieuwe bouwvergunning. Met name brandveiligheid speelt 
hier een rol. Ook moet er een gebruiksvergunning komen voor de unit die ontstaat. 

7. In het kader van de bouwvergunning heeft de gemeente de aanleg van 
parkeergelegenheid geëist. Dit is een verliespost bij zo'n project. Deze parkeernorm vloeit 
evenwel voort uit het beleid van de lokale overheid.  

8. Voor de projectontwikkelaar vormt het bestemmingsplan een probleem omdat er in het 
project alleen groothandel en leisure-activiteiten zijn toegestaan en geen detailhandel en 
horeca. Nog steeds zijn niet alle ruimten verhuurd en de projectontwikkelaar had 
kandidaten als een caravanbeurs, de ANWB en Bever Zwerfsport, die door de gemeente 
werden afgewezen. Het achterliggende motief is dat eerst de nabij gelegen Megastores 
gevuld moeten zijn. 

                                                           
2 Art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) reikt de zogenaamde zelfstandige projectprocedure aan. 
Deze procedure geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om ter verwezenlijking van een project 
vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Met toepassing van de art. 19-
procedure kan de gemeenteraad aan een bouwplan dat niet binnen het bestemmingsplan past vrijstelling 
van het bestemmingsplan verlenen zodat vervolgens een bouwvergunning afgegeven kan worden. Eén 
van de gronden om een bouwvergunning te moeten weigeren is namelijk het strijdig zijn van het 
bouwwerk met het ter plaatse geldende bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen 
(art. 44 sub c Woningwet). 
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9. Het gezamenlijk gebruik van het parkeerdak is opgelost door de instelling van 4 
verenigingen van eigenaren. Voor het weggebruik is de kostenverdeling door de notaris 
in contracten vastgelegd. De toedeling van andere kosten kan echter nog problemen 
geven. 

 
Bevindingen ten aanzien van Laakhaven 
Bij de combinatie van de functies bedrijven, wonen en verkeer ontstaan problemen op het 
vlak van geluidhinder. Daarbij was sprake van onduidelijkheid over welke juridische regels 
van toepassing waren, die het slagvaardig oplossen van dit knelpunt bemoeilijkte. Dit heeft tot 
vertraging geleid waarbij de oplossing uiteindelijk kwam door overleg - hoewel dit moeizaam 
verliep - en bouwkundige aanpassing van de woningen. Interessante observatie is dat het 
instellen van de 30 km zone in de Wet geluidhinder geen rekening houdt met de specifieke 
kenmerken van een hellingbaan die ook bij deze snelheden geluidoverlast veroorzaakt: een 
specifieke situatie die in de wet niet voorzien is. 
De vormen van intensief bouwen die in dit project zijn gehanteerd, leiden ertoe dat men meer 
dan bij ‘gewone’ projecten te maken had met eisen die uit wet- en regelgeving en daarmee 
samenhangend vergunningverlening voortvloeien. Met name ging het om regelgeving op het 
vlak van geluidhinder, milieuwetgeving, brandveiligheid, eigendomsverhoudingen en 
aansprakelijkheden. Deze stellen hoge eisen aan het ontwerp, maar ook aan de beheervorm. 
Doordat in het project op deze regels geanticipeerd werd, leidde dit niet tot noemenswaardige 
knelpunten. Ook op het procedurele vlak ten aanzien van vergunningverlening deden zich 
geen problemen voor. De juridische knelpunten die zich in het project manifesteerden, 
kwamen voort uit een tussentijdse wijziging in het project: de toevoeging van woningen. Door 
de effecten van deze planwijziging werd niet langer aan de vereiste normen voldaan. Deze 
problemen leidden tot meningsverschillen en vertragingen, maar waren uiteindelijk niet 
onoverkomelijk: door wijzigingen van de voorstellen en constructief overleg tussen betrokken 
partijen tijdens de projectuitvoering kon een oplossing worden gevonden. De marges zijn 
daarbij wel smal, niet alleen is men afhankelijk van de bereidheid van andere partijen om mee 
te werken, maar aanpassingen hebben ook het risico in zich dat zij ten koste gaan van de 
plankwaliteit en betrokken belangen. 
 
3.2  Hessenpoort  
 
Beschrijving van het project Hessenpoort 
Hessenpoort is een grootschalig bedrijventerrein van netto 110 ha dat de komende jaren ten 
noorden van Zwolle, langs de A28, wordt ontwikkeld.  
Hessenpoort is zodanig ontworpen dat een 24-uurs economie mogelijk is. Een bedrijf dat zich 
op Hessenpoort wil vestigen krijgt, in één van de 10 segmenten een grondaanbieding, 
afhankelijk van de aard van het bedrijf en de beschikbaarheid van de kavels. De minimale 

uitgiftemaat is 1 ha.  
Het voorzieningenniveau, door onder andere parkmanagement, een Facility Boulevard en 
een Truck-Service-Center, zorgt er voor dat de ondernemer minder tijd kwijt is aan bijzaken 
en meer tijd heeft om te ondernemen. Op Hessenpoort is ook aan het milieu gedacht: zo 
wordt er aan een efficiënt energie- en watervoorzieningssysteem gewerkt.  
Van bedrijven die zich op Hessenpoort vestigen wordt in hun eigen belang verwacht dat ze 
meewerken aan het hoge ambitieniveau dat wordt nagestreefd. Alleen op deze wijze kan een 
bedrijventerrein met kwaliteit en allure ontstaan. In goed onderling overleg worden nadere 
afspraken over bijvoorbeeld de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte gemaakt.  
Voor het gehele bouwvergunningen traject wordt binnen de gemeente gewerkt met 
bouwteambegeleiding. Het bedrijf wordt begeleid in de bouwaanvraag, de 
vergunningenprocedure en aanverwante zaken die bij de vestiging geregeld moeten worden.  
Op Hessenpoort zijn alle voorzieningen die voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn 
binnen handbereik. Er komt een Facility Boulevard met o.a. vergaderruimtes, financiële 
dienstverlening, flexwerkplekken, een print- en kopieervoorziening, een koeriersdienst, een 
uitzendbureau etc.  
Voor Hessenpoort wordt eigen parkmanagement ontwikkeld. Hieronder valt het centraal 
regelen van bijvoorbeeld een bewakingsdienst, afvalvervoer, groenonderhoud. Uiteraard 
worden de bedrijven betrokken bij de uiteindelijke invulling van het pakket van diensten. 
Naast een Facility Boulevard krijgt Hessenpoort een Truck-Service-Centrum. Hierin worden 
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gehuisvest een vrachtauto-wasplaats, een reparatie werkplaats en bandenservice, 
autoverhuur, een superette en een truckerrestaurant. Tevens wordt hier een brandstofpunt 
ontwikkeld. 
 
Juridische knelpunten Hessenpoort 
Bij de realisatie van Hessenpoort spelen de volgende juridische knelpunten: 
1. De clustering van voorzieningen vindt onder andere plaats via de Facility-Boulevard. Het 

betreft hier een door de gemeente geïnitieerde ontwikkeling, waarbij het risico op de 
private partijen rust.  
De ondernemers worden betrokken via de gronduitgifte. Moeilijkheid hierbij is hoe de 
binding die tussen de betrokken ondernemers tot stand moet komen kan worden bereikt, 
dit in verband met de vrijheid van vereniging. Een eventuele oplossingsmogelijkheid in 
deze is het uitgeven van percelen in mandelige eigendom, te denken valt daarbij aan een 
gezamenlijke parkeergelegenheid.  

2. Er wordt een collectief sprinklersysteem gerealiseerd in gemeente (publieke) grond. Dit 
levert problemen op met precariorechten.  

3. Bij hoger bouwen ontstaan ten aanzien van de bouwhoogten knelpunten met de 
bestemmingsplannen. Deze geven in het geval Hessenpoort een hoogte van maximaal 
20 meter aan. Een oplossing hiervoor kan gelegen zijn in het veranderen van het 
bestemmingsplan (artikel 19 WRO-procedure). 

4. Knelpunten zijn er ook bij geluidszones en geluidscontouren. Geluidscontouren worden in 
het geval Hessenpoort om het gehele terrein gelegd. Activiteiten die vallen onder de 
AMvB hoeven niet aan deze contour te worden getoetst. Dit moet echter wel bij 
vergunningplichtige activiteiten, waarbij de AMvB activiteiten meetellen bij de 
geluidscontour. Hier wordt de vergunningverlening aan getoetst. 

5. Het mengen van verschillende functies levert in verband met het ABC-lokatiebeleid 
problemen op. Dit beleid wordt nader in het rapport toegelicht bij de conclusies van de 
eerste inventarisatie. 

6. Opslag van gevaarlijke stoffen is alleen toegestaan op de begane grond van gebouwen. 
Activiteiten met gevaarlijke stoffen kunnen derhalve niet gestapeld worden.3 

7. Bij het realiseren van bebouwing waarbij grondverzet plaatsvindt ontstaan problemen als 
er sprake is van bodemverontreiniging. Onduidelijk is wie de kosten van sanering dient te 
dragen. 

8. Grondwaterproblemen kunnen ook een rol spelen, het betreft hier heffingen inzake 
onttrokken grondwater, vergunningen en de Milieu Effect Rapportages. 

9. Bij het nastreven van hogere bebouwingsdichtheden ontstaan zwaardere eisen aan 
ontsluitingen, brandveiligheid en bereikbaarheid (ruimtelijke inpasbaarheid). 

 
3.3  Conclusie 
 
Beide projecten laten zien dat er bij intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen juridische 
knelpunten spelen.  
Bij vormen van gestapeld bouwen spelen zaken als het bestemmingsplan waarin maximale 
hoogten zijn vastgelegd, eisen die vanuit veiligheid worden gesteld, parkeernormen en 
eigendoms- en aansprakelijkheidsverhoudingen. 
Combinaties van functies leiden tot complicaties op het terrein van geluidhinder en overlast, 
waarbij milieuvergunningen, de wet geluidhinder, bouwvergunningen en het bestemmingsplan 
een rol spelen.  
Met betrekking tot het gezamenlijk beheer van voorzieningen is er sprake van belemmeringen 
op basis van de Wet milieubeheer en het ABC-locatiebeleid. Met name speelt ook de vraag 
naar de juiste juridische vormgeving van dit gezamenlijk beheer.  
 
Uit deze cases blijkt voorts dat juridische knelpunten niet direct uit nationale regelgeving 
voortvloeien, maar voor een belangrijk deel bepaald worden door de wijze waarop lokale 
overheden met hun bevoegdheden omgaan. Te denken valt aan lokale parkeernormen die 

                                                           
3 Uit de inhoud van de CPR-richtlijnen vloeit voort dat opslag van gevaarlijke stoffen niet ondergronds 
dient te geschieden. Hoewel deze richtlijnen formeel gezien geen wetgeving vormen, wordt de inhoud 
ervan vaak van toepassing verklaard in bijvoorbeeld Wm-vergunningen. Dit geschiedt ook in zgn. 8.40 
Wm-amvb’s, bijvoorbeeld Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van 13 juni 2000. 
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een gemeente in een bouwverordening vastlegt. Lokaal beleid en lokale regelgeving blijken in 
deze casus sterk bepalend voor het al of niet optreden van juridische knelpunten. In het 
eerste geval is er strikt genomen niet sprake van een juridisch, maar van een beleidsmatig 
knelpunt. 
 
De cases laten ook zien dat veel van deze knelpunten oplosbaar zijn. Dat kan zowel door het 
aanpassen van het project als door het voeren van goed overleg. Daarbij kan ook een les zijn 
dat moet worden opgepast dat meningsverschillen over juridische knelpunten tussen partijen 
niet langs juridische weg uitgevochten gaan worden. Hier zijn niet zozeer de voorgeschreven 
procedures een probleem als wel de door de partijen gehanteerde aanpak: probeert men er 
samen uit te komen of langs juridische weg z'n gelijk te halen. 
   
Tenslotte leren de cases dat naast de drie vormen van intensief ruimtegebruik ook specifieke 
locatie-kenmerken van grote invloed zijn op de vraag welke juridische knelpunten precies 
optreden. Aangezien deze locatiekenmerken van projecten onderling sterk kunnen verschillen 
betekent dit dat het erg moeilijk is via case-studies een generiek beeld te krijgen van 
mogelijke juridische knelpunten; de variëteit is immers enorm. In het volgend hoofdstuk wordt 
daarom een brede inventarisatie van wet- en regelgeving gepresenteerd.  
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4 Wet- en regelgeving: een inventarisatie van juridische 
knelpunten 
 
In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste nationale wet- en regelgeving die bij de drie 
hoofdvormen van intensief ruimtegebruik aan de orde is geïnventariseerd. In deze brede 
inventarisatie wordt deze wet- en regelgeving kort beschreven, nagegaan welke 
bestuursorganen en procedures bij de uitvoering ervan een rol hebben en in welke mate en 
op welke wijze er sprake is van knelpunten. Van een knelpunt is sprake als regels  de 
(bevordering van) totstandkoming van intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen 
belemmert. Deze analyse kan ten aanzien van de betrokken wet- en regelgeving uitmonden 
in de conclusie: 
• dat er niet sprake is van een ernstig knelpunt 
• dat er weliswaar sprake is van een knelpunt, maar dat deze oplosbaar is door aanpassing 

van de projectinhoud, het voeren van overleg of het kiezen van de juiste juridische 
oplossing  

• dat er sprake is van een knelpunt dat de totstandkoming van intensief ruimtegebruik 
serieus belemmert 

• er is sprake van een dermate complex juridisch vraagstuk dat nadere analyse 
gerechtvaardigd is. Deze laatste knelpunten zullen in hoofdstuk 5 verder uitgediept 
worden. 

De wet- en regelgeving wordt in dit hoofdstuk per hoofdvorm gepresenteerd in respectievelijk 
paragraaf 4.1, 4.2 en 4.3. Indien bij de verschillende hoofdvormen dezelfde knelpunten 
spelen, wordt naar voorgaande paragrafen verwezen. Paragraaf 4.4 bevat een conclusie. 
 
4.1 Verhoging van de bouw- en/of gebruiksruimte met behoud van 

dezelfde functies 
 
4.1.1 Vastgoedrecht 
 
 
Knelpunt: Grondeigendom kan zich verzetten tegen gebruik door anderen dan de 
eigenaar. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
In het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt in artikel 5:20 en verder ingegaan op grondeigendom. 
De definitie van grondeigendom ziet niet alleen op de bovengrond, maar ook op de zich 
daaronder bevindende grondlagen. In artikel 5:21 BW staan bepalingen over het gebruik van 
grond. Met name dit artikel zou een knelpunt kunnen opleveren bij verwerving van de grond 
of gebruikmaking door anderen dan de eigenaar van de grond, omdat dit artikel spreekt over 
de bevoegdheden en belangen van de eigenaar van de grond. Lid 1 bepaalt dat de eigenaar 
bevoegd is de ruimte boven en onder de oppervlakte te gebruiken. In lid 2 wordt deze 
bevoegdheid beperkt. Het gebruik wordt aan anderen toegestaan voor zover de belangen van 
de eigenaar zich hiertegen niet verzetten. Dit laatste punt kan een knelpunt opleveren, omdat 
verschillende belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen; het betreft hier enerzijds het 
belang van de eigenaar en anderzijds het belang van degene die de grond wil gebruiken. Dit 
impliceert dat het belang van de eigenaar dient te worden bepaald en in situaties waarin dat 
belang bestaat, middels verwerving rechten verworven moeten worden om intensivering van 
bodemgebruik mogelijk te maken. Daartoe kan het bestaande instrumentarium voor 
grondbeleid worden gehanteerd. 
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar privaatrechtelijke hoedanigheid 
en niet als een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
Publiekrechtelijke bevoegdheden en uitvoeringsprocedures zijn in casu niet relevant. 
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Resumé 
 
Rekening moet worden gehouden met eigendomsrechten. De wetgeving inzake eigendom 
kan enigszins belemmerend werken bij de realisatie van intensief bodemgebruik wegens 
noodzakelijke onderhandelingen met grondeigenaren om de gronden te verwerven. De 
overheid zal zich moeten bedienen van het gebruikelijke grondbeleidinstrumentarium, dat wil 
zeggen verwerving via de minnelijke weg en als dat niet slaagt via een 
onteigeningsprocedure. Dit is echter inherent aan verwerving van grond in het algemeen en 
indiceert geen reden voor deregulering, noch voor herregulering. In hoofdstuk 5 wordt nader 
ingegaan op de problematiek die speelt bij het gebruik van grond. 
 
 
Knelpunt: Beperkt zakelijke rechten staan de verwerving en uitgifte van gronden in de 
weg. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Beperkt zakelijke rechten zijn afgeleid uit het eigendomsrecht en bezwaren dit recht. Met het 
overgaan van het eigendomsrecht, gaat ook het hiermee bezwaarde beperkte recht over. Een 
gemeente die zich begeeft op het terrein van verwerving en uitgifte zal hiermee terdege 
rekening moeten houden, omdat veel gronden zijn belast met een beperkt zakelijk recht. 
Problemen ontstaan omdat zakelijke rechten niet altijd opgeheven danwel aangepast kunnen 
worden. Men verkrijgt bij verwerving dan niet de blote eigendom van de grond. De volgende 
beperkt zakelijke rechten kunnen bij verwerving en uitgifte van gronden een rol spelen: 
mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal.  
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar privaatrechtelijke hoedanigheid 
en niet als een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
Publiekrechtelijke bevoegdheden en uitvoeringsprocedures zijn in casu niet relevant. 
 
Resumé 
 
Voor beperkt zakelijke rechten geldt hetzelfde als voor grondeigendom. Zakelijke rechten 
zullen veelal als lastig worden ervaren, maar er is geen aanwijzing voor deregulering. De 
juridische knelpunten hangen samen met de inhoud van het zakelijke recht en de wettelijke 
beperkingen die bestaan om een zakelijk recht aan te kunnen passen of op te heffen. Dit zal 
nader worden toegelicht in hoofdstuk 5, paragraaf 1.  
 
 
Knelpunt: Bestaande persoonlijke rechten bemoeilijken intensivering. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Naast de zakelijke rechten is er een aantal persoonlijke, niet-zakelijke rechten die een 
beperkende rol spelen bij de verwerving en uitgifte van gronden. Het betreft hier onder andere 
de kwalitatieve verplichting, rechten uit huur, leasecontracten etc. Met deze rechten zal 
rekening moeten worden gehouden. Bij verwerving van gronden en uitgifte kan dit derhalve 
problemen opleveren.  
De persoonlijke rechten zijn vaak contractueel vastgelegd. De wetgeving inzake persoonlijke 
rechten zal wellicht als lastig ervaren worden, maar komt wel tegemoet aan de belangen van 
verschillende partijen. De regel dat koop geen huur breekt, zal bij verwerving van gronden die 
verhuurd zijn als lastig worden ervaren, maar het is ongewenst dit fundamentele uitgangspunt 
van het huurrecht aan te passen alleen ter wille van intensief ruimtegebruik.  
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Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar privaatrechtelijke hoedanigheid 
en niet als een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
Publiekrechtelijke bevoegdheden en uitvoeringsprocedures zijn in casu niet relevant. 
 
Resumé 
 
Persoonlijke, niet-zakelijke rechten spelen een beperkende rol bij de verwerving en de uitgifte 
van gronden. Met deze rechten zal rekening moeten worden gehouden. Bij verwerving en 
uitgifte van gronden kan dit problemen opleveren, maar op grond van dit onderzoek zien wij 
geen aanleiding voor deregulering of herregulering. 
 
 
Knelpunt: Belemmeringenwet Privaatrecht ziet alleen op openbare werken.   
 
 
Aard van het knelpunt 
 
De Belemmeringenwet Privaatrecht4(BP) geeft een regeling tot eenzijdige oplegging van een 
gedoogplicht aan een rechthebbende op een onroerende zaak ten behoeve van de aanleg, 
instandhouding en verandering van bepaalde openbare werken. Met het opleggen van een 
gedoogplicht wordt een inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht, maar kan men openbare 
werken realiseren op  gronden van anderen.  
 
De wetgeving ziet echter alleen op openbare werken. Het begrip ‘openbare werken’ wordt niet 
gedefinieerd in voornoemde wet. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de BP wordt 
geleerd dat de woorden ‘openbare werken’ dezelfde betekenis hebben als aan deze woorden 
zijn toegekend in artikel 1 Belemmeringen Verordeningen.5 De considerans van laatst 
genoemde wet spreekt over ‘werken in het openbaar bevolen of ondernomen’. Verder biedt 
deze wet geen handvat voor de uitleg van voornoemd begrip.  
 
De Electriciteitsbelemmeringenwet6 heeft model gestaan voor de BP en biedt zodoende een aanwijzing voor de 
uitleg van het begrip ‘openbare werken’. De rubricering luidt als volgt: 
a. werken, die door het Rijk, door een provincie of ingevolge het reglement voor de instelling door een waterschap, 

veenschap of veenpolder worden of zijn ondernomen; 
b. werken, die voor de Kroon, de minister die het aangaat of door een provinciaal bestuur krachtens de wet zijn 

bevolen; 
c. werken, die door een waterschap, veenschap of veenpolder anders dan ingevolge het reglement voor de 

instelling of door een gemeente worden of zijn ondernomen of zijn bevolen terwijl het openbaar belang door de 
Kroon of vanwege de Kroon is erkend; 

d. werken, die ingevolge een door het openbaar gezag verleende concessie worden of zijn tot stand gebracht, 
terwijl het openbaar belang door de Kroon of vanwege de Kroon is erkend; 

e. werken, van welke het algemeen nut uitdrukkelijk bij de wet is erkend. 
 
