
quickscan 
bestemmingsplan

Meer weten?

Voor meer informatie over  
de mogelijkheden kunt u  
contact opnemen met: 

Chantal van Mil
chantal.vanmil@kienhuishoving.nl
t +31(0)53 480 47 76

Joyce Scheltens-Fokke
joyce.scheltens@kienhuishoving.nl
t +31(0)53 480 43 49

kienhuishoving n.v.

Pantheon 25 
7521 PR Enschede 

Postbus 109 
7500 AC Enschede

t +31(0)53 480 42 00 
f +31(0)53 480 42 99

info@kienhuishoving.nl



Heeft u plannen om te gaan bouwen, 
verbouwen of een nieuw bouwproject te 
realiseren? Wilt u een bestaand gebouw een 
nieuwe functie geven? Wordt u geconfronteerd 
met een wijziging van het bestemmingsplan 
en vraagt u zich af wat de gevolgen zijn voor 
uw bedrijf? Of wilt u uw bedrijf verplaatsen 
naar een nieuwe locatie en wilt u weten of het 
bestemmingsplan voldoende ruimte biedt voor 
de activiteiten van uw bedrijf? 

Kan uw project worden gerealiseerd?
Wij geven u graag een helder inzicht in de 
planologische regelgeving. Dat doen wij met 
een quickscan van het bestemmingsplan 
voor uw locatie. Wij onderzoeken of uw 
project gerealiseerd kan worden op grond 
van het bestemmingsplan. Als tijdens de 
quickscan blijkt dat er strijd is met het 
geldende bestemmingsplan, dan brengen 
wij voor u in kaart welke mogelijkheden u 
heeft om uw plannen wél te realiseren.

Juridische obstakels: de mogelijkheden 
Als een project in strijd is met het geldende 
bestemmingsplan, zijn er vaak toch mogelijk- 
heden om deze strijdigheid op te heffen. Om  
uw project alsnog te kunnen realiseren zijn er 
verschillende scenario’s denkbaar. Zo bestaat  
de mogelijkheid om af te wijken van het  
geldende bestemmingsplan met een omge-
vingsvergunning. Ook kunt u een procedure 
tot herziening van het bestemmingsplan 
starten. En er bestaat de mogelijkheid om alle 
besluiten, die nodig zijn voor een project, in 
één procedure te coördineren. 

Tijdwinst door een goede voorbereiding
De procedures die u wellicht wilt starten 
kunnen tijdrovend zijn. Om zo goed mogelijk 
gebruik te maken van alle mogelijkheden, is 
het van belang dat u in een vroeg stadium 
een compleet overzicht heeft van juridische 
obstakels en mogelijke oplossingen. Alleen 
op deze manier kunt u optimaal van de 
mogelijkheden gebruik maken. En nagaan 
waar u tijd en geld kunt besparen. 

Maatwerk
Met een quickscan checken wij gericht wat 
uw mogelijkheden zijn onder het geldende 
bestemmingsplan. Vervolgens schetsen 
wij u wat de mogelijkheden zijn om het 
door u gewenste project te realiseren. 
Wordt u geconfronteerd met een nieuw 
bestemmingsplan dat in voorbereiding is? 
Ook in dat geval kunnen wij voor u nagaan 
of het nieuwe bestemmingsplan voor u 
belangrijke wijzigingen meebrengt.

Bouw- of uitbreidingsplannen? Transformatie bestaand 
vastgoed? Wat mag er binnen het bestemmingsplan?  
Met onze quickscan weet u precies wat de mogelijkheden zijn.

Met onze  
quickscan weet 
u precies wat de 
mogelijkheden zijn

Maatwerkadvies 
quickscan voor 
€600,- (incl. btw)


