
Ondernemen in
Rijssen-Holten

Ri jssen-Holten
g e m e e n t e

Bent u ondernemer in de gemeente Rijssen-Holten of wilt 
u een bedrijf starten? Dan heeft u mogelijk contact met 
de gemeente over de diverse wet- en regelgeving. Als 
gemeente informeren wij u zo volledig en integraal moge-
lijk. Hieronder treft u een handig overzicht aan van zaken 
die voor u een rol kunnen spelen.  

Bestemmingsplan
Past uw activiteit binnen het huidige bestemmingsplan? 
Dit kunt u bepalen via de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.

Activiteitenbesluit
Via de website https://www.aimonline.nl/ kunt u bepalen 
of een milieumelding nodig is voor uw bedrijfsactiviteiten.
 
Omgevingsvergunning
Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor bijvoor-
beeld:
• een milieuvergunningsplichtige activiteit;
• een verbouwing;
• sloop;
• het plaatsen van reclame;
• het kappen van een boom;
• het realiseren van een nachtverblijf  (bijvoorbeeld een 

hotel) voor meer dan 10 volwassenen;
• het realiseren van een dagverblijf voor meer dan 10 

kinderen of meer dan 10 gehandicapte personen; 
• het realiseren van een verblijfsruimte voor meer dan 

50 personen.

Via de website www.omgevingsloket.nl bepaalt u of u 
voor een specifiek onderdeel een omgevingsvergunning 
nodig heeft. In sommige gevallen kunt u volstaan met een 
melding.

Richtlijnen voor reclame-uitingen treft u aan in de Recla-
menota Gemeente Rijssen-Holten. Deze nota staat op de 
website https://ondernemersloket.rijssen-holten.nl/.
 
Alcohol verkopen of schenken
Wilt u binnen uw bedrijf alcoholische dranken verkopen 
of schenken dan moet u een drank- en horecavergunning 
aanvragen. U vraagt deze vergunning aan via de website  
https://ondernemersloket.rijssen-holten.nl/.

Milieu- en bouwvoorschriften
Op uw bedrijf kunnen diverse milieuvoorschriften van 
toepassing zijn. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een 
ontgeuringsinstallatie, een olieafscheider of een vloeistof-
dichte vloer. De voorschriften die hiervoor gelden vindt u 
op www.infomil.nl.
Daarnaast gelden voor bouwwerken diverse voorschriften 
voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energie-
zuinigheid. Deze voorschriften vindt u op de website 
www.bouwbesluitonline.nl/.

Overig
Denkt u bij het starten van uw bedrijf ook aan de in-
schrijving bij de Kamer van Koophandel.  U kunt zich 
digitaal inschrijven via de website https://www.kvk.nl/.
Wilt u een agrarisch bedrijf starten en heeft uw activiteit 
invloed op de Natura 2000-gebieden, dan kan het zijn dat 
u een Natuurbeschermingswetvergunning moet aanvra-
gen. Meer informatie vindt u op de website https://forms.
overijssel.nl/vergunningen3/14-nbwet-2017.

Hebt u vragen?
Als ondernemer heeft u een aanspreekpunt binnen de 
gemeente, de accountmanager Bedrijven, die u verder 
kan helpen. Heeft u vragen? Neem dan  contact op met 
de Accountmanager Bedrijven  V. (Vera) Hakenberg, 
telefoonnummer 06 5364 8801 (voor bedrijventerreinen) 
of met (Johan) Mensink, telefoonnummer 06 1005 6390 
(voor detailhandel of recreatie/toerisme).
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