Bovenstaande opsomming biedt inzicht in de categorieën verzoekers welke een beroep kunnen doen op de BP. 
Gelet op de algemene bewoordingen van het begrip ‘openbare werken’ lijkt het niet bij voorbaat uitgesloten dat de 
BP toepasbaar kan zijn in verband met de voorgenomen aanleg van andersoortig werk waarvoor toepassing dezer 
wet traditioneel wordt verzocht. Voorzichtigheid is hierbij echter geboden, gelet op het feit dat: 
• de Electriciteitsbelemmeringenwet als voorgangster van de BP heeft te gelden (vergelijk artikel 18 leden 1 en 2 

BP). Mogelijk is voor wat betreft het begrip ‘openbare werken’ aansluiting gezocht bij het soort werken waarvoor 
eerstgenoemde wettelijke regeling de mogelijkheid tot oplegging van een gedoogplicht heeft geconstrueerd; 

• oplegging van de gedoogplicht slechts kan geschieden indien naar het oordeel van de minister de belangen van 
rechthebbenden redelijkerwijs onteigening niet vorderen. Beslissend hierbij is het ruimtebeslag hetwelk de 
aanleg van het werk meebrengt (de oppervlakte die door de uitvoering van het werk in totaal aan het genot en 
gebruik van de rechthebbende wordt onttrokken) en de daaraan verbonden consequenties (bijvoorbeeld of 
voortgezette bedrijfsvoering op het belaste perceel na aanleg van het werk mogelijk is). Het BP-instrument is 
derhalve ontwikkeld ter realisering van werken waarvoor redelijkerwijze geen onteigening 
(eigendomsontneming) noodzakelijk is, dat wil zeggen ten behoeve van werken die de gebruiksmogelijkheden 
van de onroerende zaak niet wezenlijk aantasten.7 

 
                                                           
4 Wet van 13 mei 1927, Stb. 159 
5 Wet van 23 mei 1899, Stb. 129. Bijlagen Handelingen TK 1923/1924, nr.304,3,p.2 (MvT) 
6 Wet van 26 april 1918, Stb. 276 
7 De werkingssfeer van de Belemmeringenwet Privaatrecht: afbakening van het begrip ‘openbaar werk’, E.J.M. 
Coenen, Bouwrecht juli 1997 p.558-559 
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Gelet op het bovenstaande en het feit dat er geen relevante jurisprudentie is die meer criteria 
aan zou kunnen geven, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat gewone bedrijfsgebouwen niet 
onder het begrip ‘openbare werken’ zijn te brengen. Hierdoor is het niet mogelijk om op 
bedrijventerreinen aan eigenaren een gedoogplicht op te leggen, zodat zij een 
bedrijfsgebouw van een ander op hun grond moeten toestaan. De BP biedt hiervoor dus 
waarschijnlijk geen oplossing. De aanleg van een parkeergarage op andermans grond lijkt al 
van zo ingrijpende aard dat toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht een te licht 
middel moet worden geacht. Hier zou eigendomsoverdracht of een zakenrechtelijke 
constructie, mede ter betere bescherming van de eigenaar van de garage plausibeler lijken. 
Wel kan de wet oplossing bieden voor de aanleg van transporttunnels (ondergronds 
afvaltransport, buizenpost of iets dergelijks) naast de normale nutsvoorzieningen en riolering, 
voor damwanden en keermuren en voor servicemasten. Het overige ruimtegebruik van de 
eigenaar zal een belemmering via de belemmeringenwet mogelijkerwijs in de weg kunnen 
staan, waardoor verwerving noodzakelijk wordt. 
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar publiekrechtelijke hoedanigheid 
en van bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De 
uitvoeringsprocedures zijn geregeld in de Belemmeringenwet privaatrecht. Een eventuele 
gedoogplicht wordt opgelegd door de Minister van Verkeer en Waterstaat (artikel 1 BP). Ook 
kan middels een concessie worden gewerkt. 
 
Resumé 
 
De Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) ziet alleen op ‘openbare werken’. Hoewel niet 
expliciet beschreven wat onder dat begrip moet worden verstaan, is het waarschijnlijk dat 
gewone bedrijfsgebouwen niet onder het begrip ‘openbare werken’ worden verstaan. De BP 
biedt dan geen mogelijkheid om aan de eigenaren van een bedrijventerrein een gedoogplicht 
op te leggen. Een en ander speelt overigens niet alleen een rol bij intensivering van 
ruimtegebruik op bedrijventerreinen, maar eveneens bij (intensivering van) ruimtegebruik in 
het algemeen.  
Op grond van dit onderzoek zien wij geen aanleiding voor deregulering of herregulering. 
 
4.1.2 Het gebouw/ondergrondse bebouwing  
 
Hieronder zal een aantal knelpunten naar voren worden gebracht die met gebouwen te 
maken hebben en niet zozeer met de ondergrond waarop een gebouw zich bevindt. 
 
 
Knelpunt: Bij overkluizingen, overbouwingen en ondergrondse bebouwing (tunnels) 
rijzen er vragen omtrent veiligheid. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Het is mogelijk om boven een bestaande of aan te leggen wegenstructuur gebouwen te 
realiseren. Dit wordt overkluizen genoemd. Ook is het denkbaar om andere gebouwen te 
overbouwen, danwel hoger gaat bebouwen. Bij overkluizingen en overbouwingen zullen met 
name bouw- en brandveiligheidsaspecten een rol spelen. Zodra een overkluizing een lengte 
heeft van meer dan 80 meter wordt dit feitelijk beschouwd  als een tunnel. Er is echter geen 
sprake van formele wetgeving omdat deze grens niet wettelijk is vastgelegd. Overigens is er 
een belangrijk onderscheid tussen tunnels en  overkluizingen, namelijk dat tunnels onder het 
maaiveld liggen en overkluizingen boven het maaiveld8.  
 
Bij tunnels gelden allerlei aanvullende (veiligheids)eisen. Dergelijke aanvullende eisen zullen 
in de uitvoering als lastig worden ervaren, maar vormen ons inziens in algemeen opzicht 
geen juridisch knelpunt in die zin dat wetgeving aangepast moet worden. Inhoudelijke 

                                                           
8 Bron: M. Schraver, ministerie van VROM 
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aanpassingen die het veiligheidsbevorderende karakter niet aantasten maar minder hinder 
voor het ontwikkelings- en bouwproces opleveren zijn uiteraard bevorderlijk.  
 
Vanuit verschillende invalshoeken zijn regels vastgesteld die het niveau van de veiligheid 
bepalen. Van belang zijn onder meer de volgende wetten: het Bouwbesluit, de 
Bouwverordening, de Gemeentewet, de uitvoeringsregelingen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet rampen en zware 
ongevallen en de Brandweerwet 1985.  
Niet alleen eisen op grond van deze wettelijke regelingen zijn voor het veiligheidsniveau van 
belang, maar ook wat er in de privaatrechtelijke sfeer (bijvoorbeeld eisen die 
verzekeringsmaatschappijen stellen) en wat er in de ‘omgeving’ gebeurt (organisatie en 
sterkte brandweer, en dergelijke). De coördinatie van dergelijke wetgeving is lastig en leidt 
vooral tot een relatief lange voorbereidingstijd en hoge kosten. Als voorbeeld kan de afvoer 
van de uitkomende grond bij tunnelbouw dienen. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om 
bijzondere vervoersmiddelen te kiezen die vluchtwegen niet belemmeren en de luchtkwaliteit 
op de bouwplaats niet onaanvaardbaar beïnvloeden, maar ook de tijdelijke opslag daarvan 
kan (door de grote hoeveelheden) vaak niet in de directe nabijheid van de uitgang 
plaatsvinden (soms mede door de milieukwaliteit), hetgeen hoge transportkosten met zich 
meebrengt. 
 
Het feit dat eisen vanuit verschillende invalshoeken zijn opgesteld, leidt ertoe dat het 
gewenste veiligheidsniveau niet altijd op de meest efficiënte wijze wordt gerealiseerd omdat 
onvoldoende afstemming heeft plaatsgevonden.  
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar publiekrechtelijke hoedanigheid 
van bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Als handhaver van de 
openbare orde en veiligheid moet en kan de gemeente van diverse regelingen gebruik 
maken, zoals het Bouwbesluit, de Bouwverordening, de Gemeentewet, de 
uitvoeringsregelingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op grond van de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen, de Wet rampen en zware ongevallen en de Brandweerwet 1985, maar 
ook van specifiek in verordeningen vastgelegd beleid. De belangrijkste instrumenten zijn 
uiteraard de bouw- en milieuvergunningen.  
 
Resumé 
 
Een behoorlijk aantal regelingen is van toepassing als het gaat om de veiligheidsaspecten 
van overkluizingen, overbouwingen en ondergrondse bebouwing. Het bereiken van een 
wettelijk vereist veiligheidsniveau is dan ook niet altijd even gemakkelijk. Elke regeling heeft 
zijn eigen invalshoek en de regelingen zijn niet altijd even goed op elkaar afgestemd. Dit vergt 
extra aandacht van bevoegde bestuursorganen het een en ander goed op elkaar af te 
stemmen. Om dit te bewerkstelligen hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en het 
Centrum voor Ondergronds Bouwen besloten gezamenlijk een (deel)-beveiligingsconcept 
ondergrondse bouwwerken te maken. Een beveiligingsconcept is geen regelgeving, maar 
geeft een overzicht van mogelijke risico’s, doelstellingen van het veiligheidsbeleid en van de 
beveiligingsmaatregelen en –voorzieningen op hoofdlijnen. Daarbij kan worden 
onderscheiden naar de verschillende onderdelen van de veiligheidsketen: pro-actie, 
preventie, preparatie, repressie en nazorg.9  Een dergelijk beveiligingsconcept is ontworpen 
voor spoorwegtunnels. Het is van belang dat (nood)uitgangen steeds goed bereikbaar zijn 
voor de hulpdiensten. De beheerder moet erop toezien dat de bereikbaarheid daadwerkelijk 
gegarandeerd is. Verder is het belangrijk dat er een calamiteitenplan wordt opgesteld in 
overleg met de daartoe gerede instanties en de direct betrokkenen.10 
 
Mede gezien de aard van de regelgeving in samenhang met het karakter van het knelpunt 
(voornamelijk een afstemmingsprobleem) zien wij op grond van dit onderzoek geen 
aanleiding voor deregulering maar kan herregulering bevorderend werken. 
 
                                                           
9 Juridische aspecten van ondergronds bouwen, mr. D. Samkalden en mr. B. van den Berg, 1997, p.55 en 56. 
10 Juridische aspecten van ondergronds bouwen, mr. D. Samkalden en mr. B. van den Berg, 1997, p.183 
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Eigendomsrechten 
 
Eigendomsrechten zullen een rol spelen bij overbouwingen en overkluizingen. Zie hiervoor 
ook het genoemde onder grondeigendom.  
 
 
Knelpunt: Bij overkluizingen, overbouwingen en ondergrondse bebouwing (tunnels) 
rijzen er vragen omtrent aansprakelijkheid. 
 
 
Aard van het knelpunt  
 
Bij overkluizingen, overbouwingen en ondergronds bouwen, spelen 
aansprakelijkheidsaspecten een belangrijke rol. Dit geldt tijdens de bouwperiode, maar ook 
daarna (beheer en onderhoud). Daarnaast kan schade niet alleen ontstaan doordat gebouwen 
bijvoorbeeld instorten, maar ook doordat weggebruikers tegen de gebouwen aanrijden met 
alle gevolgen van dien. 
Bijzondere aandacht verdient de aansprakelijkheid van de eigenaar van het oorspronkelijke 
gebouw ten opzichte van het nieuwe (erover of erop te bouwen) gebouw. Ook hier speelt 
brand en veiligheid een rol, maar ook bijvoorbeeld onderhoud van funderingen. Bouwen op 
een ander gebouw zal zeker wat betreft de aansprakelijkheid voor en de draagkracht van de 
fundering van het oorspronkelijke gebouw juridisch moeten worden afgedekt, wat voor 
technische constructie daarvoor ook gekozen wordt. 
 
Voor ondergrondse bebouwing zijnde algemene regels van het Burgerlijk Wetboek niet 
geheel onverkort van toepassing voor de aansprakelijkheid. In artikel 6:174 BW wordt de 
aansprakelijkheid voor opstallen geregeld. Van den Berg11 stelt zich op het standpunt dat 
artikel 6:174 BW niet van toepassing is in geval van een ondergrondse tunnel. In lid 1 wordt 
de kwalitatieve aansprakelijkheid van de bezitter van een opstal geregeld, die niet aan de 
eisen voldoet die men daaraan onder gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor 
gevaar oplevert voor personen of zaken. Niet de beheerder van de tunnel, maar de bezitter 
van de grond is derhalve aansprakelijk wanneer schade optreedt ten gevolge van een gebrek 
in de tunnel. In het geval horizontale natrekking niet kan worden aangenomen zal, volgens de 
hoofdregel van verticale natrekking, de grondeigenaar tevens kunnen worden aangemerkt als 
de bezitter van de tunnel. In artikel 6:174 lid 2 wordt de aansprakelijkheid voor een leiding bij 
de leidingbeheerder gelegd. Blijkbaar verstaat Van den Berg onder het begrip ‘leiding’ geen 
tunnel geschikt voor personenvervoer. In feite is een leiding echter een tunnel die slechts 
geschikt is voor materiaalvervoer zoals afval, water of stroom.  
  
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar privaatrechtelijke hoedanigheid 
en niet als een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
Publiekrechtelijke bevoegdheden en uitvoeringsprocedures zijn in casu niet relevant. 
 
Resumé 
 
Het grootste knelpunt betreft de aansprakelijkheid voor de ondergrondse bebouwing; hier 
wordt de aansprakelijkheid bij de eigenaar van de grond gelegd, terwijl normaliter de 
beheerder van de opstal aansprakelijk is. Het ware te overwegen de wettekst van artikel 
6:174 BW zodanig aan te passen, dat de aansprakelijkheid niet in principe rust op de 
eigenaar van de grond. Voor tunnels zou hetzelfde regime als voor leidingen in de wet 
kunnen worden opgenomen, zodat de aansprakelijkheid op de beheerder van de tunnel komt 
te liggen. Het is overigens beslist niet ondenkbaar dat de rechter in voorkomende gevallen de 
mening van Van den Berg niet volgt maar onder ‘leiding’ ook een tunnel zou verstaan. Voor 
andere ondergrondse opstallen werkt over het algemeen de natrekkingsregeling van artikel 
5:3 juncto 5:20 BW in voldoende mate. Hier is dus herregulering wenselijk, er is geen sprake 
van noodzaak van deregulering. 

                                                           
11 Juridische aspecten van ondergronds bouwen, p. 137. 
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Knelpunt: Nieuwe bebouwing vereist opnieuw splitsing in appartementsrechten. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Eigenaren, erfpachters of opstallers zijn bevoegd hun rechten op een gebouw met 
toebehoren en op de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in 
appartementsrechten (5:106 ev BW). Dit appartementsrecht zelf kan eveneens weer worden 
gesplitst in appartementsrechten (ondersplitsing). Het is niet ondenkbaar dat dit problemen 
gaat opleveren bij het realiseren van bebouwing boven of op bestaande bebouwing, omdat er 
dan een nieuwe splitsing gewenst danwel noodzakelijk is.  
 
Een appartementsrecht is een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken (het gebouw), dat de 
bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting 
bestemd zijn of worden bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.  
Het aandeel kan mede bevatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het 
gebouw behorende grond (artikel 5:106 lid 3 BW). Over dit laatste aspect het volgende. Men kan een parkeerplaats 
behorende bij een gebouw uitgeven in appartementsrechten. Indien men nu een nieuw gebouw op het al reeds 
bestaande gebouw zet, zullen deze appartementsrechten geen parkeerplaatsen opleveren voor de nieuwe uit te 
geven appartementsrechten, immers de appartementsrechten voor de parkeerplaatsen zijn gekoppeld aan bepaalde 
gedeelten van het ‘bestaande’ gebouw, dat wil zeggen het gebouw voordat er een nieuw gedeelte of nieuw gebouw 
werd opgezet. Zie ook het vijfde lid van artikel 5:106 BW: onder gebouw wordt verstaan een groep van gebouwen die 
in één splitsing zijn betrokken, het nieuwe gebouw(gedeelte) is hierbij nog niet betrokken. Het parkeerprobleem zal 
dus technisch (met bebouwing) moeten worden opgelost. 
 
De overheid die gronden uitgeeft en daarbij een plicht tot splitsing in appartementsrechten 
oplegt, doet dit vanuit een privaatrechtelijke positie en niet vanuit een bestuursrechtelijke 
hoedanigheid. Het opnieuw moeten splitsen in appartementsrechten is een financieel 
kostbare zaak, maar is geen knelpunt dat aanpassing van wetgeving behoeft, om het 
probleem op te lossen.  
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar privaatrechtelijke hoedanigheid 
en niet als een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
Publiekrechtelijke bevoegdheden en uitvoeringsprocedures zijn in casu niet relevant. 
 
Resumé 
 
Nieuwe bebouwing vereist splitsing in appartementsrechten. Het realiseren van deze 
splitsingen is een dure aangelegenheid. Het hier genoemde knelpunt is daarmee primair van 
feitelijke danwel financiële aard. De- of herregulering is hier niet aan de orde. 
 
 
Knelpunt: Ten gevolge van natrekking bestaat het risico van ongewenste 
eigendomsoverdracht.    
 
 
Aard van het knelpunt 
 
De opdrachtgever zal voordat daadwerkelijk met het bouwen wordt begonnen, moeten 
kunnen beschikken over de grond waarop of waarin dit bouwen plaatsvindt. Natrekking vormt 
een knelpunt zodra op of onder het terrein van een ander wordt gebouwd.  
 
Natrekkingsproblemen spelen ook indien gebouwd wordt op gebouwen van een ander. Het 
uitgangspunt op de vraag aan wie de op en in de grond aanwezige opstallen toebehoren, 
wordt vermeld in artikel 5:20 sub e BW (verticale natrekking). Hierin wordt bepaald dat de 
eigendom van de grond, voor zover de wet niet anders bepaalt, gebouwen omvat die 
duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere 
gebouwen en werken, voor zover ze geen bestanddeel zijn van een andere onroerende zaak. 
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Ondergrondse bouwwerken kunnen worden gezien als ‘duurzaam met de grond verenigd’ en 
vallen zodoende onder voornoemde bepaling. Op voornoemd uitgangspunt bestaan twee 
uitzonderingen: de horizontale natrekking en het opstalrecht12. 
 
Men spreekt van horizontale natrekking indien het duurzaam met de grond verenigde bouwwerk geen eigendom is 
van de eigenaar van de grond, maar een ‘bestanddeel’ vormt van een aan een ander toebehorend bouwwerk. In 
artikel 3:4 BW wordt nader ingegaan op bestanddeelvorming. In het eerste lid staat: ‘Al hetgeen volgens 
verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die zaak’. Of de verkeersopvatting 
bestanddeelvorming meebrengt, is op grond van de jurisprudentie met name afhankelijk van de vraag of een zaak 
als onvoltooid moet worden beschouwd indien een bepaald element als bestanddeel ontbreekt. Hiervan kan sprake 
zijn als betrokken elementen in hun constructie specifiek op elkaar zijn afgestemd13. Dit zal een rol spelen bij 
gebouwen die op bestaande gebouwen worden gerealiseerd. Het eerste lid biedt ons inziens niet voldoende houvast 
om te kunnen concluderen of een gebouw op een gebouw, bestanddeel wordt van het reeds bestaande gebouw.  
 
In geval van een ondergronds bouwwerk is het voorstelbaar dat de eigenaar van de grond 
waarin het bouwwerk grotendeels is gelegen, tevens eigenaar van dit bouwwerk is. Er 
ontstaat echter een probleem wanneer er meerdere eigenaren zijn, omdat dan moeilijk te 
bepalen is waarvan het bouwwerk bestanddeel is. 
 
In lid 2 van artikel 3:4 BW staat het volgende: ’Een zaak die met een hoofdzaak zodanig wordt verbonden dat zij 
daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der 
zaken, wordt bestanddeel van de hoofdzaak.’ Het moge duidelijk zijn dat het niet mogelijk zal zijn om een gebouw 
dat op een ander gebouw is gebouwd, zonder beschadiging af te scheiden van dat andere gebouw. Echter het 
criterium spreekt over de hoofdzaak. De hoofdzaak wordt praktisch aangeduid als de zaak waarmee de band is 
opgebouwd. Verdedigbaar is dan in deze dat de nieuwe bebouwing wordt nagetrokken door de oude bebouwing.  
 
Wat betreft ondergrondse bebouwing is het lastig – wanneer er meerdere eigenaren zijn – te 
bepalen wat als hoofdzaak heeft te gelden. Als moet worden aangenomen dat er geen sprake 
van horizontale natrekking is, hebben de eigenaren steeds een belang om zich te verzetten 
tegen het gebruik dat de opdrachtgever van de ondergrond wenst te maken. Een oplossing 
voor dit probleem zou in de vorm van de tweede uitzondering op verticale natrekking kunnen 
worden gevonden, namelijk door een opstalrecht te vestigen.  
 
In artikel 5:101 BW bepaalt dat het opstalrecht een zakelijk recht is om in, op of boven een onroerende zaak van een 
ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of verkrijgen. Het opstalrecht kan gevestigd worden 
zowel ten behoeve van de eigenaar, doordat de eigenaar de grond aan de opdrachtgever levert en zich daarbij een 
recht van opstal voorbehoudt, als ten behoeve van de opdrachtgever, in welk geval de eigenaar de grond in 
eigendom behoudt14. 
 
Doorbreking van de hoedanigheid van bestanddeel kan door afscheiding of vestiging van een 
opstalrecht danwel een mandeligheid. Het eventueel splitsen van de gehele bebouwing in 
appartementsrechten vormt weliswaar geen doorbreking van de bestanddeelvorming, maar 
ondervangt de praktische bezwaren die ontstaan door natrekking.  
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar privaatrechtelijke hoedanigheid 
en niet als een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
Publiekrechtelijke bevoegdheden en uitvoeringsprocedures zijn in casu niet relevant. 
 
Resumé 
 
In beginsel kan door natrekking ongewenste eigendomsoverdracht plaatsvinden. Teneinde dit 
te voorkomen dienen rechten gevestigd te worden. De figuren van opstalrecht en 
mandeligheid voorkomen de ongewenste eigendomsoverdracht; Verder kan worden gedacht 
aan gebruik van het appartementsrecht. Omdat het knelpunt praktisch op te lossen is, zien wij 
in het kader van dit onderzoek geen aanleiding voor deregulering. Uiteraard zou middels 
herregulering de natrekking van tunnels door de grondeigenaren kunnen worden voorkomen 
door deze in de wet uitdrukkelijk voor verticale natrekking te behoeden. 
 
 
                                                           
12 Juridische aspecten van ondergronds bouwen, mr. D. Samkalden en mr. B. van den Berg, 1997, blz.135 
13 Goederenrecht, prof. mr. H.J. Snijders en mr. E.B. Rank-Berenschot, nummer 2, 1996, blz. 27 
14 Juridische aspecten van ondergronds bouwen, mr. D. Samkalden en mr. B. van den Berg, 1997,          p.137 



 37 

 
4.1.3  Arbo wetgeving 
 
 
Knelpunt: Intensief ruimtegebruik kan de arbeidsomstandigheden van werknemers 
aantasten. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Intensivering van het gebruik van bedrijventerreinen kan ook gevolgen hebben voor de 
arbeidsomstandigheden van medewerkers die werkzaam zijn bij de verschillende bedrijven op 
een bedrijventerrein. Om een indruk te geven van de aard en de omvang van arbo-regels is 
hieronder een overzicht gegeven van belastende factoren (exclusief veiligheidsaspecten) welke 
mogelijk beïnvloed kunnen worden door intensief ruimtegebruik en de grenswaarden of 
richtlijnen die daarop van toepassing zijn. In de tabel is ook aangegeven in hoeverre de 
betreffende belastende factor al via de milieuwetgeving wordt aangepakt (schade of hinder naar 
de omgeving). Bij de intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen zal rekening 
moeten worden gehouden met deze arbeidsomstandighedenregelgeving, hetgeen 
bijvoorbeeld aanleiding kan geven tot het creëren van extra bouwtechnische voorzieningen. 
 
belastende factor tevens 

milieu-
aspect 

relevante bronnen voor grenswaarden/ 
richtwaarden 

trillingen ja Arbobesluit art.1.42; 
ontwerp-richtlijn EU 

geluid ja Arbobesluit art. 6.6-6.9; 
Arbobeleidsregel 6.7-6.9 

schadelijke stoffen ja Arbobesluit Hoofdstuk 4 
Arbobeleidsregels Hoofdstuk 4 
Nationale MAC-lijst 

micro-organismen ja Arbobesluit art. 4.84-4.96; 
Adviesnorm, Amerikaanse studiegroep 
van arbeidshygiënisten 

stank ja Geen beleidsregel 

verlichting/daglicht nee Arbobesluit 6.3-6.4; 
Arbobeleidsregel 6.3-6.4; 

werkplekinrichting/ruimtebezetting nee Arbobesluit 3.19 
Arbobeleidsregel 3.19 

 
Resumé 
 
Intensivering van het ruimtegebruik kan van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden. Voor 
een aantal belastende factoren zijn regelingen opgesteld, waarmee rekening moet worden 
gehouden. Bij de realisatie van intensief ruimtegebruik kan dit beperkingen opleggen. Mede 
gezien de aard van de regelgeving zien wij echter op grond van dit onderzoek geen 
aanleiding voor de- of herregulering. 
 
