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1.3 Formulier Impactanalyse 

Welke gevolgen heeft je initiatief voor de omgeving? Het is van belang om daar goed over na 
te denken, onderstaand formulier kan je daarbij helpen. Door na te gaan wat de risico’s en 
beheersmaatregelen zijn en wat nodig is om deze maatregelen te nemen, ben je beter 
voorbereid voordat je volgende stappen gaat zetten.  
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Naam initiatiefnemer:  
Naam initiatief:  
Datum:  
Onderdeel  Gevolg / korte 

omschrijving ingreep 
Risico (hoog, matig laag) Beheersmaatregel (incl. 

wie) 
Voorbeeld:  
Schaal / omvang ingreep 

Voorbeeld:  
Dorpsstraat wordt geheel 
vernieuwd waardoor deze 
9 maanden slecht 
bereikbaar is 

Voorbeeld: 
Overlast en klachten 
omgeving, matig 

Voorbeeld: 
Omleidingen, goede 
communicatie en 
informatie voorziening, 
aannemer 

Ingreep is structureel (bv. 
bedrijf vestigen) of 
eenmalig (bv. evenement) 

   

Locatie (bv. naast 
woningen, in buitengebied, 
nabij bedrijven) 

   

Eigendom (wie is 
eigenaar) 
 

   

Gebruikers (wie zijn 
gebruikers) 
 

   

Veiligheid (welke risico’s 
zijn er bv. industrie, 
verkeer) 

   

Milieuschade (bv. 
bodemverontreiniging) 
 

   

Geluidshinder  
 
 

   

Verkeer en parkeren 
(verkeersstromen, 
werkverkeer of bezoekers) 

   

Bereikbaarheid (ontsluiting 
via wegen) 
 

   

Planning (periode 
werkzaamheden) 
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