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Kennis van bouwgrond 

 

 

- Beeldkwaliteitsplan 

 
In een beeldkwaliteitsplan worden de uiterlijke kenmerken van de ruimte die men wil behouden of ontwikkelen 

benoemd en in kaart gebracht. Het gaat ondermeer om belevingsaspecten van openbare ruimten, architectonische 

kwaliteit en om cultuurhistorische kenmerken. Een dergelijk plan biedt aan welstandcommissies een toetsingskader 

bij het beoordelen van bouw- en inrichtingsplannen. De beeldkwaliteitsplannen zijn niet verplicht en hebben geen 

juridische status in de WRO. Toch hebben veel gemeenten inmiddels dergelijke plannen voor hun stedelijke gebied 

opgesteld.  

 
- Bebouwingspercentage 

 
Maximumbebouwingspercentage van een perceel ( afh. bestemmingsplan)  

 

- Bestemmingsplan 

 
Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar 

winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. U kunt bestemmingsplannen inzien 

bij uw gemeente of op de website van uw gemeente. 

 

- Bouwvlak  

 
Een op de kaart aangegeven, door bouwgrenzen omsloten vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waarop 

gebouwen zijn toegelaten ( afh. bestemmingsplan )   

 

- Milieucategorie 

 
Milieucategorie is een vakterm uit de planologie en milieukunde in Nederland. Het is een classificatie van de belasting 

die een (bedrijfs)activiteit kan leggen op het milieu. De classificatie is ontworpen door de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en bestaat uit zes categorieën: 1 tot en met 6. Hoe hoger de klasse, hoe intensiever de belasting 

van het milieu. In de laagste categorie zit bijvoorbeeld de woonfunctie. In de hoogste categorie olieraffinaderij of 

kerncentrale. 

 

- Omgevingsvergunning  

 
Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, een 

sloopvergunning en een milieuvergunning. Om de aanvraagprocedure te versimpelen, zijn de verschillende 

vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot 1 vergunning: 

de omgevingsvergunning. Deze vergunning kunt u digitaal aanvragen bij Omgevingsloket online. 

 

- Parkeernorm 

 
Parkeernormen geven het aantal parkeerplaatsen aan dat moet worden gerealiseerd 

 

- Rooilijn 

 
De rooilijn is een lijn, die bij het bouwen niet overschreden mag worden. Deze lijn wordt door de gemeente bepaald 

en is vastgelegd in het bestemmingsplan. De voor- en achtergevelrooilijn bepalen de plaats van de voor- en 

achtergevel van een gebouw. Zaken die de rooilijn overschrijden, zoals luifels, stoepen of bordessen kunnen hierdoor 

verboden zijn of onder de precariobelasting vallen. 

 

 

- WRO 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe de ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten tot 

stand komen. Een voorbeeld van een ruimtelijk plan is het bestemmingsplan voor een gemeente. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Planologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Milieukunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Classificatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_van_Nederlandse_Gemeenten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_van_Nederlandse_Gemeenten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olieraffinaderij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerncentrale
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtelijke_ordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luifel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Precariobelasting
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- Milieuvergunning 

 

Steeds meer bedrijven worden onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Veel  bedrijven hebben hierdoor 

geen vergunning meer nodig. Soms is bij het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een bedrijf nog wel een melding bij 

het bevoegd gezag nodig. IPPC-bedrijven vallen niet onder het Activiteitenbesluit. Wilt u direct weten of een bedrijf 

milieuvergunning- of meldingsplichtig is en welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit op een bedrijf van toepassing 

zijn? Gebruik dan de http://aim.vrom.nl/ 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  