4.1.4 Milieurecht 
 
 
Knelpunt: Bij bodemverontreiniging is bij de verlening van een bouwvergunning een 
goede afstemming vereist met de bodemsaneringsregels in de Wet 
bodembescherming. 
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Aard van het knelpunt 
 
Afstemming tussen bouwvoorschriften en saneringsplicht op basis van de Wet 
bodembescherming (Wbb) is noodzakelijk. Op basis van de Wbb dienen gevallen van 
ernstige bodemverontreiniging te worden gesaneerd, hetgeen extra kosten met zich 
meebrengt. Wat daarbij onder een ernstig geval van verontreiniging wordt verstaan, is 
aangeduid in artikel 1 Wbb.  
 
De sanering van een dergelijke verontreiniging dient te geschieden aan de hand van een door het bevoegd gezag (in 
het merendeel van de gevallen zijn dat gedeputeerde staten) goedgekeurd saneringsplan (zie art. 37 Wbb). Het 
saneringsplan volgt op de vaststelling dat er sprake is van een ernstig geval van verontreiniging (art. 28 en 29 Wbb). 
De saneringsdoelstelling volgt uit artikel 38 Wbb en biedt de ruimte om afhankelijk van de lokale omstandigheden 
een meer of minder vergaande saneringsvariant te kiezen. 
 
Op grond van de gemeentelijke bouwverordening geldt binnen een gemeente vaak een 
verbod om op verontreinigde grond te bouwen. Een bouwvergunning wordt alleen verleend 
onder voorwaarde dat de bodem geschikt wordt gemaakt voor het gebruiksdoel. Dit maakt 
afstemming omtrent de gekozen saneringsvariant tussen burgemeester en wethouders in het 
kader van de verlening van een bouwvergunning, waarvoor burgemeester en wethouders het 
bevoegd gezag zijn met gedeputeerde staten als Wbb bevoegd gezag noodzakelijk. De wet 
voorziet reeds in deze behoefte gezien de aanhoudingsplicht op grond van artikel 52a lid 1 
Woningwet (Ww).  
 
Dat laatste artikel bepaalt dat een aanvraag om een bouwvergunning dient te worden aangehouden indien er geen 
grond is de bouwvergunning te weigeren en uit het onderzoeksrapport blijkt dat de grond ter plaatse van het te 
bouwen bouwwerk in zodanige mate is verontreinigd dan wel bij hen uit anderen hoofde een redelijk vermoeden 
bestaat dat overeenkomstig de Wet bodembescherming sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. 
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
In artikel 40 van de Woningwet is bepaald dat het verboden is te bouwen zonder of in 
afwijking van een vergunning van B&W. Uitzonderingen op deze wettelijke vergunningplicht 
zijn de zgn. vergunningvrije bouwwerken en meldingplichtige bouwwerken. De 
procedurevoorschriften uit de Woningwet moeten worden gehanteerd. In het kader van de 
Wet bodembescherming zijn Gedeputeerde Staten meestal als bevoegd gezag met de 
uitvoering van wettelijke voorschriften belast. 
 
Resumé 
 
Weliswaar kan door de wettelijke afstemmingsregeling  tussen de Woningwet en de Wet 
bodembescherming ter zake van bodemsanering vertraging optreden bij de verlening van een 
bouwvergunning, zeker bij gevallen van ernstige verontreiniging, omdat in dergelijke gevallen 
een goedgekeurd saneringsplan beschikbaar moet zijn alvorens de bouwvergunning kan 
worden verleend. Maar bij een juiste toepassing van de regeling, waarbij 
vergunningaanvrager vroegtijdig inspeelt op de samenhang met bodemverontreiniging en het 
bevoegd gezag Wbb door de gemeente vroegtijdig wordt ingeschakeld, worden geen  
knelpunten verwacht die het intensief ruimtegebruik ernstig belemmeren . Bovendien 
verschuift in een toenemend aantal gevallen  de beoordelingsbevoegdheid van 
saneringsplannen van de provincie naar de gemeenten, waardoor de beslissingsbevoegdheid 
voor de bouwvergunning en een saneringsplan steeds vaker bij hetzelfde bestuursorgaan 
terechtkomt hetgeen een goede afstemming tussen beide instrumenten vergemakkelijkt. 
Dientengevolge zien wij hier geen bijzondere aanleiding voor her/deregulering. 
 
 
Knelpunt: Bij gezoneerde bedrijventerreinen kunnen problemen ontstaan doordat de 
geluidsbelasting binnen de zone te groot is. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) dienen ten aanzien van bepaalde activiteiten 
geluidscontouren voor de omgeving te worden vastgesteld. Voor voorliggend onderzoek is 
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met name hoofdstuk V “Zones rond industrieterreinen” Wgh interessant. Hoewel niet 
uitgesloten wordt dat ook andere hoofdstukken van belang kunnen zijn, wordt hier enkel dat 
hoofdstuk genoemd.  
 
Bepalend voor dat hoofdstuk is dat het gaat om industrieterreinen waar zich op grond van het bestemmingsplan 
inrichtingen kunnen vestigen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Onderscheid wordt daarbij 
gemaakt tussen nieuwe (afdeling 1) en bestaande situaties (afdeling 2). Voor beide soorten bedrijventerreinen dient 
de gemeente een geluidszone vast te stellen, wat de consequentie met zich meebrengt dat bedrijven zich niet zonder 
meer op een dergelijk industrieterrein kunnen vestigen c.q. kunnen uitbreiden. Steeds dient beoordeeld te worden 
wat voor consequenties een dergelijke handeling heeft voor de totale geluidszone. De geluidsbelasting ten gevolge 
van (nieuwe) activiteiten moet passen binnen de vastgestelde geluidszone. 
 
Bij intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen kan de daarmee gepaard gaande 
geluidsemissie een knelpunt vormen. Een en ander is nader uitgewerkt in hoofdstuk 5, 
paragraaf 4. In knelpuntsituaties is het handig als kan worden afgeweken van bestaande 
geluidsnormen. Om ervaring op te doen met het decentraliseren van milieunormen is op 1 
januari 1999 de Experimentenwet Stad & Milieu van kracht geworden. De wet bevat 
voorwaarden waaronder binnen een aantal experimenten Stad&Milieu door de gemeenteraad 
kan worden afgeweken van de bestaande wet- en regelgeving. Zo is het mogelijk om van de 
milieukwaliteitseisen af te wijken voor geluid en bodem, maar ook van procedurele 
bepalingen. Met gebruikmaking van de Experimentenwet is het mogelijk meer milieubelasting 
toe te laten dan de milieuregelgeving toestaat. Gemeenten die gebruik maken van deze 
afwijkingsmogelijkheid van de milieuregelgeving zijn verplicht in ruil daarvoor compenserende 
maatregelen te treffen die een verbetering opleveren van de stedelijke milieukwaliteit. De 
Experimentenwet kan naar verwachting vooral bij de herontwikkeling van stedelijke gebieden, 
waarbij verschillende functies met elkaar verenigd moeten worden, van betekenis zijn voor de 
realisatie van inrichtingsplannen. In dit kader kan de wet ook handvatten bieden voor 
milieuproblemen als gevolg van de intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen 
met name in relatie met milieugevoelige bestemmingen zoals woonbebouwing. Het is nog te 
vroeg een oordeel te geven over de werking van de wet. Er is een evaluatiecommissie in het 
leven geroepen die de effectiviteit van de Experimentenwet gaat onderzoeken. Naar 
verwachting zal de eindevaluatie in 2004 worden afgerond ( zie Milieu Select 2001/1, 4.17). 
  
 
Knelpunt: Ten gevolge van de regelgeving op het gebied van externe veiligheid worden 
de mogelijkheden van intensief ruimtegebruik van bedrijventerreinen beperkt. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
In Nederland valt een aantal bedrijven, gelet op de aard en de omvang van hun activiteiten, 
onder het Besluit externe veiligheid. Aangezien het daarbij om activiteiten gaat met grote 
gevaren voor de externe veiligheid en daar in het kader van intensivering niet snel sprake van 
zal zijn, wordt dit besluit hier verder buiten beschouwing gelaten.  
 
Wel zijn op basis van bijvoorbeeld bouwvergunningen, Wm vergunningen en/of art. 8.40-
amvb’s vaak de inhoud van CPR-richtlijnen van toepassing. De CPR-richtlijnen die hierbij 
onder meer van belang zijn, zijn de CPR 15-1 “Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. 
Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton), 2e druk 1994” , CPR 15-2 “Opslag 
gevaarlijke  stoffen, chemische afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen in emballage. Opslag van 
grote hoeveelheden, 1e druk 1991” en CPR 15-3 “Opslag van bestrijdingsmiddelen in 
emballage. Opslag van bestrijdingsmiddelen in distributiebedrijven en aanverwante bedrijven 
(vanaf 400kg), 1e druk 1990. Hoewel deze richtlijnen formeel geen wetgeving vormen, worden 
onderdelen daarvan via voorschriften in de hiervoor genoemde vergunningen of AMvB’s 
opgenomen en daarmee na te leven eisen. Hierdoor worden bij vergunning door het daarvoor 
bevoegde gezag (dikwijls burgemeester en wethouders) onder meer eisen gesteld aan in acht 
te nemen afstanden in relatie tot bepaalde activiteiten/handelingen, alsmede te treffen 
bouwkundige voorzieningen.  
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Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak is 
gelegen, zijn doorgaans het bevoegde gezag voor de vergunningverlening in het kader van 
de Wet milieubeheer (artikel 8.2 Wm). Op deze hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen 
(artikel 8.2, tweede tot en met vierde lid Wm). Alsdan zijn gedeputeerde staten meestal het 
bevoegde gezag. In beide gevallen is op de vergunningprocedure de uitgebreide openbare 
procedure uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
 
Resumé 
 
Door intensivering van activiteiten op een bedrijventerrein kan de inhoud van de voorschriften 
inderdaad problemen opleveren, vooral met het oog op in acht te nemen afstanden. Binnen 
de context van dit onderzoek is echter geen reden te twijfelen aan het belang van de 
veiligheidsvoorschriften. Mede gezien de aard van de regelgeving zien wij echter op grond 
van dit onderzoek geen aanleiding voor deregulering of herregulering. 
 
 
Knelpunt: Wat is een “inrichting” en wanneer is sprake van één of meerdere 
inrichtingen? 
 
 
Aard van het knelpunt  
 
In art. 1.1 lid 1 Wet milieubeheer (Wm) wordt de definitie van het voor die wet bepalende 
begrip “inrichting” gegeven, te weten:  
“Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 
bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht”.  
 
Op basis van art. 1.1 lid 3 Wm en het daarop gebaseerde Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit (Ivb) kan worden beoordeeld of een bepaalde bedrijvigheid als een 
‘inrichting’ dient te worden aangemerkt. Is dat het geval, dan bestaat er in principe op grond 
van art. 8.1 lid 1 Wm een vergunningplicht. Van een dergelijke plicht is geen sprake als er 
voor die categorie bedrijvigheid een art. 8.40-Amvb (zoals bijvoorbeeld het Besluit woon- en 
verblijfsgebouwen milieubeheer) is vastgesteld (zie artikel 8.1 lid 2 Wm).  
 
Er kunnen  problemen ontstaan bij de uitleg van het begrip inrichting. Bovendien is niet altijd 
direct duidelijk of er voldoende technische, organisatorische of functionele bindingen zijn om 
de activiteiten als één of meerdere inrichtingen aan te merken (zie artikel 1.1 lid 2 Wm).  
 
Bijvoorbeeld : er vinden meerdere bedrijfsactiviteiten plaats op één locatie of een installatie wordt  door meerdere 
bedrijven  gebruikt. Kan dan worden volstaan met één Wm-vergunning, of dienen meerdere Wm-vergunningen te 
worden aangevraagd en/of meldingen in het kader van 8.40 AMvB’s te worden gedaan, en hoe kan het een en ander 
op elkaar worden afgestemd? 
 
Voor een verdere behandeling van bovenstaande wordt verwezen naar hoofdstuk 5, 
paragraaf  5. 
 
 
Knelpunt: De regelgeving om luchtverontreiniging te beperken is belemmerend voor de 
realisatie van intensief ruimtegebruik. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Als gevolg van industriële activiteiten of andere vormen van milieubelasting kan 
luchtverontreiniging plaatsvinden. Via verschillende wet- en regelgeving wordt getracht de 
luchtkwaliteit inzichtelijk te maken door middel van het opleggen van 
onderzoeksverplichtingen (bijvoorbeeld Besluit Luchtkwaliteit) of de kwaliteit van de lucht te 
beschermen door het stellen van  eisen aan emissies naar de lucht ten gevolge van bedrijven 
(bijv. voorschriften in Wm-vergunning waarbij wordt aangehaakt bij Nederlandse Emissie 
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Richtlijn of voorschriften op basis van de Wet inzake de luchtverontreiniging). Dergelijke wet- 
en regelgeving kan met zich meebrengen dat in een situatie waarbij meerdere activiteiten 
dicht op elkaar plaatsvinden, strenge eisen moeten worden gesteld aan de emissie van voor 
de lucht schadelijke stoffen.  
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak is 
gelegen, zijn doorgaans het bevoegde gezag voor de vergunningverlening in het kader van 
de Wet milieubeheer (artikel 8.2 Wm). Op deze hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen 
(artikel 8.2, tweede tot en met vierde lid Wm). Alsdan zijn gedeputeerde staten meestal het 
bevoegde gezag. In beide gevallen is op de vergunningprocedure de uitgebreide openbare 
procedure uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
 
Resumé 
 
In diverse wet- en regelgeving worden eisen gesteld ten behoeve van de luchtkwaliteit. 
Weliswaar kan het dientengevolge gebeuren dat een bedrijf flink moet investeren in 
emissiereducerende apparatuur, maar de regels ter bescherming van de luchtkwaliteit zullen 
de intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen niet onmogelijk maken; mede 
daarom zien wij in dit rapport geen bijzondere aanleiding voor her/deregulering. 
 
4.1.5 Ruimtelijk Bestuursrecht 
 
 
Knelpunt: Een bestemmingsplan biedt niet altijd voldoende ruimte voor de verlening 
van een bouwvergunning bedoeld voor de realisatie van intensief ruimtegebruik. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
De mogelijkheid tot het verkrijgen van een bouwvergunning zou een knelpunt kunnen zijn 
voor intensiever gebruik van de ruimte door overbouwingen en overkluizingen. Het is namelijk 
mogelijk dat geen bouwvergunning kan worden verkregen voor een bouwplan dat voorziet in 
een overkluizing of overbouwing op basis van het vigerende bestemmingsplan.  
 
Hoewel op zichzelf een bouwvergunning  kan worden verkregen voor een overbouwing of een 
overkluizing, moet het bestemmingsplan deze ruimte wel bieden. Indien het bestemmingsplan 
slechts één bestemming kent waarbinnen de overkluizing of overbouwing niet valt, zal er 
geen bouwvergunning kunnen worden verleend. Het limitatief-imperatieve stelsel van de 
bouwvergunning-verlening bepaalt immers dat een bouwvergunning onder andere moet 
worden geweigerd indien het bij de gemeente ingediende bouwplan in strijd is met het 
vigerende bestemmingsplan.  
 
Indien de gemeente aan dergelijke bouwwerken desalniettemin haar medewerking wil 
verlenen, zal ze over moeten gaan tot wijziging van het bestemmingsplan of het voeren van 
een zelfstandige projectprocedure op basis van artikel 19 WRO. Op deze wijze kunnen 
eventuele problemen die intensief ruimtegebruik in de weg staan worden opgelost, mits  een 
goede ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan wordt gegeven. 
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar publiekrechtelijke hoedanigheid 
en van bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.  
De uitvoeringsprocedures zijn geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de 
Woningwet; voor de administratieve procedure wordt verwezen naar de Algemene wet 
bestuursrecht. 
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Resumé 
 
Indien een bouwplan past binnen de bestemming, dan kan in beginsel de bouwvergunning 
worden verleend. Voor zover een bouwplan daar niet in past, kan de gemeente deze 
belemmering opheffen door wijziging van het bestemmingsplan of door het voeren van een 
artikel-19 procedure, mits een goede ruimtelijke onderbouwing kan worden gegeven. 
Derhalve zien wij op grond van dit rapport geen bijzondere aanleiding voor her/deregulering. 
 
 
Knelpunt: Biedt een bestemmingsplan de mogelijkheid voor dubbele en meervoudige 
bestemmingen? 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Het “traditionele” bestemmingsplan waarbij aan bepaalde gebieden elke keer één 
bestemming wordt toegekend zou een knelpunt kunnen opleveren ten aanzien van de 
mogelijkheden om over te gaan tot het overkluizen of overbouwen van bestaande bebouwing. 
Dit hoeft echter niet zo te zijn. Een bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om ruimte te 
bieden aan overkluizingen en overbouwingen: de zogenaamde dubbele of meervoudige 
bestemmingen. Een dubbele of meervoudige bestemming is toegestaan als dit aan de 
rechtszekerheid geen afbreuk doet, hetgeen betekent dat de onderlinge verhoudingen 
duidelijk moeten zijn geregeld. 
 
In het oude besluit op de Ruimtelijke Ordening 1965 (Bro 1965) staat namelijk dat  “bestemmingen kunnen worden 
aangewezen ten aanzien van vlakken op verschillende niveaus”. Deze bepaling is bij de herziening van de Bro in 
1985 geschrapt vanwege deregulering en globalisering. Dit betekent echter niet dat deze mogelijkheid is komen te 
vervallen. Het bestemmingsplan hoeft dus geen knelpunt te zijn voor het intensiever benutten van de ruimte door 
middel van overkluizingen.  
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar publiekrechtelijke hoedanigheid 
en van bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De 
uitvoeringsprocedures zijn geregeld in de Wet op de ruimtelijke ordening; voor de 
administratieve procedure wordt verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Resumé 
 
Er kan gebruik gemaakt worden van dubbele of meervoudige bestemmingen. Op deze manier 
kunnen aan een perceel twee of meerdere bestemmingen toekomen, die naast elkaar en 
gelijktijdig kunnen worden gerealiseerd. Dit is mogelijk, als er aan de rechtszekerheid geen 
afbreuk wordt gedaan. Derhalve zien wij op grond van dit rapport geen bijzondere aanleiding 
voor her/deregulering. 
 
 
Knelpunt: Onteigening kan niet altijd zondermeer. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Eventuele noodzakelijke onteigeningen kunnen een probleem opleveren wanneer de 
eigenaar zelf bereidt en in staat is het werk te realiseren. Dan ontbreekt de wettelijke basis 
om te kunnen onteigenen. Een ander knelpunt hierbij is dat het niet mogelijk is om een 
bepaalde grondlaag te onteigenen. Dit wordt ook wel horizontale onteigening genoemd. Kan 
met name spelen bij het realiseren van bouwwerken onder de grond die bij een ander in 
eigendom is. 
 
In hoofdstuk 5 zal in paragraaf 3 nader worden ingegaan op bovenstaande problematiek. 
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4.2  Juridische knelpunten kunnen optreden bij functiemenging 
 
4.2.1 Vastgoedrecht 
 
Hier worden geen andere aspecten verwacht dan die zijn besproken onder paragraaf 4.1.1. 
 
4.2.2 Milieurecht  
 
Bij deze variant zouden zich op het milieurechtelijk gebied rond dezelfde thema’s bodem, 
geluid, lucht, externe veiligheid en het Wm-begrip “inrichting” knelpunten kunnen voordoen 
als bij de variant “Hoger bouwen, intensiever benutten van de ruimte”. Wellicht dat door de 
feitelijke situatie in een bepaald geval het accent zal verschillen, aannemelijk is dat dezelfde 
punten naar voren komen. Volstaan wordt hier dan ook met een verwijzing naar hetgeen 
onder paragraaf 4.1.4 is opgemerkt.  
 
4.2.3 Ruimtelijk Bestuursrecht 
 
A.  Bestaand bedrijventerrein 
 
 
Knelpunt: De staat van bedrijfsactiviteiten in een bestemmingsplan biedt niet altijd 
voldoende ruimte voor de verlening van een bouwvergunning bedoeld voor de 
realisatie van intensief ruimtegebruik. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
De mogelijkheid tot het verkrijgen van een bouwvergunning zou een knelpunt kunnen zijn 
voor intensiever gebruik van de ruimte door functiemenging. In een bestemmingsplan wordt 
immers dikwijls zonering toegepast waarmee milieuhinderlijke bestemmingen worden 
gescheiden van milieugevoelige middels het opnemen van een staat van toegestane 
bedrijfsactiviteiten. Het is mogelijk dat geen bouwvergunning kan worden verkregen voor een 
bouwplan, omdat de geplande bedrijfsactiviteit niet overeenkomt met deze staat van 
toegestane bedrijfsdoeleinden.  
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar publiekrechtelijke hoedanigheid 
en van bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De 
uitvoeringsprocedures zijn geregeld in de Wet op de ruimtelijke ordening; voor de 
administratieve procedure wordt verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Resumé 
 
Op een bestaand bedrijventerrein zal het over het algemeen niet gemakkelijk zijn om middels 
aanpassing van het bestemmingsplan of het volgen van de zelfstandige projectprocedure op 
basis van artikel 19 WRO toch een bouwvergunning te verkrijgen. In dat geval ligt het voor de 
hand dat de reeds op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven bezwaar zullen maken tegen 
de planwijziging, omdat zij door de vestiging van het nieuwe bedrijf waarschijnlijk beperkt 
zullen worden in hun mogelijkheden op het gebied van geluidbelasting, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid, en dergelijke. Het gaat niet aan de rechtsbescherming zomaar terzijde te schuiven 
en derhalve zien wij in dit rapport geen bijzondere aanleiding voor her/deregulering. Daar 
komt bij dat veel problemen kunnen worden voorkomen door een bestemmingsplan actueel te 
houden, teneinde afwijkingsprocedures tot een minimum te beperken, maar daar schort het 
nog wel eens aan in de praktijk (zie hiervoor onder andere mr. H.J.A.M. van Geest, Een 
bestemmingsplan voor het milieu?, TO, 2001, nr. 5). In dit verband wordt gewezen op het 
voornemen van de regering in de Wro de mogelijkheid op te nemen dat gemeenten 
zelfstandig kwalitatieve milieunormen kunnen opnemen in een bestemmingsplan 
(voorontwerp Wet ruimtelijke ordening), waardoor het belang van een actueel 
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bestemmingsplan alleen maar groter wordt ter voorkoming van langdurige en moeizame 
procedures. 
  
B. Nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein 
 
 
Knelpunt: De staat van bedrijfsactiviteiten in een bestemmingsplan biedt niet altijd 
voldoende ruimte voor de verlening van een bouwvergunning bedoeld voor de 
realisatie van intensief ruimtegebruik. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
De mogelijkheid tot het verkrijgen van een bouwvergunning zou ook een knelpunt kunnen zijn 
voor intensiever gebruik van de ruimte door functiemenging op een nieuw te ontwikkelen 
bedrijventerrein. Het is mogelijk dat geen bouwvergunning kan worden verkregen voor een 
bouwplan, omdat de geplande bedrijfsactiviteit zich niet verhoudt met de eventueel in het 
bestemmingsplan opgenomen staat van toegestane bedrijfsdoeleinden. De bouwvergunning 
zou toch kunnen worden verkregen door aanpassing van het bestemmingsplan of het volgen 
van de zelfstandige projectprocedure op basis van artikel 19 WRO zolang een en ander niet 
in strijd is met de wettelijke voorschriften op het gebied van milieuzonering. Voor bezwaren 
van andere bedrijven behoeft minder te worden gevreesd omdat het hier een nieuw te 
ontwikkelen situatie betreft waarbij bestaande rechten minder evident zijn.  
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar publiekrechtelijke hoedanigheid 
en van bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De 
uitvoeringsprocedures zijn geregeld in de Wet op de ruimtelijke ordening; voor de 
administratieve procedure wordt verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Resumé 
 
De staat van bedrijfsactiviteiten in een bestemmingsplan biedt niet altijd voldoende ruimte 
voor de verlening van een bouwvergunning bedoeld voor de realisatie van intensief 
ruimtegebruik. Een oplossing voor dit probleem kan zijn gelegen in de aanpassing van het 
bestemmingsplan, dan wel het volgen van een zelfstandige projectprocedure. Derhalve zien 
wij in dit rapport geen bijzondere aanleiding voor her/deregulering. 
 
4.3 Juridische knelpunten bij gemeenschappelijk gebruik van 
    voorzieningen? 
 
4.3.1 Vastgoedrecht 
 
 
Knelpunt: Biedt de wet de mogelijkheid ondernemers te verplichten tot een 
lidmaatschap van een ondernemersvereniging?  
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen vraagt om gezamenlijk beheer/onderhoud en 
gezamenlijke financiering en dus om een samenwerkingsvorm. Dit speelt in de huidige 
grondpolitiek al heel vaak en wordt aangeduid met de term ‘parkmanagement’. Binnen het 
vastgoedrecht worden juridische constructies aan de grondeigendom verbonden (zowel 
zakelijke als persoonlijke rechten) die veelal het lidmaatschap van een vereniging of 
coöperatie vereisen om de onderhoudsverplichting zeker te stellen of te coördineren. 
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Niet duidelijk is of ondernemers op grond van de wet gedwongen kunnen worden tot het lid 
worden van een verenigings- of ondernemingsvorm waarin het parkmanagement wordt 
geregeld. Wij gaan ervan uit dat de voorkeur om samen te werken zal zijn gelegen in de 
(ondernemers)vereniging of de coöperatie. Dit omdat er bij NV’s en BV’s geen sprake is van 
een lidmaatschap en het lidmaatschap nu juist de ideale basis vormt voor samenwerking. 
Bovendien kunnen aan het lidmaatschap allerlei eisen worden verbonden waaraan de leden  
moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld een plicht tot het betalen van contributie. 
Via deze contributie kunnen de verschillende gemeenschappelijke voorzieningen worden 
onderhouden en gefinancierd. Dit onderzoek zal zich derhalve beperken tot de vereniging en 
de coöperatie. 
 
Het recht van vereniging is van twee kanten te benaderen. Enerzijds het recht om zich te 
verenigen en anderzijds de vrijheid om zich niet bij een vereniging aan te sluiten en het recht 
om het lidmaatschap van een bepaalde vereniging te beëindigen. Ondernemers zullen echter 
‘gedwongen’ moeten worden mee te doen aan de gezamenlijke voorzieningen. Zogenaamde 
free-riders moeten voorkomen worden, daar deze de praktische uitvoering van de 
gezamenlijke voorzieningen in gevaar kunnen brengen. 
 
Juridische knelpunten kunnen daarnaast ontstaan bij het bepalen van de gebruiksrechten. 
Geregeld moet immers worden wie, wanneer en hoe vaak men gebruik kan maken van de 
gemeenschappelijke voorzieningen. Een en ander kan plaatsvinden in statutaire bepalingen 
en kan eventueel vastgelegd worden bij gronduitgifte middels zakelijke rechten. 
 
Indien men al een lidmaatschap kan afdwingen dient zich onmiddellijk de vraag aan of dit 
lidmaatschap dwingend in stand kan worden gehouden. Het is niet ondenkbaar dat 
ondernemers na verloop van tijd het lidmaatschap als ongewenst zullen beschouwen en 
derhalve besluiten hun lidmaatschap op te zeggen. Biedt de wet voldoende mogelijkheden 
om dan de financiële bijdrage van de ondernemers veilig te stellen? Bij coöperaties bestaat 
de mogelijkheid een en ander via de statuten te regelen. Deze mogelijkheid ontbreekt echter 
bij de vereniging. 
 
Tenslotte kunnen problemen ontstaan bij de te maken keuzes voor de gezamenlijke 
voorzieningen. Geeft men bijvoorbeeld een gezamenlijk parkeerterrein(garage) uit middels 
een mandeligheidsconstructie of bijvoorbeeld via appartementsrechten. Dit alles vraagt om 
specifieke keuzes waarbij de voor- en nadelen afgewogen dienen te worden. 
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Bij dit knelpunt treedt de (gemeentelijke) overheid op in haar privaatrechtelijke hoedanigheid 
en niet als een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
Publiekrechtelijke bevoegdheden en uitvoeringsprocedures zijn in casu niet relevant. 
 
Resumé 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat aan het introduceren van gemeenschappelijke voorzieningen 
een aantal juridische haken en ogen zitten. Deze haken en ogen zullen moeten worden 
erkend, voordat een gemeente als bestuursorgaan en bij uitgifte van gronden als private 
persoon kan overgaan tot het opzetten van een ‘parkmanagement’ systeem op een 
bedrijventerrein. Het opzetten van een systeem is mogelijk tijdens de gronduitgifte, grote 
vraag daarbij is echter hoe ondernemers ‘gedwongen’ kunnen worden om mee te doen en te 
betalen aan gemeenschappelijke voorzieningen. Dit is een lastig aspect dat samenhangt met 
Europese wetgeving en jurisprudentie en waar herregulering kan helpen. Er is geen 
aanleiding voor deregulering.  
 
In het volgende hoofdstuk zal in paragraaf 1 nader worden ingegaan op bovenstaande 
problematiek. 
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4.3.2 Milieurecht 
 
Naast de bij de andere varianten genoemde aspecten, zullen zich bij deze variant op 
milieurechtelijk gebied met name rond het thema afgifte van afvalstoffen problemen kunnen 
voordoen. De knelpunten vloeien dan voort uit de regeling omtrent de afgifte van afvalstoffen 
(zie Hoofdstuk 10 Wm), waaronder meldings- en registratieverplichtingen voor afvalstoffen en 
de inhoud van de provinciale milieuverordening. Zo bepalen art. 10.19 en 10.30 Wm 
bijvoorbeeld ten aanzien van het zich ontdoen door afgifte van gevaarlijke afvalstoffen: het is 
verboden zich door afgifte aan een ander van (gevaarlijke) afvalstoffen te ontdoen. Indien een 
gezamenlijke voorziening voor de inzameling en tussentijdse opslag voor (gevaarlijke) 
afvalstoffen getroffen wordt, moet men de op die onderwerpen betrekking hebbende 
verboden en geboden in acht te nemen. 
 
Voor een verdere toelichting op bovenstaande problematiek wordt verwezen naar hoofdstuk 
5, paragraaf 6. 

 
4.4  Samenvatting  
 
Tijdens dit onderzoek zijn een twintigtal  problemen die in de praktijk als knelpunt worden 
ervaren bij de intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen onder de loep genomen. 
 
In het algemeen geldt dat veel van deze problemen generiek van aard zijn. De meeste 
problemen spelen niet alleen bij intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen, maar 
zijn in principe van toepassing op veel meer ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken. Verwacht 
wordt echter dat de problemen wel eerder aan de orde komen bij intensivering van 
ruimtegebruik.  
 
Daarnaast moet worden geconstateerd dat veel problemen niet voorvloeien  uit de 
regelgeving zelf, maar ontstaan door beleid, pseudo-wetgeving of lokale uitvoering van 
wetgeving.  
 
Voorbeeld  
Het ABC-Locatiebeleid werd in de gemeente Zwolle genoemd als een beperking om intensiever gebruik te maken 
van kantoorlocaties. Dit beleid afkomstig uit de vierde nota over de ruimtelijke ordening gaat uit van A, B en C-
locaties. Het beleid is erop gericht om de vestiging van bedrijven en voorzieningen met een bepaald mobiliteitsprofiel 
op locaties met een bijbehorende ontsluiting voor fiets, auto en openbaar vervoer te bevorderen. Voorkomen moet 
worden dat arbeidsintensieve en/of bezoekers aantrekkende bedrijven en voorzieningen zich vestigen op C-Locaties. 
C-Locaties zijn locaties die goed per auto bereikbaar zijn en die minder goed bereikbaar zijn met het openbaar 
vervoer15. Dit betekent dus in het geval van Zwolle dat er maar een beperkt aantal kantoorpanden op het 
bedrijventerrein Hessenpoort kunnen worden gevestigd. 
In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt met betrekking tot het bovenstaande een andere weg ingeslagen en de 
vermeende belemmeringen in het locatiebeleid van de Vierde Nota zijn weggenomen. De rijksnormen, zoals die er 
nu zijn voor de indeling van locaties (ABC) en voor het gebruik daarvan komen te vervallen. Het rijk wil  intensief 
ruimtegebruik bevorderen hetgeen er in resulteert  dat ten opzichte van de huidige situatie over het geheel genomen 
op hetzelfde grondoppervlak een groter vloeroppervlak moet worden  gerealiseerd. Bij de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijfsgebouwen worden ondergrondse of inpandige parkeervoorzieningen gestimuleerd, met name in 
binnenstedelijke centra16.  
 
In de praktijk is aan veel problemen  wat te doen door het treffen van maatregelen en 
voorzieningen of andere wijze van projectaanpassing. Bovendien biedt de regelgeving soms 
mogelijkheden af te wijken van kwaliteitsnormen die intensivering van ruimtegebruik 
belemmeren. Een bekend voorbeeld is de Experimentenwet Stad & Milieu die het in bepaalde 
gevallen mogelijk maakt af te wijken van milieukwaliteitseisen voor geluid en bodem, maar 
ook van procedurele bepalingen. Op dit moment is de betekenis vanwege de beperkte 
reikwijdte van de Experimentenwet nog niet zo groot, maar verwacht mag worden dat de 
experimenten die in dit kader zullen worden uitgevoerd meer duidelijkheid zullen verschaffen 
in de voors en tegens om af te wijken van milieuregels. 
 

                                                           
15 Vierde nota over de ruimtelijke ordening, Minsterie van VROM, blz. 17. 
16 Vijfde Nota ruimtelijke ordening, hoofdstuk 5, paragraaf 5.3, p.47 en 48. 



 47 

Bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen is het vaak gemakkelijker te anticiperen op 
mogelijke juridische knelpunten dan bij reeds bestaande bedrijventerreinen. In geval van 
reeds bestaande terreinen zal een aantal knelpunten eerder optreden, doordat men te maken 
heeft met reeds gevestigde ondernemers. Met name spelen hier vastgoedrechtelijke 
problemen in de zin van zakelijke rechten. 
 
Indien men gezamenlijke voorzieningen wil regelen op een nieuw bedrijventerrein dient men 
te beseffen dat een en ander het beste reeds juridisch vastgelegd moet worden voorafgaand 
aan de eerste uitgifteronde. Zo weten zowel de betrokken juristen, de beleidsmakers en de 
ondernemers exact waar ze aan toe zijn.  
 
Steeds is een goede onderlinge afstemming vereist tussen de diverse betrokkenen bij de 
planvorming en realisatie van intensief ruimtegebruik van het allergrootste belang om te 
bereiken dat het een en ander naadloos in elkaar past (procesmanagement). Voor veel van 
de juridische problemen geldt dat deze hiermee op te lossen zijn. Daar komt bij dat de regels 
die intensief gebruik kunnen belemmeren, niet straffeloos terzijde kunnen worden geschoven, 
omdat deze zijn opgesteld ter bescherming van cruciale belangen, zoals op het gebied van 
het milieu, de veiligheid en de arbeidsomstandigheden. Binnen de context van dit onderzoek 
wordt uit gegaan van het belang van deze beschermingsregels.  
 
Op grond van deze overwegingen komen wij tot de slotconclusie dat er op grond van dit 
onderzoek geen aanleiding bestaat voor het schrappen van wet- en regelgeving van het rijk. 
Wel is er aanleiding te veronderstellen, dat met behulp van herregulering bepaalde 
problemen al dan niet gedeeltelijk kunnen worden opgelost. Met name gaat het dan om de 
volgende zaken: 
• Inhoud en afstemming van wet- en regelgeving op het vlak van veiligheid bij 

overkluizingen, overbouwingen en ondergrondse bebouwing 
• De regeling van aansprakelijkheid bij overkluizingen, overbouwingen en ondergrondse 

bebouwing 
• Ongewenst eigendomsrecht door natrekking bij ondergronds bouwen 
• Het ontbreken van juridische mogelijkheden om ondernemers mee te laten doen aan het 

totstandbrengen van gemeenschappelijke voorzieningen.  
 
Een apart probleem is  dat de veelheid aan regels, waarmee bij intensivering van 
ruimtegebruik rekening moet worden gehouden in de praktijk, problematisch is (cumulatief 
effect). Een complicerende factor bij deze cumulatie van wet- en regelgeving is, dat de regels 
zich niet beperken tot een bepaald rechtsgebied, maar als het ware een dwarsdoorsnede 
vormen van al die rechtsgebieden welke gerelateerd kunnen worden aan ruimtelijke 
inrichtingsvraagstukken, waarbij naast het bestuursrecht ook het privaatrecht een prominente 
rol vervult. Daar komt bij dat de rechtsregels voor intensief ruimtegebruik zich niet beperken 
tot wetgeving in formele zin, maar zich tevens uitstrekt over het domein van decentrale 
overheden en beleidsnotities. Dit betekent dat het niet eenvoudig zal zijn in alle gevallen de 
juridische implicaties steeds scherp voor ogen te hebben. 
 
In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op een zestal onderwerpen die in de 
praktijk dikwijls als knelpunten worden ervaren. Deze “knelpunten” betreffen zaken  die 
dermate vaak voorkomen in de praktijk en zodanig complex zijn dat een grondiger studie op 
zijn plaats is. 
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5 Zes Knelpunten nader geanalyseerd 
 
In dit hoofdstuk wordt een zestal juridische knelpunten met betrekking tot intensief 
ruimtegebruik bij bedrijventerreinen nader besproken. Het gaat om zaken die vanuit juridische 
gezien dermate ingewikkeld zijn dat zij nadere analyse rechtvaardigen. Het gaat om de 
volgende onderwerpen: 
 
1. Grondeigendom en zakelijke rechten bij verwerving en gronduitgifte 
2. Gemeenschappelijke voorzieningen en gronduitgifte 
3. Onteigening (in relatie tot ondergronds bouwen) 
4. Geluidzonering 
5. Het begrip ‘inrichting’ in relatie tot gemeenschappelijke voorzieningen 
6. Afvalstoffen 
 
De onder 1, 2. en 3. genoemde onderwerpen betreffen privaatrechtelijke vraagstukken, welke 
reeds in een dergelijke mate in het rechtsverkeer zijn verankerd, dat daarvan wordt 
aangenomen dat die in principe niet voor deregulering in aanmerking komen. Desalniettemin 
zijn aanwijzingen gevonden dat herregulering van bepaalde regelingen bevorderend kan 
werken ter stimulering  van intensiever ruimtegebruik. De resterende onderwerpen (4 t/m 6) 
hebben te maken met de uitvoering van het bestuursrecht. In dit hoofdstuk hebben wij ons bij 
de behandeling van deze vraagstukken beperkt tot een uitgebreidere behandeling van 
mogelijke consequenties die deze instrumenten hebben voor intensivering van ruimtegebruik 
van bedrijventerreinen, waarbij  de mogelijkheid van deregulering of herregulering wederom 
aan de orde komt. 
 
5.1  Grondeigendom en zakelijke rechten bij verwerving en gronduitgifte 
 
Het intensiever benutten van de ruimte op bestaande bedrijventerreinen kan er toe leiden dat 
gronden verworven moeten worden. Dit zullen veelal gronden zijn die reeds bij verschillende 
grondeigenaren in eigendom zijn. Op deze gronden zijn vaak zakelijke rechten gevestigd. 
Ook kan het zijn dat er rekening moet worden gehouden met verstrekte persoonlijke rechten.  
Op deze laatste rechten wordt op deze plaats niet verder ingegaan, maar wordt verwezen 
naar hetgeen daarover in hoofdstuk 4 is opgemerkt. 
 
5.1.1 Grondeigendom 
 
 
Knelpunt: Grondeigendom kent een beperkt gebruik. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Over het gebruik van grond staat in artikel 5:21 BW het volgende: 
1. De bevoegdheid van de eigenaar van de grond om deze te gebruiken, omvat de 

bevoegdheid tot gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte. 
2. Het gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte is aan anderen toegestaan, 

indien dit zo hoog boven of zo diep onder de oppervlakte plaats vindt, dat de eigenaar 
geen belang heeft zich daartegen te verzetten. 

3. De vorige leden zijn niet van toepassing op de bevoegdheid tot vliegen.   
 
Het bepaalde in artikel 5:21 BW lid 2 kan leiden tot knelpunten bij verwerving en uitgifte. 
Onduidelijk is wanneer de eigenaar geen belang heeft zich te verzetten tegen het gebruik van 
de ruimte boven en onder de oppervlakte van zijn eigendom. Bovendien is niet duidelijk of de 
grondeigenaar ook eigenaar is van de grond tot in, laten we zeggen, de hemel en tot in het 
middelpunt van de aarde (zie artikel 5:20 BW sub a en b).  
 
Artikel 5:21 lid 2 BW biedt zoals gezegd geen duidelijkheid inzake het gebruik dat aan 
anderen dan de eigenaar is toegestaan van de ruimte boven en onder het oppervlak. Er staat 
immers: indien de eigenaar geen belang heeft zich daartegen te verzetten.   
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In de toelichting Meijers wordt aangegeven dat het belang waarop de eigenaar zich beroept, 
verband moet houden met zijn hoedanigheid als eigenaar van de betreffende gronden17. 
De MDW werkgroep Evaluatie onteigeningswet concludeert dat het hierbij om een ‘redelijk’ 
belang moet gaan18. In Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek staat echter letterlijk: 
‘Belang’ mag niet worden gelezen als ‘redelijk’ belang19. Immers, als hoofdregel geldt dat de 
eigenaar exclusief van zijn zaak gebruik kan maken. 
 
Duidelijk is dat het recht van de grondeigenaar niet onbeperkt is. In de eerste plaats zijn er 
een aantal wettelijke voorschriften die het recht nader regelen en inperken. Voorbeelden 
hiervan zijn te vinden in het burenrecht (bijvoorbeeld artikel 5:42 BW) en in de 
Telecommunicatiewet (Tcw). De rechten van de eigenaar kunnen ook bij verordening worden 
beperkt21. Tenslotte geldt voor de bevoegdheid van de eigenaar dat deze niet mag worden 
misbruikt22. Inzake dit laatste kan verwezen worden naar artikel 3:13 BW. Hierin wordt 
bepaald  dat degene aan wie een bevoegdheid toekomt, deze niet kan inroepen voor zover 
deze wordt misbruikt (lid1). In lid 2 wordt dit nader uitgewerkt.  
Er is onder meer sprake van misbruik van bevoegdheid indien: 
- de bevoegdheid wordt gebruikt met geen ander doel dan te schaden; 
- de bevoegdheid voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor zij is verleend; 
- het gebruik van de bevoegdheid waarin men, in aanmerking nemende de 

onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt 
geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.  

 
Het komt ons voor dat met het oog op het in het laatste aandachtsstreepje genoemde men 
inderdaad kan verdedigen dat het bij het gebruik van de eigenaar om een redelijk belang 
moet gaan, zoals de MDW werkgroep Evaluatie onteigeningswet heeft geconcludeerd. Het is 
echter de vraag in hoeverre men bij verwerving en uitgifte van gronden kan verdedigen dat de 
eigenaar geen redelijk belang heeft zich te verzetten tegen het ondergrondse dan wel 
bovengrondse gebruik van zijn grond door een ander.  
 
Resumé 
 
Ons inziens kunnen op grond van bovenstaande twee knelpunten worden aangewezen. Deze 
zien enerzijds op de grondeigendom zelf en anderzijds op het gebruik hiervan. Het knelpunt 
van de grondeigendom zoals wij dit in bovenstaande alinea hebben behandeld is ons inziens 
betrekkelijk. Verdedigd kan immers worden dat een eigenaar van onontgonnen delfstoffen (in 
grondlagen) zolang geen concessie is verleend hiervan als eigenaar dient te worden 
beschouwd. Als dit geldt voor delfstoffen, dan kan dit ook gelden voor grondlagen waarin zich 
geen delfstoffen bevinden. Met andere woorden de grondeigendom bevat alle zich daaronder 
bevindende grondlagen (dus tot in het middelpunt van de aarde), hetgeen aansluit op artikel 
5:20 sub b BW. Het knelpunt ten aanzien van gebruik is echter van een grotere orde. Dit zal 
vooral spelen als men gebruik wil maken van aardlagen onder de oppervlakte van de grond. 
Zoals geconcludeerd gaat het hierbij om de redelijke belangen van de eigenaar om zich 
hiertegen te kunnen verzetten. Een redelijk belang lijkt snel te kunnen worden aangenomen, 
omdat een eigenaar zich erop zou kunnen beroepen dat hij zelf te zijner tijd gebruik wil 
maken van de ondergrond ten behoeve van bijvoorbeeld een parkeergarage. De Memorie 
van Antwoord geeft in een voorbeeld ook aan dat wanneer het voor een eigenaar van belang 
is de mogelijkheid open te houden om zelf op enige diepte een kelder te realiseren, hij het 
recht heeft op te treden tegen de aanwezige tunnelbouwer25. Het is bovendien niet mogelijk 
eigenaar te zijn van een bepaalde grondlaag om daarin een gebouw te realiseren (tenzij een 
opstalrecht wordt gevestigd). Indien het mogelijk zou zijn om eigenaar te zijn van een 
bepaalde grondlaag zou er eenvoudiger gebruik kunnen worden gemaakt van deze 

                                                           
17 Toelichting Meijers, Parl. Gesch. Boek 5, p. 127. 
18 Rapport MDW werkgroep Evaluatie onteigeningswet “Het geëigend onteigeningsrecht”, pagina 61. 
19 Stolker 2001 (T&C BW), artikel 5:21, aantekening 2. 
20 Vastgesteld naar aanleiding van het arrest HR 24-12-1902, W 7849, waarin werd beslist dat de grondeigenaar niet 
hoeft te dulden dat er telefoondraden boven zijn grond worden gespannen. 
21 De Haan, BR 1970, p. 543. 
22 Asser-Mijnssen-Davids-Van Velten, Zakenrecht 3-II, pagina 84, 1996. 
23 Asser-Mijnssen-Davids-Van Velten, Zakenrecht 3-II, pagina 84, 1996 
24 Asser-Mijnssen-Davids-Van Velten, Zakenrecht 3-II, pagina 96, 1996 
25 MvA, Parl. Gesch. Boek 5, p. 127. 
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grondlagen gelegen onder gronden van eigenaren die niet willen meewerken aan het 
realiseren van gebouwen (parkeergarages) onder hun eigendom. In zoverre zou, in 
combinatie met een parallelle wijziging van de Onteigeningswet, herregulering wenselijk zijn. 
 
5.1.2   Zakelijke rechten 
 
a. Mandeligheid 
 
 
Knelpunt: Mandelige grond moeilijk te verwerven. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Het eerste knelpunt bij in mandeligheid (5:60 ev BW) uitgegeven grond is, dat er sprake is 
van gemeenschappelijk eigendom. Deze eigendom bestaat uit een niet nader aan te wijzen 
gedeelte van de grond. Men bezit als mandelige eigenaar een gedeelte, echter niet een nader 
bepaald gedeelte. Bij verwerving resulteert dit in problemen, omdat indien men een gedeelte 
van een in mandeligheid uitgegeven terrein wil verwerven men niet met één, maar met 
meerdere eigenaren te maken heeft.  
 
 
Knelpunt: Mandeligheid kan niet gescheiden of verdeeld worden. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Het knelpunt is gelegen in artikel 5:63 BW. Lid 1 bepaalt dat het recht op een mandelige zaak 
niet kan worden gescheiden van de eigendom der erven en daarnaast bepaalt lid 2 dat een 
vordering tot verdeling van een mandelige zaak is uitgesloten. Dit laatste aspect kan 
problemen opleveren bij de verwerving omdat een mede-eigenaar op basis van lid 2 niet kan 
vorderen dat de mandelige eigendom wordt verdeeld, teneinde zijn gedeelte te kunnen 
verkopen. Een uitzondering op het beginsel, dat een aandeel in een mandelige zaak niet 
zelfstandig kan worden overgedragen, is te vinden in artikel 5:66 lid 1, volgens welke bepaling 
een mede-eigenaar van een mandelige zaak zijn aandeel in die zaak ook afzonderlijk van zijn 
erf aan de overige mede-eigenaren kan overdragen. Daarnaast brengt lid 1 problemen met 
zich mee, omdat hierin is bepaald dat de mandelige eigendom niet gescheiden kan worden 
van de eigendom van het erf. Een eigenaar kan zijn mandelige grond derhalve alleen 
verkopen aan de gemeente als hij ook zijn eigendom van het erf overdraagt, hetgeen niet 
alleen juridisch, maar ook praktisch gezien klemt. Het knelpunt is derhalve inherent aan de 
aard van het recht van mandeligheid en kan naar het zich laat aanzien niet worden opgelost 
zonder het wezen van mandeligheid aan te tasten. Bij verwerving van een mandelige zaak zal 
dus moeten worden onderhandeld met alle eigenaren en dat kunnen er theoretisch erg veel 
zijn. De oplossing voor afscheiding kan privaatrechtelijk worden bereikt door het 
hoofdbestanddeel samen met de mandelige eigendom te onteigenen (daardoor vervallen alle 
rechten) en vervolgens het hoofdbestanddeel zonder de oorspronkelijk mandelige 
bestanddelen terug te verkopen aan de oorspronkelijke eigenaar. Een omvangrijke, dure en 
moeizame constructie. 
 
 
 
Knelpunt: Mandeligheid en bouw op een gebouw. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Tenslotte een knelpunt dat kan ontstaan indien een gebouw op een gebouw wordt 
gerealiseerd. Vraag kan dan zijn of bepaalde onderdelen van het onderste gebouw niet bij 
vereniging met een daarop te bouwen gebouw mandelig moeten worden. Het betreft hier de 
te bebouwen delen van het dak en de gezamenlijk geworden fundering en belangrijke 



 52 

constructiedelen. Men kan immers verdedigen dat deze onderdelen in gezamenlijk eigendom 
behoren te zijn van de verschillende eigenaren van de gebouwen. Er bestaat weliswaar 
mandeligheid die ontstaat op grond van de wet (artikel 5:62 BW), maar deze handelt niet over 
deze specifieke problematiek, zodat partijen dit zelf zullen moeten regelen. 
 
Resumé 
 
Het knelpunt bij terreinen waarop een mandeligheid rust, ontstaat zodra een mandelige zaak 
verworven moeten worden. Op grond van bovenstaande blijkt dat dit juridisch gezien niet 
mogelijk is zonder het hoofdbestanddeel mede te verwerven. Bij de uitgifte echter biedt 
mandeligheid overigens juist goede opties om ruimte intensiever te gebruiken. Met een 
mandeligheidsconstructie kunnen parkeerplaatsen in gezamenlijk eigendom worden 
uitgegeven. In deze wordt verwezen naar het onderdeel Parkmanagement. Noch her- noch 
deregulering biedt hier soelaas. 
 
b. Erfdienstbaarheden 
 
 
Knelpunt: Beperkte mogelijkheid om erfdienstbaarheid aan te passen dan wel op te 
heffen. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Een erfdienstbaarheid (5:70 ev BW)  bestaat uit een verplichting, de last, om iets te dulden 
danwel niet te doen. Deze last bezwaard een onroerende zaak (het dienende erf), ten 
behoeve van een andere onroerende zaak (het heersende erf). Dit kan bij verwervingen van 
gronden voor problemen zorgen, indien het te verwerven stuk grond een dienend erf betreft 
waarvoor de eigenaar van het heersende erf bijvoorbeeld mag gaan om zijn gebouwen op het 
heersende erf te bereiken. Indien dit betreffende stuk grond wordt verworven ligt immers de 
erfdienstbaarheid nog steeds op dat stuk grond.  
 
Onduidelijk is of op grond van de bepalingen in artikel 5:78 BW en 5:79 BW, indien gewenst, 
het mogelijk zal zijn de erfdienstbaarheid te laten wijzigen of op te heffen (ten gunste van het 
dienende erf). De eigenaar van het dienende erf kan aan zijn vordering tot wijzing of opheffing 
twee gronden aanvoeren: 
1. onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de erfdienstbaarheid niet van 
hem kan worden gevergd; en  

2. indien tenminste twintig jaren na het ontstaan van de erfdienstbaarheid zijn verlopen het 
ongewijzigd voortbestaan van de erfdienstbaarheid in strijd met het algemeen belang is. 

 
De onder 1 genoemde grond houdt verband met artikel 6:258 BW. Voor toewijzing van de 
vordering is niet beslissend of er enig nadeel voor de eigenaar van het dienend erf was te 
voorzien, maar of zich onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan die tot een te zware 
belasting van het dienende erf hebben geleid26. 
Onder onvoorziene omstandigheden worden verstaan de omstandigheden die door partijen 
niet in hun rechtsverhouding zijn verdisconteerd, ongeacht of zij objectief voorzienbaar 
waren27. 
 
De eigenaar van een dienend erf kan eveneens een vordering tot opheffing van de 
erfdienstbaarheid instellen indien de uitoefening daarvan onmogelijk is geworden of de 
eigenaar van het heersende erf geen redelijk belang meer heeft bij de uitoefening, en het niet 
aannemelijk is dat de mogelijkheid van uitoefening of het redelijk belang zal terugkeren. 
Voor de vraag of er nog een redelijk belang is zal een afweging van de belangen van 
enerzijds het heersende erf en anderzijds het dienende erf noodzakelijk zijn. De 
aanwezigheid van een redelijk alternatief zal hierbij mede van belang zijn28. 
                                                           
26 Asser-Mijnssen-Davids-Van Velten, Zakenrecht 3-II, pagina 184, 1996 
27 Memorie van Antwoord, PG boek 5, p. 276-277. 
28 Zie ook Rechtbank Leeuwarden 25 november 1993 en 19 mei 1994, NJ Kort 1994, 14.  
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Daarnaast zal bij de afweging wat redelijk en billijk is, de rechter (MvA II, Parl. Gesch. 5, p. 
276/7) zeker rekening houden met het belang van stabiliteit van rechtsverhoudingen die uit 
zakelijke rechten voortvloeien29.  
  
Artikel 5:80 BW geeft aan de eigenaren van heersende erven de mogelijkheid om een 
erfdienstbaarheid al dan niet in gewijzigde vorm voort te laten bestaan. Deze vordering kan 
slechts slagen wanneer door onvoorziene omstandigheden de uitoefening blijvend of tijdelijk 
onmogelijk is geworden of het belang van de eigenaar van het heersende erf aanzienlijk is 
verminderd en door de wijziging de mogelijkheid van uitoefening of het oorspronkelijk belang 
wordt hersteld. Tevens wordt als eis gesteld dat de wijziging naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid van de eigenaar van het dienende erf kan worden gevergd. Ook in dit artikel 
komen de termen onvoorziene omstandigheden, redelijkheid en billijkheid naar voren. 
Daarnaast spreekt dit artikel van ‘of het belang van de eigenaar van het heersende erf 
aanzienlijk is verminderd’. Specifieke jurisprudentie, met uitzondering van eerdergenoemde, 
waarbij deze termen nader zijn ingevuld in relatie tot erfdienstbaarheden, zijn ons niet 
gebleken. 
 
Resumé 
 
Bij verwerving van gronden zal de gemeente regelmatig geconfronteerd worden met 
gevestigde erfdienstbaarheden. Deze kunnen echter in bepaalde gevallen opgeheven en 
gewijzigd worden. Het betreft hier wederom een knelpunt van beperkte orde. Indien het niet 
mogelijk is om een erfdienstbaarheid te laten wijzigen of op te heffen, zodat de gemeente 
vrijelijk over de gronden kan beschikken, is er eventueel de mogelijkheid om het 
onteigeningsinstrument in te zetten. Onteigening tegen schadeloosstelling, hetzij van het 
dienend erf, hetzij van de erfdienstbaarheid afzonderlijk brengt het einde van de 
erfdienstbaarheid mee. Op deze manier is het probleem van de erfdienstbaarheid in 
praktische zin opgelost, waarbij natuurlijk dient te worden opgemerkt dat onteigening niet in 
alle gevallen is toegestaan. 
 
c. Erfpacht 
 
 
Knelpunt: Wijziging erfpacht is afhankelijk van redelijkheid en billijkheid. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Op gronden uitgegeven in erfpacht (5:85 ev BW) heeft de erfpachter de bevoegdheid de 
onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. Kenmerkend voor het recht van 
erfpacht is dat de erfpachter in beginsel hetzelfde genot van de zaak heeft als een eigenaar, 
een essentiële eigenaarbevoegdheid als vruchttrekking daaronder begrepen. Naar zijn aard is 
het erfpachtrecht ongetwijfeld het gebruiksrecht dat op de eigendom de zwaarste druk legt30. 
Deze gronden kunnen niet zomaar met opzegging van het erfpachtrecht worden verworven. 
Immers, artikel 5:87 BW en 5:88 BW stellen aan opzegging van het erfpachtrecht specifieke 
eisen,  deze eisen kunnen derhalve een knelpunt vormen. Artikel 5:97 BW is een lex specialis 
van de onvoorziene omstandigheden regeling van artikel 6:258 BW. Dit betekent dat de 
rechter op vordering van de eigenaar of de erfpachter de erfpacht slechts kan wijzigen of 
opheffen indien vijfentwintig jaren na de vestiging zijn verlopen en er onvoorziene 
omstandigheden van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de 
ongewijzigde instandhouding niet van een van de partijen kan worden gevergd. Genoemde 
criteria tezamen brengen mee dat de rechter tot wijziging of opheffing niet lichtvaardig kan en 
mag overgaan31. Het is niet duidelijk of een besluit tot intensivering van ruimtegebruik een 
onvoorziene omstandigheid is, en als dat zo is of dit dan van dien aard is dat de 
instandhouding van een erfpacht niet kan worden gevergd afgemeten aan de eisen van de 
redelijkheid en billijkheid. 
                                                           
29 Stolker 2001 (T&C BW), artikel 5:78, aantekening 2. 
30 Goederenrecht, prof. mr. H.J. Snijders en mr. E.B. Rank-Berenschot, nummer 2, 1996, blz. 513. 
31 Goederenrecht, prof. mr. H.J. Snijders en mr. E.B. Rank-Berenschot, nummer 2, 1996, blz. 526. 
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Resumé 
 
Het probleem van erfpacht zal met name spelen in situaties op bestaande bedrijventerreinen 
die in erfpacht zijn uitgegeven. Gronden op deze terreinen, danwel de terreinen zelf zullen 
moeilijk te verwerven zijn voor gemeenten. Het uitgeven van gronden in erfpacht vindt 
overigens relatief weinig plaats (met uitzondering van bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam) 
en derhalve zal de overheid hiermee weinig worden geconfronteerd bij het willen benutten 
van ruimte op bestaande terreinen. Geen reden voor deregulering of herregulering. 
 
d. Opstal 
 
 
Opstalrecht biedt mogelijkheden tot intensivering van ruimte. 
 
 
Aard van het knelpunt  
 
Het recht van opstal speelt een rol indien gronden verworven moeten worden waarop het 
recht van opstal is gevestigd. Het recht van opstal geeft immers het recht om in, op of boven 
een onroerende zaak (grond) gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te 
verkrijgen. Het doel van het opstalrecht is gelegen in het doorbreken van het 
goederenrechtelijke beginsel van natrekking. Voor het recht van opstal gelden min of meer 
dezelfde problemen als voor erfpacht. Zie hiervoor de schakelbepaling artikel 5:104 BW. Ook 
voor het opstalrecht geldt derhalve dat dit bij onvoorziene omstandigheden kan worden 
gewijzigd of opgeheven. Eindigt het recht van opstal dan betekent dit dat de eigendom van de 
opstallen van rechtswege op de grondeigenaar overgaan. De opstaller heeft echter, tenzij in 
de akte van vestiging anders is bepaald, de bevoegdheid om de opstallen weg te nemen. 
Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan dient hij de grond in de oude toestand te 
brengen32. 
 
Resumé 
 
Het recht van opstal is niet zozeer een knelpunt, maar biedt juist opties voor het intensief 
benutten van ruimte. Men kan immers met grondeigenaren afspreken dat opstalrechten 
verleend worden voor nieuwe bebouwing op hun terreinen. Op deze manier blijft de eigendom 
van het nieuwe gebouw in handen van de bouwer. Als voorbeeld in deze wordt gewezen op 
de HSL tunnel. De staat krijgt hier via het opstalrecht de ondergrond in eigendom, zodat de 
boeren eigenaar kunnen blijven van hun weilanden33. Weliswaar betreft dit geen 
bedrijventerrein, maar het geeft wel de mogelijkheden aan. Overigens is het omgekeerde ook 
mogelijk. De overheid realiseert bijvoorbeeld in eigen grond een parkeerkelder en verleent 
vervolgens aan een ondernemer het opstalrecht om er een bedrijfsgebouw neer te zetten. 
Geen de- of herregulering noodzakelijk. 
 
5.2   Gemeenschappelijke voorzieningen en gronduitgifte 
 
Parkmanagement 
 
Zoals eerder reeds is gemeld, vraagt gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen om 
gezamenlijk beheer/onderhoud en gezamenlijke financiering. Er dient in deze een 
samenwerkingsvorm te worden gezocht. Dit kan worden aangeduid met de term 
‘parkmanagement’. De juridische definitie van parkmanagement die wij in het kader van dit 
onderzoek hanteren is:  
‘Het beheer van zowel de openbare als de niet openbare elementen van bedrijventerreinen, 
dat berust op een samenwerking tussen de gemeente met de daar gevestigde ondernemers’. 
 

                                                           
32 Asser-Mijnssen-Davids-Van Velten, Zakenrecht 3-II, pagina  239, 1996 
33 Cobouw, d.d. 27 februari 1998. 
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In het spraakgebruik wordt daar ook vaak de beschikkingsmacht onder verstaan: de macht 
om de grond uit te geven. In dit onderzoek wordt ervan uit gegaan dat de gemeente eigenaar 
van het betrokken bedrijventerrein is en dat een aantal zaken via de gronduitgifte geregeld 
dienen te worden. De beschikkingsmacht valt dus niet onder de hier gebruikte definitie. 
 
Onder ‘beheer’ wordt zowel verstaan het onderhoud (van onder andere wegen en 
groenvoorziening), als de gezamenlijke voorzieningen die nodig of gewenst zijn voor een 
bedrijventerrein. Gezamenlijke voorzieningen kunnen bijvoorbeeld inhouden: hekwerken rond 
het bedrijventerrein, parkeerplaatsen, een benzinestation en afvaltransport. Deze 
voorzieningen kunnen zowel bestaan uit commerciële als uit niet-commerciële diensten. 
Onder ‘openbare elementen’ verstaan we onder andere de infra-structuur en het openbaar 
groen. ‘Niet openbare elementen’ zijn bijvoorbeeld hekwerken, bewaking, interne 
bewegwijzering en afvaltransport. 
 
Met name bij de gronduitgifte (nieuwe bedrijventerreinen) biedt parkmanagement 
mogelijkheden om de ruimte intensiever te benutten, zij het met knelpunten. Bij de 
samenwerkingsvorm kan worden gekozen uit verschillende rechtspersonen, namelijk de 
vereniging, de coöperatie, de NV of de BV. Dit onderzoek is beperkt tot de vereniging en de 
coöperatie, omdat deze een lidmaatschapsvereiste kennen, hetgeen de samenwerking 
tussen de ondernemers zal vergemakkelijken. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de 
NV en de BV waarvoor geen lidmaatschapsvereiste geldt.  
 
De Vereniging van Appartementseigenaars ligt minder voor de hand vanwege veelal ongewenste 
mede-eigendom van de betrokken voorzieningen en de beperkingen van deze rechtspersoon om andere 
werkzaamheden te verrichten dan met betrekking tot het beheer van de in de splitsing betrokken 
onroerende zaken. Daarnaast is nog onduidelijk of een bedrijventerrein gesplitst kan worden in 
appartementsrechten en of opheffing van deze splitsing kan worden gevorderd34.  
 
 
Knelpunt: Verplichte deelname ondernemersvereniging tegenover een ieder af te 
dwingen?  
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Voor de behandeling van dit knelpunt is het noodzakelijk een zuiver juridisch beeld te 
scheppen van de mogelijkheden om collectieve voorzieningen via een verplicht lidmaatschap 
van een vereniging te regelen. Deze problematiek speelt niet alleen bij verenigingen, maar 
ook bij coöperaties. 
 
In de literatuur en rechtspraak wordt deze vraag van twee kanten benaderd. Ten eerste van 
de positieve kant; de Nederlandse staatsburger heeft de vrijheid om zich te verenigen (artikel 
8 Grondwet) en ten tweede van de negatieve kant; de vrijheid zich niet bij een vereniging aan 
te sluiten. Hierna zal blijken dat de positieve en negatieve kant nauw met elkaar 
samenhangen. 
 
De Nederlandse staatsburger heeft de vrijheid om zich te verenigen. Uitgangspunt is artikel 8 
van de Grondwet. Dit artikel is een onmisbare voorwaarde voor het functioneren van de 
democratie. In het handelsverkeer wordt soms, bijvoorbeeld bij winkelcentra, de eis gesteld 
dat de huurders of eigenaren lid worden van een bepaalde vereniging. Er wordt dan 
gesproken van een ‘kwalitatief’ lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt hierbij gekoppeld aan 
een andere (vermogensrechtelijke) rechtsbetrekking. Met betrekking tot de onderhavige 
probleemstelling zou bij een ondernemersvereniging deze eis ook kunnen worden gesteld. 
Zolang het aangaan van die andere rechtsbetrekking vrijwillig geschiedt en men ten aanzien 
van de rechten en verplichtingen van de leden en het einde van het lidmaatschap de regels 
van het verenigingenrecht in acht neemt, zijn hiertegen vanuit het oogpunt van de vrijheid van 
vereniging geen bezwaren. 

                                                           
34 Preadvies voor het KNB 1997, Naar een vernieuwd appartementsrecht. 
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Bij een ondernemersvereniging kan dus sprake zijn van een ‘kwalitatief’ lidmaatschap indien 
aan eigenaren of huurders van een gedeelte van het bedrijventerrein de eis wordt gesteld lid 
te worden van de ondernemersvereniging. Gezien deze nauwe verwevenheid kan er behoefte 
bestaan de vrijheid tot opzegging van het lidmaatschap uit te sluiten. Uitsluiting van 
opzegging in de statuten wordt in de literatuur echter niet mogelijk geacht. Wel kunnen de 
gevolgen van ongewenste opzegging in de contractuele sfeer worden geregeld, namelijk door 
het hanteren van een geldboete (uittree geld) bij opzegging van het lidmaatschap van een 
coöperatie35. Deze voorwaarden moeten in de statuten zijn vermeld. Gaat een voorwaarde 
verder dan geoorloofd is, dan wordt zij in zoverre voor niet geschreven gehouden36. Het 
oordeel van de rechter kan hierover worden gevraagd. Oordeelt de rechter dat bijvoorbeeld 
het geheven uittree geld te hoog is, dan moet hij vaststellen tot welk bedrag een uittree geld 
verschuldigd is37. 
 
Onder ‘vrijheid van vereniging’ kan mede worden verstaan ‘het ontbreken van de verplichting 
om tot een bepaalde vereniging toe te treden en de vrijheid om het lidmaatschap van een 
vereniging te beëindigen’. Duidelijkheid omtrent deze materie is geschapen in de uitspraak 
van het Europees Hof van Justitie inzake Sigurdur A. Sigurj¢nsson38. De essentie van deze 
zaak is dat artikel 11 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM) moet worden 
geacht naast het positieve recht op vrijheid van vereniging, ook een negatief recht, namelijk 
een recht niet (meer) lid te zijn van een vereniging, te omvatten. In zijn noot bij dit arrest 
merkt annotator Alkema onder andere op dat duidelijk is dat het Hof van dwangorganisaties 
op sociaal-economisch gebied niets moeten hebben. Het Hof steunt daarbij op de geldende 
rechtsopvatting in de meerderheid van de lidstaten bij het EVRM. 
 
Het arrest sluit aan op de uitspraak inzake Young, James en Webster/ Verenigd Koninkrijk39. 
Het Europese Hof kwam in deze zaak tot de conclusie dat de vakverenigingsvrijheid van 
artikel 11 EVRM ook een negatief element omvat, namelijk de vrijheid om geen lid van een 
vakbond behoeven te zijn.  
 
De algemene conclusie moet zijn dat natuurlijke personen niet verplicht kunnen worden tot 
het oprichten van een (ondernemers)vereniging. Artikel 8 Grondwet erkent het recht tot 
vereniging. Dit recht wordt ook beschermd in artikel 11 EVRM en de daarop gebaseerde 
rechtspraak. Positieve - en negatieve verenigingsvrijheid zijn begrippen die nauw met elkaar 
samenhangen. Natuurlijke personen hebben de vrijheid zich te verenigen; organisatiedwang 
bestaat niet, met uitzondering van het lidmaatschap van rechtswege. Zoals hierboven reeds 
vermeld moet artikel 11 EVRM worden geacht, naast het recht op vrijheid van vereniging 
(positief), ook een recht niet (meer) lid te zijn van een vereniging (negatief), te omvatten.  
 
Voor rechtspersonen is er geen jurisprudentie die het recht om geen lid te worden van een 
vereniging of daar niet uit te treden waarborgt.  
 
Met andere woorden, natuurlijke personen (en dus ook ondernemingen die geen 
rechtspersoonlijkheid bezitten) kunnen niet worden gedwongen lid te worden en te blijven van 
een ondernemersvereniging en rechtspersonen wel. Deze conclusie is echter gebaseerd op 
jurisprudentie, maar staat niet zodanig in een wet in formele zin. 
Dit gebrek aan formele wetgeving kan ons inziens problemen opleveren, omdat het immers 
niet ondenkbaar is dat ondernemers, die gedwongen worden lid te worden van een 
ondernemersvereniging, besluiten een juridische procedure te starten, teneinde onder hun 
(betalings)verplichtingen uit te komen. Het is in deze onduidelijk of de rechter geen 
afwijkende conclusie zal trekken en daarmee een verplicht op te leggen lidmaatschap 
onderuit zal halen. Een collectief lidmaatschap lijkt ons echter noodzakelijk, omdat anders de 
basis wegvalt onder de haalbaarheid van collectieve voorzieningen. 
 

                                                           
35 Zie ook Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij,  Dijk/Van der Ploeg, 1997, 
blz 124. 
36 Hoofdstukken handelsrecht, J.E.M. Akveld e.a. (red.), 1996, p. 112. 
37 HR 26 juni 1959, NJ 1959, 587. 
38 EHRM 30 juni 1993, NJ 1994, 223. 
39 EHRM 13 augustus 1981, A 44, NJCM-bull. 1982, p. 400-412. 



 57 

Omdat op grond van de jurisprudentie het verplicht stellen van het lidmaatschap van een 
ondernemersvereniging niet voor alle ondernemers (de natuurlijke personen) door de 
gemeente kan worden afgedwongen, is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om de door de 
gemeente gewenste collectieve voorzieningen zoveel mogelijk via de gronduitgifte te regelen.  
 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat de coöperatie wellicht een meer geëigende 
organisatievorm biedt voor het doel om ondernemersbelangen te behartigen en collectieve 
voorzieningen aan te leggen en te beheren, dan de vereniging zelf. Dit wordt mede ingegeven 
door het feit dat het bij een coöperatie toegestaan is winst te maken en bij een vereniging niet. 
Met winst te maken wordt in deze bedoeld dat de vereniging geen winst mag verdelen onder 
haar leden. Dit houdt overigens niet in dat een vereniging geen commercieel doel mag 
hebben40. 
 
Koppeling met collectieve voorzieningen 
 
Het gaat te ver om in dit kader alle theoretische mogelijkheden te bespreken die er zijn. Wel 
is het noodzakelijk om een splitsing aan te brengen in collectieve voorzieningen die de 
gemeente wenst te realiseren en voorzieningen waaraan door de ondernemers vrijwillig kan 
worden deelgenomen. Het zal ook duidelijk zijn, dat er onderscheid moet worden gemaakt 
naar voorzieningen die door de gemeente bij de gronduitgifte reeds als gewenst (en bekend) 
waren en dus geregeld kunnen worden, en voorzieningen waarvan men pas later de 
noodzaak van gezamenlijkheid inziet. Het is daarom noodzakelijk het lidmaatschap van de 
ondernemersvereniging zoveel mogelijk te verplichten cq. te bevorderen en daarbij langs de 
weg van de gronduitgifte een beveiliging aan te brengen.  
 
Als gezamenlijke voorzieningen in de praktijk door een ondernemersvereniging worden 
uitgevoerd en het om een voorziening gaat die de gemeente verplicht wil stellen, houdt dat in 
dat er een regeling moet komen om diegenen die geen lid van de vereniging zijn toch 
daaraan te laten deelnemen. Immers, de gemeente kan uittreden of geen lid worden niet 
meer altijd sanctioneren. Dat betekent dat er in de statuten van de ondernemersvereniging 
enkele voorzieningen moeten worden getroffen, omdat de leden gemakkelijk zouden kunnen 
redeneren dat wie geen lid is ook niet mee kan doen. 
 
In het gronduitgiftecontract zal de gemeente dan een bepaling moeten opnemen waaruit voor 
rechtspersonen een verplichting en voor natuurlijke personen enige drang om lid te worden 
en te blijven voor de ondernemer voortvloeit. Gezien de jurisprudentie kan dat de laatste 
slechts een natuurlijke verbintenis betreffen. Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis die 
wel tot verplichtingen leidt, maar die niet de mogelijkheid biedt om deze verplichtingen af te 
dwingen.  
 
De door de gemeente verplicht gewenste collectieve voorzieningen zullen vervolgens via een 
contractsbepaling in de uitgifte-overeenkomst moeten worden vastgelegd. Al naar gelang de 
situatie zou dat een bepaling met zakelijke werking kunnen zijn, die vooral tussen de 
bedrijven onderling kunnen worden gevestigd en slechts in bijzondere gevallen ten opzichte 
van de gemeente. Zo kan een parkeerterrein bijvoorbeeld in mandeligheid worden 
uitgegeven, zodat ondernemers een niet nader aangeduid stuk parkeerterrein in eigendom 
krijgen. Dit heeft als voordeel dat niet bij elk bedrijf rekening hoeft te worden gehouden met 
(grote) parkeervoorzieningen. In dit geval klemt de wetgeving niet, omdat in het BW de 
nodige bepalingen over onderhoud en verdeling zijn opgenomen. 
Bedacht moet echter worden dat alleen voorzieningen in de vorm van onroerende zaken 
geregeld kunnen worden via een mandeligheidsconstructie. Zakelijke rechten zullen bij 
kinderopvang en dergelijke geen oplossing kunnen bieden. 
 
Een probleem daarbij is dat een verplichting om te doen slechts via een zakelijk werkende 
bepaling kan worden geregeld. Meestal zal men zich van een kettingbeding moeten 
bedienen. Een kettingbeding heeft geen zakelijk werking, kan gebroken worden en is daarom 
juridisch gezien zwakker. 
 

                                                           
40 Hoofdstukken handelsrecht, J.E.M. Akveld e.a. (red.), 1996, p. 98. 
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Resumé 
 
Vooralsnog gaan wij er op grond van bovenstaande vanuit dat het mogelijk is voor 
gemeenten om collectieve voorzieningen middels een parkmanagementconstructie vorm te 
geven. Naar onze mening lijkt het vooralsnog mogelijk rechtspersonen te verplichten lid te 
worden van een bedrijfsvereniging. Dit is echter niet gebaseerd op de wet in formele zin, 
maar op de aard van de zijdelingse jurisprudentie, die slechts als steunargument kan worden 
gebruikt. Jurisprudentie over de gebruikte constructie als zodanig is er noch in nationaal, 
noch in internationaal verband. Wellicht dat de verplichting om lid te zijn van een vereniging 
die onderhoud van onroerende zaken ten doel heeft, vorm kan krijgen in wetgeving in formele 
zin, zodat een en ander een wettelijke basis krijgt. Dat houdt in dat herregulering wenselijk is, 
deregulering niet. 
  
5.3.  Onteigening (in relatie tot ondergronds bouwen) 
 
 
Knelpunt: Voor de verwerving van grond ten behoeve van intensief ruimtegebruik kan 
onteigening geboden zijn. Daarvoor ontbreekt soms de noodzaak die daarvoor vanuit 
juridisch oogpunt is vereist. Bovendien ontbreekt de wettelijke mogelijkheid voor 
horizontale onteigening.   
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Er komen verschillende onteigeningsprocedures voor in de Onteigeningswet en andere 
wetgeving. In de praktijk blijken de meeste onteigeningen plaats te vinden op grond van de 
titels II, IIa van de Onteigeningswet (onteigening ten behoeve van infrastructuur) en IV van de 
Onteigeningswet (onteigening ten behoeve van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting).  
 
Om als bestuursorgaan, bijvoorbeeld als gemeente, over te kunnen gaan tot onteigening 
dient er sprake te zijn van een noodzaak. Noodzaak kan aanwezig zijn indien de grond niet 
langs minnelijke weg verworven kan worden en er ook geen sprake is van zelfrealisatie.  
Indien een grondeigenaar zelf in staat en bereid is het bestemmingsplan, of in de meeste 
gevallen een deel daarvan, te realiseren zoals de gemeente dit voor ogen staat, kan in 
principe niet tot onteigening worden overgegaan. De noodzaak ontbreekt immers in dit geval. 
Nu zijn er echter in Europees verband aanbestedingsrichtlijnen ontwikkeld die bepalen dat de 
realisatie van bestemmingen in opdracht van een bestuursorgaan Europees moet worden 
aanbesteed als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zoals het overschrijden van het 
drempelbedrag. Er zijn situaties denkbaar waarbij het bestuursorgaan eigenlijk zou moeten 
overgaan tot Europese aanbesteding maar dat de figuur van zelfrealisatie hierbij in de weg 
staat.  Een en ander betekent dat er een knelpunt ontstaat in geval de intensivering van 
ruimtegebruik de aanleg van openbare voorzieningen behelst met een hogere investering dan 
in de drempelwaarde van de betrokken aanbestedingsrichtlijnen is opgenomen. Als de 
benodigde onroerende zaken niet bij het betrokken bestuursorgaan in eigendom berusten en 
de eigenaar zich op zelfrealisatie beroept is realisatie onder de huidige wetgeving en 
jurisprudentie onmogelijk. In de Nota Grondbeleid heeft de Minister van VROM aangekondigd 
ter zake te zullen onderzoeken of een wetswijziging kan worden doorgevoerd. In deze 
(wellicht toch complexe) situatie is dit knelpunt onoverkomelijk. Een reden daarvoor is, dat de 
aanbestedingsrichtlijnen van toepassing zijn als het gaat om de aanleg van openbare 
voorzieningen die uiteindelijk in eigendom bij een overheidsorgaan komen, ook al worden 
deze volledig door private partijen gerealiseerd. Uit het onlangs gewezen arrest inzake 
Middelburg blijkt, dat ook de gronduitgifte met een verplichting tot aanleg van openbare 
voorzieningen op het verkocht tot een waarde van boven het drempelbedrag van de Richtlijn 
Werken Europees aanbesteed moet worden. 
 
Alle onteigeningsprocedures hebben één ding gemeen, het is alleen mogelijk om een perceel 
verticaal te onteigenen. Dit betekent dat het perceel alleen in het geheel, dus met de 
grondkolom eronder en de luchtkolom erboven kan worden onteigend. Bij ondergronds 
bouwen kan het echter gewenst zijn om onteigening van een bepaalde laag af te kunnen 



 59 

dwingen. Dit betreft zogenaamde horizontale onteigening, de verwerving dus van één enkel 
niveau.  
 
Dit is echter niet mogelijk. Hetgeen onteigend wordt moet vatbaar zijn voor 
eigendomsoverdracht en de grondlagen missen daartoe voldoende zelfstandigheid. Onder 
het huidige recht is afzonderlijke eigendom van een grondlaag niet mogelijk41. Dit zou 
overigens ook in strijd zijn met hetgeen is bepaald in artikel 5:20 BW. De grondlagen worden 
geacht juridisch onlosmakelijk verbonden te zijn met de gehele aardmassa die zij vormen. 
 
Zulks houdt in, dat indien intensivering van ruimtegebruik de ondertunneling van een gebied 
zou behelzen, de betrokken onroerende zaken in hun geheel moeten worden onteigend als 
verwerving van een daartoe bruikbaar zakelijk recht, zoals een opstalrecht, niet mogelijk is. 
Maatschappelijk gezien zou de mogelijkheid van onteigening van een aardlaag op een 
bepaalde diepte waarmee de ondertunneling mogelijk wordt, zowel in financieel als moreel en 
politiek opzicht veel aanvaardbaarder zijn. Hier is sprake van een knelpunt dat lastig, maar 
niet onoverkomelijk geacht moet worden. 
 
In het rapport Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit werkgroep Evaluatie 
onteigeningswet “Het geëigend onteigeningsrecht”  wordt aanbevolen voor ondergronds 
bouwen in de wet een regeling op te nemen die voorziet in de mogelijkheid tot het afdwingen 
van een beperkt recht als bedoeld in artikel 5:101, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, een 
‘afdwingbaar’ opstalrecht42. 
 
Resumé  
 
Onteigening met het oog op de verwerving van grond ten behoeve van intensief 
ruimtegebruik is alleen mogelijk indien daarvoor een noodzaak bestaat. Dit wettelijk vereiste 
vormt vooral een knelpunt bij zelfrealisatie. Bovendien verzet de wet zich tegen horizontale 
onteigening. Weliswaar kunnen deze knelpunten de realisatie van intensief ruimtegebruik 
bemoeilijken, maar de wetgeving staat intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen 
niet in de weg, omdat de grond vaak via minnelijke verwerving aangekocht kan worden. De 
mogelijkheid om horizontaal te kunnen onteigenen zou echter een kans kunnen scheppen om 
ruimtegebruik te intensiveren. Herregulering is zeer wenselijk, deregulering niet. 
 
5.4  Geluidszonering  
 
 
Knelpunt: Bij intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen kan de daarmee 
gepaard gaande geluidsemissie een knelpunt vormen. Met name bij gezoneerde 
bedrijventerrein kunnen problemen ontstaan doordat de toegestane geluidsbelasting 
binnen de zone te beperkt is voor alle bedrijfsactiviteiten gezamenlijk. Buiten de zone 
mag de geluidsbelasting ten gevolge van het bedrijventerrein behoudens ontheffing 
van gedeputeerde staten niet hoger zijn dan 50 dB(A), Als dat wel gebeurt, dient de 
geluidzone te worden aangepast om de intensivering van het ruimtegebruik te kunnen 
realiseren. 
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Geluidhinder voor de omgeving ten gevolge van  bedrijfsactiviteiten wordt gereguleerd 
middels de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet milieubeheer (Wm). Zo worden in de Wgh 
onder meer voorwaarden gesteld aan zones rond industrieterreinen (hoofdstuk V Wgh), 
zones langs wegen (hoofdstuk VI Wgh) en binnenwaarden van aanwezige of in aanbouw 
zijnde woningen en gebouwen in zones (hoofdstuk VIIIa Wgh). 
 
Gelet op de insteek van voorliggend onderzoek zal in principe enkel op het onderdeel zones 
rond industrieterreinen worden ingegaan. Daarnaast worden in de afzonderlijke Wm-

                                                           
41 “De grond doorboord”, Juridische aspecten van ondergrondse tunnelbouw, mr. K. Hendriks, 1998, pagina 33. 
42 Rapport MDW werkgroep Evaluatie onteigeningswet “Het geëigend onteigeningsrecht”, pagina 63. 
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vergunningen en art. 8.40-amvb’s voorwaarden gesteld aan het door inrichtingen te 
produceren geluid. Eerst zal het geluidsaspect in relatie tot de Wm aan de orde komen, om 
dit vervolgens te integreren in de behandeling van de Wgh.   
 
De in het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB) aangewezen inrichtingen in 
de zin van art. 1.1 Wm zijn op basis van art. 8.1, lid 1 Wm in beginsel Wm-vergunningplichtig 
(zie verder 5). Een uitzondering hierop vormt art. 8.1, lid 2  Wm waarin is bepaald dat 
categorieën van inrichtingen die krachtens art. 8.40, lid 1 Wm bij AMvB zijn aangewezen, van 
een dergelijke vergunningplicht ontheven zijn. Zowel bij Wm-vergunningen als bij de art. 8.40-
amvb’s is het aspect geluid een vast terugkerend onderdeel.  
 
AMvB-bedrijven 
 
In verschillende art. 8.40-amvb’s is een aparte paragraaf ten aanzien van het onderwerp 
geluid opgenomen. Daarin worden onder meer de geluidswaarden bepaald zoals die zijn 
opgenomen in tabel 143. De waarden hebben betrekking op het door de in de inrichting 
aanwezige installaties, toestellen en verrichte werkzaamheden en activiteiten veroorzaakte 
geluid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergunningen 
 
Bij de vaststelling van het binnen het gemeentelijk gebied te hanteren beleid en het door een 
inrichting binnen het kader van een Wm-vergunning te produceren geluid, kan het bevoegd 
gezag de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” 44 als uitgangspunt nemen. 
De daarin opgenomen grenswaarden voor geluid worden afhankelijk gesteld van de 
omgeving waarin de inrichting zich bevindt. Een voorbeeld daarvan is de uit de handreiking 
afkomstige tabel 245, waarin gebiedstyperingen en mogelijke grenswaarden voor 
industrielawaai zijn opgenomen. Deze waarden kunnen als uitgangspunt worden genomen, 
bij de vaststelling van het toelaatbare geluidsniveau in de vergunning. 
 
Nr.  Omschrijving gebeid Grenswaarden Laeq in dB (A) 
  dag Avond nacht 
1. Stille landelijke gebieden  

Gebieden voor extensieve recreatie 
40 35 30 

2. Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten 45 45 35 
3. Stille woonwijk, weinig verkeer 45 40 35 
4. Rustige woonwijk in stad 50 45 40 
5. Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte 

bedrijfsactiviteiten 
55 45 40 

6. Woonwijk nabij een drukke verkeersweg 55 50 45 
7. Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied 55 50 45 
8. Woonwijk in stadscentrum 55 55 45 
9. In zone rond industrieterrein (zie Wg: zone, MTG’s, hogere waarden) 
10. Op industrieterrein (zie daarvoor par. 5.9 van de 

handreiking 
65 60 55 

                                                                      
Zolang vestiging van inrichtingen in de zin van de wet die in belangrijke mate geluidhinder 
kunnen veroorzaken niet plaatsvindt binnen een in het kader van de Wgh gezoneerd gebied, 
                                                           
43 De tabel is afkomstig uit het Besluit inrictingen voor motorvoertuigen milieubeheer, 13 juni 2000 (Stb. 262). De in 
de tabel gehanteerde aanduiding ‘LAr, LT’ staat daarbij voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en ‘Lamax’ 
voor het piekniveau;  
44 De van de Minister van VROM afkomstige handreiking van 21 oktober 1998 (MBG 98065226) is onder meer 
gericht aan de gemeentebesturen betreffende industrielawaai en vergunningverlening; 
45 Blz. 15-16 van de handreiking; 

                                                                       07:00-19.00        19:00-23:00        23:00-07:00 
                                                                uur                       uur                      uur 

 
LAr, LT op de gevel van woningen    50 dB(A)      45 dB(A)     40 dB(A) 
LAr, LT in in- of aanpandige woning  35 dB(A)      30 dB(A)     35 dB(A) 
LAmax op de gevel van woningen     70 dB(A)      65 dB(A)     60 dB(A) 
LAmax in in- of aanpandige woning   55 dB(A)      50 dB(A)     45 dB(A) 
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hoeft het bevoegd gezag uiteraard niet te kijken of dergelijke activiteiten inpasbaar zijn binnen 
de geluidszone. Het bevoegd gezag heeft in beginsel enkel te maken met de aan de Wm-
vergunning en/of de art. 8.40-amvb ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van 
geluid. Wel zal het bevoegd gezag dienen te bekijken of de activiteiten milieuhygiënisch 
inpasbaar zijn binnen de ruimtelijke context van een gebied. Is een voorgenomen 
bedrijfsactiviteit niet milieuhygiënisch inpasbaar, dan zal moeten worden beoordeeld of de 
bedrijvigheid door het stellen van nadere eisen toch aanvaardbaar is (d.m.v. de Alaratoets). 
 
Gezoneerde bedrijventerreinen 
 
Een praktisch knelpunt kan ontstaan in samenhang met de vestiging van inrichtingen op een 
in het kader van de Wgh gezoneerd industrieterrein46. Door het vaststellen van een 
geluidszone, wordt een zone rond een bepaald gebied gerealiseerd waarbuiten de 
geluidsbelasting de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan47.  
Dit heeft tot gevolg dat buiten de zone de geluidsbelasting vanwege het bedrijventerrein niet 
hoger mag zijn dan 50 dB(A). Binnen de zone van 50 dB(A) is woningbouw en de realisatie 
van andere geluidsgevoelige bestemmingen niet zonder meer mogelijk met dien verstande 
dat het college van Gedeputeerde Staten via een hogere waardenprocedure voor nieuwe 
woningen binnen de zone een hogere waarde mag vaststellen tot  55 dB(A) en voor 
aanwezige of in aanbouw zijnde woningen een hogere waarde van maximaal 60 dB(A).  
Bij de milieuvergunningverlening ten behoeve van bedrijven op een gezoneerd 
bedrijventerrein moet de ligging van de zonegrens in acht worden genomen. In de praktijk 
geeft deze regeling over geluidszonering aanleiding tot veel hogere waardenprocedures 
hetgeen veel tijd en moeite kost. In het uiterste geval is een nieuwe activiteit of een 
verandering van een bestaande activiteit in het geheel niet mogelijk vanwege een te beperkte 
geluidruimte.  
 
Een extra probleem kan ontstaan als zich binnen de geluidszone naast de Wm-
vergunningplichtige inrichtingen art. 8.40-amvb-inrichtingen vestigen. Op basis van een art. 
8.40-amvb is het dergelijke inrichtingen toegestaan een zeker geluidsniveau te veroorzaken, 
ongeacht de werkelijke emissie. Daarbij vindt in de praktijk niet altijd een toetsing plaats aan 
de waarden van de geluidszone, dit in tegenstelling tot de Wm-vergunningplichtige 
inrichtingen waar een dergelijke toetsing wel gebeurt met eventuele consequenties voor de 
inhoud van de Wm-vergunningvoorschriften. 
Door bij het bepalen van een geluidszone en/of de gronduitgifte art. 8.40-amvb- inrichtingen 
niet in de beoordeling te  betrekken, terwijl zij door de ligging binnen de geluidszone (bijv. aan 
de rand van het industrieterrein) wel degelijk van invloed zijn op het geluidsniveau bij 
geluidsgevoelige objecten op korte afstand van de rand van de geluidszone, kunnen er 
gemakkelijk problemen ontstaan. Daardoor is het niet ondenkbaar dat de toegestane 
geluidsruimte binnen de geluidszone uiteindelijk niet toereikend is voor reeds gevestigde 
bedrijven en de grenswaarden op verschillende meetpunten worden overschreden zonder dat 
men er erg in heeft. Veel van de problemen kunnen worden voorkomen door bij de vestiging 
van AMvB-bedrijven, net als bij vergunningplichtige bedrijven,  consequent te toetsen op 
mogelijke effecten op de  geluidszonegrens. Zonodig kan gebruik worden gemaakt van de in 
de meeste  art. 8.40-amvb’s opgenomen  bevoegdheid om nadere eisen te stellen, rekening 
houdend met de redelijkerwijs  door een bedrijf te produceren geluid (Alarabeginsel).  
 
Om aan voornoemde problemen ten aanzien van het risico van overschrijding van de 
geluidsimmissiewaarden op de zonegrens tegemoet te komen, kunnen de volgende acties 
wellicht uitkomst bieden: 
 
• Bij nieuw te ontwikkelen industrieterreinen kan reeds bij de ruimtelijke planning en de 

gronduitgifte gestuurd worden met het oog op de vestiging van inrichtingen die in 
belangrijke mate bijdragen tot geluidhinder voor de omgeving. Hierbij dient wel rekening 
te worden gehouden met de zogenaamde twee-wegen leer. Men kan beperking van 
geluidsoverlast niet via de gronduitgifte privaatrechtelijk sturen, indien hiermee de 

                                                           
46 Vaststelling van geluidszones voor nieuwe situaties is geregeld in art. 41 Wgh e.v., vaststelling van geluidszones 
voor bestaande situaties is geregeld in art. 53 Wgh e.v. 
47 G.J. Kremers en T.W.M. Bot, Zakboekje Termen van het milieurecht, Sdu Uigevers 1999. 
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strekking en het doel van een publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze wordt 
doorkruist; 

• bij het vaststellen van een geluidszone in het kader van de Wgh kan met toekomstige 
ontwikkelingen rekening worden gehouden door een ruime zonegrens in acht te nemen. 
De hier bedoelde strategie is door de gemeente Zwolle gehanteerd bij de ontwikkeling 
van het nieuwe industrieterrein Hessenpoort. Problematisch daarbij is wel dat de zich 
binnen de bufferzone bevindende geluidsgevoelige objecten  zullen moeten verdwijnen 
c.q. opgekocht. Een ander nadeel hierbij kan zijn dat deze strategie in de meeste 
gevallen alleen haalbaar lijkt te zijn bij nieuw te ontwikkelen industrieterreinen. Bestaande 
industrieterreinen zijn vaak al ingebed in een ruimtelijke omgeving inclusief 
geluidsgevoelige objecten (bijv. woningbouw in de nabijheid) waardoor het aanleggen 
van een bufferzone een zeer aanzienlijke investering met zich mee brengt; 

• het geluidsbeleid in Nederland zal de komende jaren in het kader van de Modernisering 
van het Instrumentarium Geluidsbeleid (MIG) ingrijpend veranderen. Kern van de 
verandering is dat geluidsbeleid maatwerk wordt, wat inhoudt dat het beleid decentraal 
ontwikkeld wordt en gebiedsgericht zal worden toegepast. Kort gezegd komt het er dan 
op neer dat een gemeente (ook provincies en het Rijk) aan de hand van haar eigen visies 
en ambities haar geluidsbeleid dient vorm te gaan geven. Hiertoe zal de Wm worden 
aangepast en de Wgh worden ingetrokken. De verwachting is dat de wettelijke 
veranderingen over een paar jaar van kracht zullen worden.  

 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Het vaststellen van een geluidszone vindt plaats in het kader van een bestemmingsplan-
procedure. Bij de vaststelling of de herziening van een bestemmingsplan kan een gemeente 
besluiten “grote lawaaimakers’ (artikel 2.4 IVB) op het bedrijventerrein toe te laten. Wanneer 
een gemeente hiertoe besluit, is de gemeente tevens verplicht rond het industrieterrein een 
zone vast te stellen (artikel 41 Wgh). Dit heeft tot gevolg dat buiten de zone de 
geluidsbelasting vanwege het bedrijventerrein niet hoger mag zijn dan 50 dB(A).  
Binnen de zone van 50 dB(A) is woningbouw en de realisatie van andere geluidsgevoelige 
bestemmingen niet zonder meer mogelijk met dien verstande dat het college van 
Gedeputeerde Staten via een hogere waardenprocedure voor woningen binnen de zone een 
hogere waarde kan vaststellen tot  55 dB(A) en voor aanwezige of in aanbouw zijnde 
woningen een hogere waarde van maximaal 60 dB(A).  
 
Bij de milieuvergunningverlening ten behoeve van bedrijven op een gezoneerd 
bedrijventerrein moet de ligging van de zonegrens in acht worden genomen. Ook bij de 
vestiging van amv-bedrijven dient de toelaatbare geluidsruimte van het bedrijventerrein als 
richtsnoer.  
 
Resumé 
 
Bij de intensivering van ruimtegebruik van gezoneerde bedrijventerrein kunnen problemen 
ontstaan doordat de toegestane geluidsemissie binnen de zone te beperkt is voor realisatie 
van bedrijfsactiviteiten die geluid produceren. Buiten de zone mag de geluidsbelasting ten 
gevolge van het bedrijventerrein behoudens ontheffing van GS niet hoger zijn dan 50 dB(A). 
In de praktijk kan dit bij intensivering van gebruik gemakkelijk aanleiding geven tot hogere 
waardenprocedures. In het uiterste geval is een nieuwe activiteit of een verandering van een 
bestaande activiteit in het geheel niet mogelijk vanwege een te beperkte geluidruimte hetgeen 
intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen vrij ernstig kan belemmeren, zeker in 
geval de zonegrens om welke reden dan ook niet kan worden verruimd. In dit kader wordt 
gewezen op de Experimentenwet Stad & Milieu aan de hand waarvan ervaring kan worden 
opgedaan af te wijken van milieunormen. Verwacht mag worden dat aan de hand van de 
resultaten van deze experimenten een verantwoorde besluitvorming mogelijk is ter zake van 
de afwijking van milieukwaliteitseisen en procedures. Tot die tijd worden geen fundamentele 
wijzigingen van wet- en regelgeving met betrekking tot geluidszonering aanbevolen, te meer 
omdat in veel  gevallen  de problemen  kunnen worden opgelost door middel van een goede 
stedebouwkundige inpassing en/of bouwtechnische en milieutechnische maatregelen en 
voorzieningen. Evenmin is er binnen de context van dit onderzoek reden te twijfelen aan het 
belang van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming tegen geluidsoverlast. 
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Derhalve zien wij in dit rapport naast het aangekondigde wetsontwerp-MIG geen bijzondere 
aanleiding voor verdergaande de/herregulering. 
 
5.5  Het begrip inrichting in relatie tot gezamenlijke voorzieningen 
 
 
Knelpunt: Bij intensivering van ruimtegebruik, waarbij meerdere bedrijven op het 
bedrijventerrein gebruik maken van een zelfde voorziening, zoals een 
bedrijfsverzamelgebouw of een voorziening ten behoeve van de opslag van 
afvalstoffen, zullen gelet op het begrip “inrichting” in art. 1.1, leden 1 en 4, Wm48 in 
relatie tot de in art. 8.1 Wm neergelegde vergunningplicht problemen kunnen ontstaan 
bij de uitleg van de vraag of er sprake is van één of meerdere inrichtingen zoals 
bedoeld in de wet.  
 
 
Aard van het knelpunt 
 
Blijkens artikel 1.1 lid 1 Wm wordt onder inrichting verstaan ”elke door de mens bedrijfsmatig 
of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere 
begrenzing pleegt te worden verricht”. Deze begripsbepaling sluit aan bij de jurisprudentie uit 
de tijd van de Hinderwet. Over het begrip inrichting is veel jurisprudentie die vaak erg 
casuïstisch van aard is. Het probleem bij intensivering van ruimtegebruik van 
bedrijventerreinen wordt echter niet zozeer veroorzaakt door de betekenis van het 
inrichtingenbegrip. Deze kwestie speelt net zo goed een rol bij bedrijfsactiviteiten waarbij het 
ruimtegebruik geen issue is. Er is een ander probleem: bij intensivering van ruimtegebruik 
komt dikwijls de vraag naar voren of bij verschillende bedrijfsactiviteiten sprake is van een of 
meerdere inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer.  
 
Één of meerdere inrichtingen? 
 
Deze vraag vloeit met name voort uit de bepaling in art. 1.1. lid 4, tweede volzin, Wm:  
“Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling 
behorende installatie die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen 
hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen”.  
 
Met name de voorwaarde dat de installaties tot dezelfde onderneming of instelling behoren en 
de voorwaarde dat de installatie technische, organisatorische of functionele bindingen moeten 
hebben, geven aanleiding tot vragen. De bedrijven moge ook niet al te ver van elkaar liggen. 
Aangenomen wordt dat de maximale afstand tussen de 450 en 100 meter ligt (Nijhoff in zijn 
noot onder ABRvS 25 juli 1994, M&R 1995, 26). Het afstandscriterium speelt bij intensivering 
van ruimtegebruik van bedrijventerreinen geen rol van betekenis. Dat geldt niet voor de 
andere criteria. Op deze  condities zal hierna kort worden ingegaan. Het betreft een zeer 
beperkte greep uit een voortdurende stroom van gerechtelijke uitspraken waarvan de 
uitkomsten sterk afhankelijk zijn van specifieke omstandigheden.    
 
Dezelfde onderneming of instelling 
 
De voorwaarde met betrekking tot dezelfde onderneming of instelling is al verscheidene 
malen inzet geweest van een juridisch geschil. In jurisprudentie van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) valt de lijn te ontdekken dat in principe 
de feitelijke zeggenschap bepalend is bij de beoordeling van de vraag of er al dan iet wordt 
voldaan aan de hier behandelde voorwaarde (zie bijvoorbeeld ABRvS 10 december 1996, 
ABRvS 19 maart 1998 en ABRvS 22 augustus 2001). Maar soms wordt ook in gevallen waar 
                                                           
48 Art. 1.1 lid 1 Wm omschrijft een “inrichting” als volgt: elke door de mens bedrijfsmatig of  in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing dient te worden verricht.   
Art. 1.1 lid 4 Wm bepaalt: Elders in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder inrichting verstaan 
een inrichting, behorende tot een categorie die krachtens het derde lid is aangewezen. Daarbij worden als één 
inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, 
organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen. Onze minister  
kan nadere regels stellen met betrekking tot hetgeen in deze wet en de daarop berustende bepalingen onder 
inrichting wordt verstaan; 
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noch sprake is van juridische zeggenschap noch van feitelijke zeggenschap in een ander 
bedrijf, op basis van de bindingen gesproken van één inrichting. De Afdeling hanteert dan het 
principe dat in milieuhygiënisch opzicht gesproken moet worden van één inrichting (zie bijv. 
ABRvS 21 juli 1997, ABRvS 5 oktober 1999 en ABRvS 22 augustus 2001). Door deze 
ontwikkelingen is het, uiteraard afhankelijk van de feitelijke omstandigheden ter plaatse, 
mogelijk om bij een bedrijfsverzamelgebouw te spreken van één inrichting als bedoeld in art. 
1.1, lid 4 Wm. 
 
Technische, organisatorische of functionele bindingen 
 
Een andere voorwaarde om te kunnen spreken van één inrichting is dat er sprake dient te zijn 
van technisch, organisatorische of functionele bindingen. Volgens de letter van de wet betreft 
het hier geen cumulatieve opsomming van bindingen (zie het woordje “of”), wat inhoudt dat 
het voldoende moet zijn om één van de genoemde bindingen aan te tonen.  
 
Uit jurisprudentie49 kan worden afgeleid dat de bindingen gewogen dienen te worden in een 
concrete situatie. Daarbij verdient het de voorkeur dat er sprake is van meerdere bindingen.  
Wat onder de verschillende bindingen kan worden verstaan, zie daarvoor onder meer  Mr. 
drs. D. van der Meijden in het bij het Handboek Milieu (Koninklijke Vermande) behorende 
Katern Begrip “Inrichting”, editie 2000, blz 57, naar aanleiding van de noot van Zigerhorn 
onder ABRvS 28 januari 1999, JM 1999, 62: 
 
”Bij technische bindingen kan worden gedacht aan gemeenschappelijke aansluitingen van 
gas, water en elektriciteit, aan gebruik van elkaars personeel of apparatuur of aan een 
gemeenschappelijke beveiliging. Bij organisatorische bindingen ligt de nadruk op de 
gemeenschappelijke leiding of het gemeenschappelijk beheer. Indien elk bedrijfsonderdeel 
over eigen personeel, een aparte boekhouding, een aparte jaarrekening en aparte 
bankrekeningen beschikt, zijn er weinig organisatorische bindingen. Van functionele 
bindingen is sprake indien de productieprocessen op elkaar aansluiten. Zo kan het ene 
bedrijfsonderdeel een grondstof of halffabrikaat leveren aan het andere bedrijfsonderdeel”. 
 
Bovenstaand geschetst beeld ten aanzien van de voorwaarden uit art. 1.1 lid 4 Wm is recent 
bevestigd door een (hiervoor reeds aangehaalde) uitspraak van de Afdeling van 22 augustus 
2001, nr. 199901087/1. In casu was een milieuvergunning verleend voor een 
bedrijfsverzamelgebouw. De Afdeling was van mening dat naast technische en functionele 
bindingen, er in voldoende mate sprake was van een organisatorische samenhang om te 
kunnen spreken van één inrichting in de zin van art. 1.1, lid 4 Wm, gezien het feit dat de 
vergunninghouder als zelfstandige rechtspersoon zeggenschap heeft over de afzonderlijke 
(kleinere) bedrijven ten aanzien van de vergunningplichtige activiteiten. In het kader van dit  
onderzoek is het nog noemenswaardig om te vermelden dat binnen het gebouw centrale 
voorzieningen waren getroffen ten aanzien van energievoorziening, waterafvoer, aanvoer van 
speciale gassen, opslag van chemicaliën, gascilinders en afval, etc. en dat ten behoeve van 
de gezamenlijke bedrijven overige werkzaamheden werden verricht zoals intern transport, 
kleine reparaties, schoonmaak en groenbeheer. 
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak is 
gelegen, zijn doorgaans het bevoegde gezag voor de vergunningverlening in het kader van 
de Wet milieubeheer (artikel 8.2 Wm). Op deze hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen 
(artikel 8.2, tweede tot en met vierde lid Wm). Alsdan zijn gedeputeerde staten meestal het 
bevoegde gezag. In beide gevallen is op de vergunningprocedure de uitgebreide openbare 
procedure uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
 
Resumé 
 
Het bevoegde gezag  moet beslissen over de vraag of er bij het gebruik van gezamenlijke 
voorzieningen in het kader van intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen, zoals 

                                                           
49 zie bijv. ABRvS, 5 oktober 1999, JM 1999, 155, m. nt. Zigerhorn; 
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een bedrijfsverzamelgebouw, sprake is van één of meerdere inrichtingen in de zin van de 
Wm. Het antwoord op deze vraag is van cruciaal belang voor tal van onderwerpen, zoals 
hoeveel milieuvergunningen zijn vereist dan wel of in bepaalde gevallen kan worden volstaan 
met een melding. Deze kwestie  geeft in de praktijk dikwijls aanleiding voor 
interpretatieproblemen, omdat in de Wet milieubeheer niet eenduidig is omschreven wanneer 
wel of geen sprake is van één of meerdere inrichtingen in de zin van de wet. Zo kan het vrij 
gemakkelijk gebeuren dat verschil van inzicht bestaat tussen de bevoegde overheidsinstantie 
en een bedrijf  of overheidsinstanties onderling, hetgeen aanleiding kan geven tot 
administratiefrechtelijke procedures. Weliswaar heeft het vraagstuk over het 
inrichtingenbegrip en de daarmee samenhangende vraag of er sprake is van één of meerdere 
inrichtingen invloed op de uitvoeringspraktijk bij vergunningverlening, maar deze problematiek 
is niet specifiek voor intensief ruimtegebruik, en speelt   daarbuiten net zo goed een rol. Wel 
zal het inrichtingenbegrip bij intensiveringsdoeleinden in het algemeen sneller aanleiding 
geven tot vragen dan onder normale omstandigheden, omdat intensivering dikwijls gepaard 
gaat met een vorm van gezamenlijke uitvoering van activiteiten. Als gevolg van de in de Wm 
opgenomen formuleringen omtrent het inrichtingenbegrip zullen discussies onvermijdelijk zijn 
hetgeen vertraging van projecten in de hand werkt. Alhoewel de wetgeving intensivering van 
ruimtegebruik van bedrijventerreinen niet in de weg staat, is het ons inziens te overwegen in 
aanvulling op het gestelde in artikel 1.1 lid 4, tweede volzin van de Wet milieubeheer, meer 
duidelijkheid te verschaffen over situaties waarin wel en niet sprake is van technische, 
organisatorische of functionele bindingen zoals bedoeld in dat voorschrift met het oog op de 
intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen, zodat herregulering wenselijk kan zijn. 
In dit verband wordt tevens gewezen op voorstel 21 in de discussienota over de toekomst van 
de milieuwetgeving van VROM, getiteld “ Met recht verantwoordelijk” (2001), om voor die 
milieuaspecten waarbij oplossingsrichtingen en mogelijke effecten daarvan nog verdere 
uitwerking behoeven, de inzet van experimenteerwetgeving te overwegen. De behoefte tot 
experimenteren ten aanzien van het wettelijk kader kan volgens de nota met name liggen op 
het vlak van een individuele inrichtingen overstijgende aanpak van bedrijven of milieueffecten, 
en het ervaring opdoen met een verdergaande opzet van een loket voor bedrijven (waar het 
gaat om verschillende regelgeving ten aanzien van inrichtingen en producten, waarbij ook 
verschillende bevoegde instanties zijn betrokken). 
 
5.6.  Verwijdering van afvalstoffen 
 
 
Knelpunt: Bij het treffen van gezamenlijke voorzieningen ten behoeve van de 
verwijdering van afvalstoffen kunnen zich problemen voordoen bij de uitvoering van de 
wet- en regelgeving op het gebied van de verwijdering van  afvalstoffen.  In dit verband 
komt de vraag naar voren of in zo’n geval de wettelijke verplichtingen op het gebied 
van het melden, registreren enzovoort op grond van de Wet milieubeheer van 
toepassing zijn.  
 
 
Aard van het knelpunt 
Hoofdstuk 10 Wm is geheel gewijd aan afvalstoffen50. In titel 4 van dat hoofdstuk wordt onder 
meer op de verwijdering van bedrijfsafvalstoffen ingegaan en in titel 5 op de verwijdering van 
gevaarlijke afvalstoffen. Bij de verwijdering van (gevaarlijke) afvalstoffen zal hetgeen in dat 
hoofdstuk is bepaald in acht moeten worden genomen. 
 
Onderscheid dient te worden gemaakt tussen bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. 
Art. 1.1, lid 1 Wm geeft definities van beide begrippen. “Bedrijfsafvalstoffen” worden  
omschreven als: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, autowrakken of 
gevaarlijke afvalstoffen. “Gevaarlijke afvalstoffen worden gedefinieerd als: bij algemene 
maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van ter zake 
voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.  
 

                                                           
50 Thans is een wetsvoorstel tot wijziging van dit hoofdstuk in voorbereiding. Naar verwachting  zullen de 
voorgestelde wijzigingen geen ander licht werpen op hetgeen hier naar voren is gebracht.  
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Ten aanzien van de afgifte van bedrijfsafvalstoffen bepaalt art. 10.19, lid 1 Wm en art. 10.30, 
lid 1 Wm ten aanzien van de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen, dat het verboden is zich door 
afgifte aan een ander te ontdoen van dergelijke afvalstoffen. Het verbod geldt blijkens 10.19, 
lid 2 c.q. 10.30, lid 2 Wm niet indien afgifte geschiedt aan de in die leden genoemde 
personen, zoals houders van een inzamelvergunning en/of een verwerkervergunning. 
 
Een knelpunt bij de gezamenlijke opslag (en verwerking) van afvalstoffen op een 
bedrijventerrein alvorens het wordt afgevoerd naar een eindverwerker kan ontstaan indien de 
gezamenlijke voorziening geen deel uitmaakt van de inrichting waar de afvalstoffen zijn 
ontstaan. Immers in zo’n geval is sprake van het zich ontdoen van een afvalstof aan een 
ander waarvoor in de wet strikte voorwaarden zijn opgenomen die in dat geval moeten 
worden nagekomen op het gebied van melding, registratie enzovoort. Daarbij doet het er niet 
toe of de opslagvoorziening tot dezelfde natuurlijke of rechtspersoon behoort dan degene die 
zich ontdoet van de afvalstoffen.  
 
Uit het bepaalde in art. 1.1, lid 6 Wm  vloeit voort dat de in de Wet milieubeheer en de daarop 
berustende bepalingen er vanuit wordt gegaan dat een inrichting waar bedrijfsafvalstoffen, 
ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen, dan wel gevaarlijke afvalstoffen 
ontstaan of aanwezig zijn, ter verwijdering brengen van die afvalstoffen naar een elders 
gelegen inrichting die aan dezelfde natuurlijke of rechtspersoon behoort, gelijkgesteld met het 
zich ontdoen van die afvalstoffen door afgifte aan een ander. Op basis daarvan geldt de 
verbodsbepaling voor de afgifte van afvalstoffen dus ook tussen twee inrichtingen die 
behoren tot dezelfde natuurlijke of rechtspersoon51. 
 
Aan de hand van het voorgaande komt naar voren dat de wijze waarop het begrip “inrichting” 
uit art. 1.1, lid 1 Wm wordt geïnterpreteerd, vervolgens zijn invloed heeft op de wijze hoe met 
de verwijdering van afvalstoffen om te gaan. Naast regels omtrent het zich ontdoen van afval, 
dienen daarbij ook de voorschriften uit de Wm-vergunning ten aanzien van afval, de 
verschillende stortbesluiten (bijv. Besluit stortverbod afvalstoffen) en uiteraard de in de 
provinciale milieuverordening in het kader van een doelmatige verwijdering opgenomen 
voorschriften (zie bijv. art. 10.26 resp. 10.36 Wm) in acht te worden genomen.  
 
Bevoegdheden en uitvoeringsprocedures 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak is 
gelegen, zijn doorgaans het bevoegde gezag voor de vergunningverlening (artikel 8.2 Wm). 
Op deze hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen (artikel 8.2, tweede tot en met vierde 
lid Wm). Alsdan zijn gedeputeerde staten meestal het bevoegde gezag. In geval het de 
verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen betreft is in het kader van de vergunningverlening 
eveneens een verklaring van geen bedenkingen vereist van de minister van VROM.    
 
Resumé 
 
Degene die gebruik maakt van een gemeenschappelijke faciliteit voor de inzameling en/of 
verwerking van afvalstoffen dient te beoordelen of er wel of geen sprake is van het zich 
ontdoen van afvalstoffen door afgifte aan een ander waarop de wettelijke regels in de Wm 
van toepassing zijn, zoals meldings- en registratieverplichtingen. Deze beoordeling hangt 
nauw samen met de vraag wanneer wel of geen sprake is van één of meerdere inrichtingen in 
de zin van de wet, hetgeen aanleiding kan geven voor interpretatieproblemen (zie hiervoor 
onder paragraaf 4.5 ). Weliswaar komen derhalve in de praktijk bij de toepassing van de 
regels omtrent de verwijdering van afvalstoffen problemen voor, maar deze zijn niet van dien 
aard dat ze de  intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerrein ernstig belemmeren. 
Bovendien is er binnen de context van dit onderzoek geen reden te twijfelen aan het belang 
van de regels omtrent de verwijdering van afvalstoffen. Wij zien dan ook geen bijzondere 
aanleiding voor her/deregulering. 
 
 
 
                                                           
51 TK 1988-1989, 21 246, nr. 3, p. 60. 
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5.7  Samenvatting 
 
Grondeigendom en zakelijke rechten bij grondverwerving en –uitgifte 
 
Grondeigendom: Er zijn twee knelpunten geconstateerd. Enerzijds de grondeigendom zelf en 
anderzijds het gebruik hiervan.  
Het knelpunt van de grondeigendom zelf is ons inziens betrekkelijk. Verdedigd kan immers 
worden dat een eigenaar van onontgonnen delfstoffen (in grondlagen) zolang geen concessie 
is verleend hiervan als eigenaar dient te worden beschouwd. Als dit geldt voor delfstoffen, 
dan kan dit ook gelden voor grondlagen waarin zich geen delfstoffen bevinden. Volgens deze 
uitleg bevat de grondeigendom alle zich daaronder bevindende grondlagen (dus tot in het 
middelpunt van de aarde) hetgeen aansluit op artikel 5:20 sub b BW.  
Het knelpunt bij het gebruik speelt een grotere rol. Dit zal zich vooral voordoen als gebruik 
wordt gemaakt van aardlagen onder de oppervlakte van de grond. Zoals geconcludeerd gaat 
het hierbij om de redelijke belangen van de eigenaar om zich hiertegen te kunnen verzetten. 
Een redelijk belang lijkt snel te kunnen worden aangenomen, omdat een eigenaar zich erop 
zou kunnen beroepen dat hij zelf te zijner tijd gebruik wil maken van de ondergrond . Indien 
het mogelijk zou zijn om eigenaar te zijn van een bepaalde grondlaag zou er eenvoudiger 
gebruik kunnen worden gemaakt van deze grondlagen gelegen in of onder gronden van 
eigenaren die niet willen meewerken aan het realiseren van bijvoorbeeld een parkeergarage 
onder hun eigendom. In zoverre wordt herregulering wenselijk geacht in combinatie met een 
parallelle wijziging van de Onteigeningswet.   
 
Mandeligheid: Het knelpunt bij terreinen waarop een mandeligheid rust, ontstaat zodra deze 
verworven moeten worden. Op grond van dit onderzoek blijkt dat dit juridisch gezien lastig 
kan zijn. Noch deregulering noch herregulering biedt hier soelaas. Bij de uitgifte van grond 
echter biedt mandeligheid overigens opties om ruimte intensiever te gebruiken. Met een 
mandeligheidsconstructie kunnen parkeerplaatsen in gezamenlijk eigendom worden 
uitgegeven.  
 
Erfdienstbaarheden: Bij verwerving van gronden zal de gemeente regelmatig geconfronteerd 
worden met gevestigde erfdienstbaarheden. Deze kunnen echter in bepaalde gevallen 
opgeheven en gewijzigd worden. Het betreft hier een knelpunt van beperkte omvang. Indien 
het niet mogelijk is om een erfdienstbaarheid te laten wijzigen of op te heffen, zodat de 
gemeente vrijelijk over de gronden kan beschikken, is er eventueel de mogelijkheid om het 
onteigeningsinstrument in te zetten. Er is geen reden voor her/deregulering.  
 
Erfpacht: Het probleem van erfpacht zal zich kunnen voordoen in situaties op bestaande 
bedrijventerreinen die in erfpacht zijn uitgegeven. Gronden op deze terreinen, dan wel de 
terreinen zelf, zullen over het algemeen moeilijk te verwerven zijn voor gemeenten. Er is geen 
reden voor her/deregulering. 
 
Opstal: Het recht van opstal is niet zozeer een knelpunt, maar biedt juist opties voor het 
intensief benutten van ruimte. Men kan immers met grondeigenaren afspreken dat 
opstalrechten verleend worden voor nieuwe bebouwing op hun terreinen. Op deze manier 
blijft de eigendom van het nieuwe gebouw in handen van de bouwer. Er is geen reden voor 
her/deregulering 
 
Gemeenschappelijke voorzieningen en gronduitgifte 
 
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat het mogelijk is voor gemeenten om collectieve 
voorzieningen middels een parkmanagement-constructie vorm te geven. Naar onze mening is 
het mogelijk rechtspersonen te verplichten lid te worden van een bedrijfsvereniging. Dit is 
echter niet gebaseerd op de wet in formele zin, maar op jurisprudentie. Wellicht dat de 
verplichting om lid te zijn van een vereniging die onderhoud van onroerende zaken ten doel 
heeft, vorm kan krijgen in wetgeving in formele zin, zodat een en ander een wettelijke basis 
krijgt. Daarom wordt herregulering wenselijk geacht. 
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Onteigening 
 
Onteigening met het oog op de verwerving van grond ten behoeve van intensief 
ruimtegebruik is alleen mogelijk indien daarvoor een noodzaak bestaat. Dit wettelijk vereiste 
vormt vooral een knelpunt bij zelfrealisatie. Bovendien verzet de wet zich tegen horizontale 
onteigening. Weliswaar kunnen deze knelpunten de realisatie van intensief ruimtegebruik 
bemoeilijken, maar de wetgeving staat intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen 
niet in de weg, omdat de grond vaak via minnelijke verwerving aangekocht kan worden. De 
mogelijkheid om horizontaal te kunnen onteigenen zou echter een kans kunnen scheppen om 
ruimtegebruik te intensiveren. Herregulering op dit punt wordt wenselijk geacht. 
 
Geluidszonering 
 
Bij de intensivering van ruimtegebruik van gezoneerde bedrijventerrein kunnen problemen 
ontstaan doordat de toegestane geluidsemissie binnen de zone te beperkt is voor realisatie 
van bedrijfsactiviteiten die geluid produceren. Buiten de zone mag de geluidsbelasting ten 
gevolge van het bedrijventerrein behoudens ontheffing van GS niet hoger zijn dan 50 dB(A). 
In de praktijk kan dit bij intensivering van gebruik gemakkelijk aanleiding geven tot hogere 
waardenprocedures. In het uiterste geval is een nieuwe activiteit of een verandering van een 
bestaande activiteit in het geheel niet mogelijk vanwege een te beperkte geluidruimte hetgeen 
intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen vrij ernstig kan belemmeren, zeker in 
geval de zonegrens om welke reden dan ook niet kan worden verruimd. Maar in de meeste 
gevallen zijn de problemen van dien aard dat ze naar verwachting kunnen worden opgelost 
door middel van een goede stedebouwkundige inpassing en/of bouwtechnische en 
milieutechnische maatregelen en voorzieningen. Evenmin is er binnen de context van dit 
onderzoek reden te twijfelen aan het belang van de wet- en regelgeving op het gebied van de 
bescherming tegen geluidsoverlast. Bovendien wordt thans met toepassing van de 
Experimentenwet Stad & Milieu geëxperimenteerd met de mogelijkheid  om af te wijken van 
milieunormen en procedures, teneinde projecten te kunnen realiseren bij overschrijding van 
milieunormen. Alles overwegende  zien wij thans naast het aangekondigde wetsontwerp-MIG 
geen bijzondere aanleiding voor verdergaande her/deregulering van regels met betrekking tot 
geluidszonering. 
 
Het begrip ‘inrichting’ in de Wm 
 
Het bevoegde gezag  moet beslissen over de vraag of er bij het gebruik van gezamenlijke 
voorzieningen in het kader van intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen, zoals 
een bedrijfsverzamelgebouw, sprake is van één of meerdere inrichtingen in de zin van de 
Wm. Dit geeft in de praktijk dikwijls interpretatieproblemen, omdat in de Wet milieubeheer niet 
eenduidig is omschreven wanneer wel of geen sprake is van één of meerdere inrichtingen in 
de zin van de wet. Zo kan het gebeuren dat verschil van inzicht bestaat tussen de bevoegde 
overheidsinstantie en een bedrijf  of overheidsinstanties onderling over de betekenis van het 
inrichtingenbegrip, hetgeen aanleiding kan geven tot administratiefrechtelijke procedures. 
Weliswaar heeft het vraagstuk over het inrichtingenbegrip en de daarmee samenhangende 
vraag of er sprake is van één of meerdere inrichtingen invloed op de uitvoeringspraktijk bij 
vergunningverlening, maar deze problematiek is niet specifiek voor intensief ruimtegebruik, 
en kan ook daarbuiten een rol spelen. Wel zal het inrichtingenbegrip bij 
intensiveringsdoeleinden in het algemeen sneller aanleiding geven tot vragen dan onder 
normale omstandigheden, omdat intensivering dikwijls gepaard gaat met een vorm van 
gezamenlijke uitvoering van activiteiten. Als gevolg van de in de Wm opgenomen 
formuleringen omtrent het inrichtingenbegrip zullen discussies onvermijdelijk zijn hetgeen 
vertraging van projecten in de hand werkt. Alhoewel de wetgeving  intensivering van 
ruimtegebruik van bedrijventerreinen niet  in de weg staat, is het ons inziens te overwegen in 
aanvulling op het gestelde in artikel 1.1 lid 4, tweede volzin van de Wet milieubeheer, meer 
duidelijkheid te verschaffen over situaties waarin wel en niet sprake is van voldoende 
technische, organisatorische of functionele bindingen zoals bedoeld in dat voorschrift met het 
oog op de intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen, zodat herregulering 
wenselijk kan zijn.  
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Verwijdering van afvalstoffen 
 
Degene die gebruik maken van een gemeenschappelijke faciliteit voor de inzameling en/of 
verwerking van afvalstoffen dienen te beoordelen of er wel of geen sprake is van het zich 
ontdoen van afvalstoffen door afgifte aan een ander waarop de wettelijke regels in de Wm 
van toepassing zijn, zoals meldings- en registratieverplichtingen. Deze beoordeling hangt 
nauw samen met de vraag wanneer wel of geen sprake is van één of meerdere inrichtingen in 
de zin van de wet, hetgeen aanleiding kan geven voor interpretatieproblemen. Weliswaar 
komen derhalve in de praktijk bij de toepassing van de regels omtrent de verwijdering van 
afvalstoffen problemen voor, maar deze zijn niet van dien aard dat ze de  intensivering van 
ruimtegebruik van bedrijventerrein ernstig belemmeren. Bovendien is er binnen de context 
van dit onderzoek geen reden te twijfelen aan het belang van de regels omtrent de 
verwijdering van afvalstoffen. Wij zien dan ook geen bijzondere aanleiding voor 
her/deregulering. 
 
Conclusie: mogelijkheden tot de- of herregulering 
 
Op grond van de analyse in dit hoofdstuk zien wij geen aanleiding tot deregulering. Wel 
denken wij dat aantal knelpunten aanleiding geven de mogelijkheid van herregulering te 
onderzoeken. Het gaat om de volgende onderwerpen: 
• Eigendom van de ondergrond bij ondergronds bouwen 
• Verplicht lidmaatschap van een vereniging met als doel onderhoud van onroerend goed 
• De mogelijkheid tot horizontaal onteigenen  
• Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer.  
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6 Bevindingen 
 
In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre wet- en regelgeving afkomstig van de nationale 
overheid knelpunten oplevert voor de totstandkoming van intensief ruimtegebruik bij 
bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. nationale wet- en regelgeving wordt in deze studie 
als knelpunt gezien indien het een belemmering is voor de (bevordering van de) 
totstandkoming van dit intensief ruimtegebruik. 
Omdat intensief ruimtegebruik vele vormen aan kan nemen is in verband met de beperkte 
omvang van dit onderzoek ervoor gekozen drie belangrijke vormen van intensief 
ruimtegebruik bij bedrijventerreinen centraal te stellen: 
1. Verhoging van de bouw- en/of gebruiksruimte met behoud van dezelfde functies 
2. Functiemenging bij nieuwe bedrijventerreinen en bij  herstructurering van 

bedrijventerreinen 
3. Gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen. 
Het onderzoek levert daarmee niet een uitputtende inventarisatie van knelpunten, maar wel 
een inventarisatie die op de belangrijkste vormen van intensief ruimtegebruik betrekking heeft 
en waarbij de reikwijdte van de analyse duidelijk geëxpliciteerd is. 
 
6.1  Conclusies met betrekking tot nationale wet- en regelgeving 
 
Tijdens dit onderzoek is op basis van een brede literatuur-scan en de analyse van 2 cases 
een twintigtal problemen die in de praktijk als belemmerend worden ervaren bij de 
intensivering van ruimtegebruik van bedrijventerreinen onder de loep genomen. Deze analyse 
heeft geleid tot de volgende conclusies: 
 
Conclusie 1: De noodzakelijkheid van en mogelijkheden voor deregulering beperkt 
Op grond van de analyse in deze studie komen wij tot de slotconclusie dat er geen aanleiding 
bestaat voor deregulering van wet- en regelgeving van het rijk. De inventarisatie van 
knelpunten overziend, is het moeilijk aan de constatering te ontkomen dat de veronderstelling 
die aan dit onderzoek ten grondslag lag, namelijk dat er nationale wet- en regelgeving 
belemmerend werkt voor intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen, relativering behoeft.  
• nationale wet- en regelgeving vormt slechts in zeer beperkte mate een serieuze 

belemmering voor de totstandkoming van intensief ruimtegebruik bij nieuwe en 
bestaande bedrijventerreinen. In de praktijk blijkt aan de meeste knelpunten wat te doen 
door de aanpassing van het project of door het voeren van overleg tussen betrokken 
partijen. Vaak wordt nationale wet- en regelgeving als lastig ervaren; zelden worden 
zaken juridisch gezien echt onmogelijk gemaakt.  

• Daarnaast moet worden geconstateerd dat veel problemen niet voorvloeien uit de 
regelgeving zelf, maar ontstaan door beleid, pseudo-wetgeving of lokale uitvoering van 
wetgeving.  

• Daarbij komt dat ten aanzien van veel als belemmerend ervaren regelgeving, zoals de 
Wet op de geluidhinder, regelgeving met betrekking tot de bodemsanering, de Wet 
voorkeursrechtgemeenten en planologische procedures in het recente verleden reeds 
aanpassingen zijn gerealiseerd. Ook het Stad- en Milieubeleid  is een voorbeeld van 
pogingen die reeds ondernomen zijn om de belemmerende werking van nationale regels 
te verminderen. Daarmee zijn reeds belangrijke knelpunten weggenomen.  

• Van groot gewicht is voorts dat de regels die bij intensief ruimtegebruik aan de orde zijn 
niet straffeloos terzijde kunnen worden geschoven, omdat deze zijn opgesteld ter 
bescherming van cruciale belangen, zoals op het gebied van het milieu, de veiligheid en 
de arbeidsomstandigheden. Binnen de context van dit onderzoek wordt uit gegaan van 
het belang van deze beschermingsregels.  

 
Conclusie 2: Ten aanzien van een aantal knelpunten zou de mogelijkheid van 
herregulering bekeken moeten worden. 
De analyse van knelpunten heeft ten aanzien van een aantal onderwerpen naar voren 
gebracht dat op een aantal punten de aanpassing van bestaande wet- en regelgeving de 
totstandkoming van intensief ruimtegebruik zou kunnen bevorderen. Het gaat om de volgende 
onderwerpen: 
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• Inhoud en afstemming van wet en regelgeving op het vlak van veiligheid bij 

overkluizingen, overbouwingen en ondergrondse bebouwing 
• De regeling van aansprakelijkheid bij overkluizingen, overbouwingen en ondergrondse 

bebouwing 
• Ongewenste eigendomsrecht door natrekking bij ondergronds bouwen 
• Het ontbreken van juridische mogelijkheden om ondernemers mee te laten doen aan het 

totstandbrengen van gemeenschappelijke voorzieningen.  
• De mogelijkheid tot horizontaal onteigenen  
• Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer.  
Onze aanbeveling luidt de mogelijkheden tot aanpassing van de betrokken wet- en 
regelgeving nader te onderzoeken. 
 
Conclusie 3: de cumulatie van regelgeving is een probleem 
Een belangrijk aspect van de juridische problematiek die aan de orde is bij intensief 
ruimtegebruik bij bedrijventerreinen ligt niet op het niveau van specifieke wet- en regelgeving, 
maar op de complexiteit die ontstaat door de veelheid aan regelgeving waar bij de realisatie 
van concrete projecten tegelijkertijd rekening mee moet worden gehouden: het cumulatieve 
effect van op zichzelf noodzakelijke en gerechtvaardigde en moeilijk weg te denken wetten en 
regels. Een extra complicerende factor is, dat de regels zich niet beperken tot een bepaald 
rechtsgebied, maar als het ware een dwarsdoorsnede vormen van al die rechtsgebieden 
welke gerelateerd kunnen worden aan ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, waarbij naast het 
bestuursrecht ook het privaatrecht een prominente rol vervult. Daar komt bovendien nog eens 
bij dat de rechtsregels voor intensief ruimtegebruik zich niet beperken tot wetgeving in 
formele zin, maar zich tevens uitstrekt over het domein van decentrale overheden en 
beleidsnotities. Dit betekent dat het niet eenvoudig zal zijn in alle gevallen de juridische 
implicaties steeds scherp voor ogen te hebben.  
 
Ons inziens is dit cumulatieve effect moeilijk via deregulering op te lossen. Intensivering van 
grondgebruik en combinatie van functies maakt het realiseren van deze projecten binnen 
vigerende regelgeving ingewikkeld, maar daar is ook reden voor. De cumulatie van functies 
en daaruit mogelijk voortvloeiende onverwachte effecten rechtvaardigen dat er een meer dan 
gemiddelde inspanning verricht wordt om de verschillende betrokken belangen te 
waarborgen. Pas als er indicaties zijn dat wet- en regelgeving zaken echt onmogelijk maken 
of sterke argumenten zijn om de regelgeving handiger te regelen zonder dat dat de betrokken 
belangen geweld aan doet is er reden om te zoeken naar aanpassing van die wet- en 
regelgeving. Wij hebben daarvoor geen aanwijzingen gevonden. De oplossing van deze 
problematiek zal o.i. in een andere richting gezocht moeten worden dan in die van 
vereenvoudiging van nationale wet- en regelgeving. 
 
6.2  Relativering: de afbakening van dit onderzoek  
 
Overigens willen wij hier nog eens de afbakening van ons onderzoek in herinnering roepen, 
om aan te geven dat onze conclusies uitsluitend betrekking hebben op juridische knelpunten 
afkomstig van de nationale overheid voor zover die aan de orde zijn bij de drie typen van 
intensief ruimtegebruik waarop wij ons richten.  
• Niet alle regels worden middels formele wet- en regelgeving gesteld. Uit onze studie 

bleek dat naast wet- en regelgeving knelpunten kunnen voortkomen uit beleid of pseudo-
wetgeving. Te denken valt aan het locatiebeleid van VROM of de CPR-richtlijnen met 
betrekking tot interne en externe veiligheid. In het kader van dit onderzoek kunnen  er 
geen uitspraken gedaan kunnen worden over de aard en ernst van de belemmeringen 
voor intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen voortvloeiend uit het beleid van de 
rijksoverheid. 

• De nationale overheid is niet de enige overheid die regels stelt. Bovendien zijn andere 
bestuursorganen bij de nadere invulling en uitvoering van die regels betrokken. Uit dit 
onderzoek komt naar voren dat de knellendheid van juridische regels vaak voortvloeit uit 
de wijze waarop langere overheden daarmee omgaan. Gedacht kan worden aan de 
regels die in een bestemmingsplan ten aanzien van de bestemming of de hoogte van de 
bebouwing worden gesteld, of aan de parkeernormen die een gemeente in een 
bouwverordening vastlegt.  
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Van juridische instrumenten vastgelegd in wet- en regelgeving van de nationale overheid 
kan dus een belemmerende werking uitgaan zonder dat dat inherent is aan het type 
instrument. Niet de nationale wet- en regelgeving is dan knellend, maar de wijze waarop 
deze door andere bestuurorganen wordt ingezet. Het ligt dan ook niet voor de hand de 
wet- en regelgeving aan te passen, maar oplossingen eerder te zoeken in de 
beïnvloeding van de toepassing van de uitvoeringspraktijk. Wederom: de conclusie dat 
nationale wet- en regelgeving weinig onoverkomelijke belemmeringen voor intensief 
ruimtegebruik opwerpen betekent niet dat in de lokale uitvoeringspraktijk door de 
toepassing van juridische instrumenten zich geen knelpunten voordoen. 

• Juridische knelpunten kunnen overigens ook afkomstig zijn van Europese richtlijnen. Met 
name de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn worden recent genoemd. Indien met deze 
richtlijnen in de projectontwikkeling geen rekening wordt gehouden kan dat in een laat 
stadium tot ingrijpende aanpassing van de plannen nopen met aanzienlijke financiële 
consequenties. De oplossingsrichting voor deze knelpunten zal vooral gezocht moeten 
worden in het vroegtijdig in de planvorming rekening houden met deze regelgeving.    

• De vraag in hoeverre er zich knelpunten voordoen ten aanzien van fiscale regelgeving 
zijn buiten het kader van dit onderzoek gebleven.  

• Voorts moet de afbakening van het onderzoek ten aanzien van het type intensief 
ruimtegebruik en het type bedrijventerreinen in acht worden genomen. Het onderzoek is 
gericht op drie hoofdvormen van intensief ruimtegebruik bij bestaande en nieuwe 
bedrijventerreinen. Dat laat onverlet dat bij andere, specifieke vormen van intensief 
ruimtegebruik al of niet in combinatie met bijzondere locatiekenmerken zich specifieke 
knelpunten kunnen voordoen. Overigens betreffen de door ons onderzochte vormen van 
intensief ruimtegebruik ons inziens wel de meest voorkomende en relevante vormen bij 
bedrijventerreinen. 

• Tenslotte is het denkbaar dat knellende wet- en regelgeving onzichtbaar is gebleven door 
vroegtijdige anticipatie op deze regels in de projectontwikkeling. Dit zou inhouden dat de 
ontwerpers van de plannen al vooraan in het proces afzien van onorthodoxe oplossingen 
omdat zij weten of vermoeden dat deze niet aansluiten bij de vigerende wet- en 
regelgeving. Om deze anticipatie op het spoor te komen is een specifieke 
onderzoekmethodologie nodig, gericht op het in kaart brengen van de initiële 
ideeënvorming vooraan in planvorming- en ontwerpprocessen en de daarbij werkzame 
selectiemechanismen. 

 
6.3  Oplossingsrichtingen 
 
Onze inventarisatie en analyse van twintig vormen van wet- en regelgeving die bij intensief 
ruimtegebruik bij bedrijventerreinen aan de orde zijn, leidt tot de conclusie dat op het niveau 
van specifieke wet- en regelgeving geen sprake is van knelpunten in de zin dat intensief 
ruimtegebruik ernstig belemmerd of  onmogelijk wordt. Wij zien geen aanleiding om voor 
deregulering te pleiten, aangezien in de meeste gevallen door aanpassing van projectinhoud 
of omgang met andere partijen knelpunten opgelost kunnen worden. Zwaarwegend daarbij is 
dat betrokken regelgeving belangrijke waarden en belangen waarborgt en er dus alle reden is 
om er bij de ontwikkeling en aanpak van projecten rekening mee te houden. 
Wel zijn we in deze studie een aantal problemen op het spoor gekomen die door het 
aanpassen van bestaande wet- en regelgeving kunnen worden weggenomen. Dit laat onze 
‘overall-conclusie’ evenwel onverlet; de veronderstelling dat nationale wet- en regelgeving 
intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen in ernstige mate belemmert, wordt niet door 
onze studie onderschreven.   
Deze conclusie impliceert niet dat er zich in het geheel geen problemen voordoen als gevolg 
van nationale wet- en regelgeving. Deze liggen echter op het vlak van de cumulatieve 
werking hiervan: de veelheid aan regels, afkomstig uit verschillende rechtgebieden, maken 
het moeilijk in het geval van concrete projecten hier mee om te gaan. Deze complexiteit wordt 
nog eens versterkt door de aanwezigheid van regelgeving van andere overheden en de eisen 
die beleidsmatig door de verschillende overheden worden gesteld.  
Wij zien hier deregulering van nationale wet- en regelgeving echter niet als de geëigende 
oplossing. Of intensief ruimtegebruik tot stand wordt gebracht zal in sterke mate afhangen 
van de kwaliteit en het innovatieve gehalte van inhoudelijke ontwerpen, de wijze waarop 
projecten worden gemanaged en de manier waarop daarbij met juridische regels wordt 
omgegaan. Daarom zouden oplossingen gezocht moeten worden in het vergroten van de 
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juridische deskundigheid ten aanzien van betrokken regelgeving, het in verband met elkaar 
brengen van expertise op de verschillende rechtsgebieden en het beschikbaar maken van 
deze expertise voor partijen in concrete projecten.   
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