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Het webinar Omgevingswet begin om 15.00 uur

Wist u dat u veel informatie over wet- en regelgeving kunt vinden 

op mijn.sccm.nl? Mijn.sccm is een besloten deel van de website 

van SCCM, speciaal bedoeld voor o.a. ISO 14001- en 

ISO45001/OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties of 

organisaties die een overeenkomst hebben met een certificatie-

instelling. Toegang tot mijn.sccm is gratis. 

Meer informatie op http://mijn.sccm.nl
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Webinar Omgevingswet
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Voorstellen

Bart Oortwijn, 

Combined Efforts Milieu- en omgevingsadvisering

Advies milieu- en omgevingsrecht, 

voor bedrijven en overheden 

Werkzaamheden : 

• Helpdesk Wabo/Activiteitenbesluit/OLO

• Vergunningenmanagement Omgevingsrecht

• Implementatie regelgeving Omgevingswet

• Compliance audits milieu

Hobby o.a. commissie Bezwaar en Beroep



Inhoud Webinar Omgevingswet
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- Intro Omgevingswet en DSO

- Milieuregels voor bedrijven

- Overgangsrecht en planning Ow

- Vragen



Huidig omgevingsrecht is:

• Sectoraal (bodem, water, ruimte, natuur, …) en daardoor versnipperd

• Complex door verschil in procedures etc.

• Weinig dynamisch

• Kwaliteit van beleid en uitvoering is wisselend

Waarom een Omgevingswet?
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Daarom een Omgevingswet
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• Eén samenhangende wet over de fysieke leefomgeving 

• … die ontwikkeling stimuleert 

• … en die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt

• Van Nee tenzij naar, Ja mits 

Ruimtelijke 
ordening

Water

Natuur

Bouwen

Infra
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Doel stelselwijziging Omgevingswet
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Eenvoudigere wetgeving

De Omgevingswet vervangt onder andere:

- Wabo/Waterwet/Wro/Wet bodembescherming/Wet geluidhinder/ 

Activiteitenbesluit/Bouwbesluit etc./Brzo

- delen van de Woningwet en de Wet milieubeheer 



Stb. 2016, 156

Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en 

benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der verplichtingen en 

artikel 21 van de Grondwet, met het oog op duurzame ontwikkeling, 

samenhangende, doelmatige en vereenvoudigde regels te stellen over 

het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

Doel Omgevingswet
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Doelen (art. 1.3 Ow)

1) beschermen : "veilige en gezonde fysieke leefomgeving" + "goede

omgevingskwaliteit" incl. "intrinsieke waarde van de natuur“

2) benutten : "beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leef

omgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften”

Fysieke leefomgeving (art 1.2 Ow) 

Fysieke leefomgeving is onze tastbare omgeving inclusief de activiteiten 

die daarop van invloed zijn. 

Omgevingswet
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Artikel 2.1 Verdere uitwerking Fysieke leefomgeving kan in ieder geval gaan om:

a. het waarborgen van de veiligheid, 

b. het beschermen van de gezondheid, 

c. het beschermen van het milieu, 

d. het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening,

e. het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden, 

f. het behoud van cultureel erfgoed, 

g. het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed, 

h. de natuurbescherming, 

i. het tegengaan van klimaatverandering, 

j. de kwaliteit van bouwwerken, 

k. een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, 

l. het behoeden van de staat en werking van infrastructuur voor nadelige gevolgen van activiteiten, 

m. het beheer van infrastructuur, 

n. het beheer van watersystemen, 

o. het beheer van geobiologische en geothermische systemen en ecosystemen, 

p. het beheer van natuurlijke hulpbronnen, 

q. het beheer van natuurgebieden, 

r. het gebruik van bouwwerken, 

s. het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen.

Fysieke leefomgeving
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Uitgangspunten ontwikkeling Omgevingswet

• Gelijkwaardig beschermingsniveau als in huidige regelgeving

• EU-regels als uitgangspunt  (‘niet meer doen dan …’)

• Vertrouwen als basis



Opbouw wetgeving
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Kern instrumenten

Er blijven in het omgevingsrecht zes instrumenten over:

1. Omgevingsvisie

2. Programma’s

3. Algemene rijksregels

4. Decentrale regels

5. Omgevingsvergunning

6. Projectbesluit
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Omgevingsvisie en programma’s

Omgevingsvisie

• vervangt voormalige structuurvisie en strategische beleid (bv 

milieubeleid) voor de fysieke leefomgeving

• Eén strategisch plan voor gemeente/provincie/rijk 

keuzes voor fysieke leefomgeving integraal beschreven 

• Waterschap legt ambities vast, provincie neemt die mee in hun 

omgevingsvisie geen omgevingsvisie voor het waterschap

Programma

• Vervangt oa. PAS en NSL

• Omvat verplichte programma’s (actieplan geluid e.d.) en onverplichte 

programma’s (bv GRP) 

• Ook tactische beleid en uitvoering worden vervangen door het 

programma

Voor bedrijven zijn visies en programma’s van belang als kader voor 

vergunningen en algemene regels
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Algemene Rijksregels

Omgevingswet is een raamwet uitgewerkt in 4 besluiten

Onder deze besluiten vallen regelingen
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Decentrale regels

Omgevingsverordening, Waterschapsverordening en 

Omgevingsplan

• Direct werkende regels 

• 1 document voor het hele gebied

• Integraal

Omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan maar ook de APV 

en andere lokale verordeningen voor de fysieke leefomgeving

Decentrale regels kunnen direct geldend zijn voor bedrijven en 

bepalen waar vestiging mogelijk is (grond = evenwichtige toedeling 

van functies aan locaties)
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Omgevingsvergunning

Vergelijkbaar met huidige vergunning maar:

• Vergunning wordt verleend voor een activiteit ipv bv inrichting

• Aanvrager bepaalt omvang van een project 

Onlosmakelijkheid vervalt

• Participatie: De initiatiefnemer moet in de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning aangeven of en hoe participatie is ingevuld

• Leges voor alle vergunningen mogelijk ook milieu 

• Geen vergunning van rechtswege meer

Wat blijft gelijk:

• Bevoegd gezag is gemeente tenzij…. 

• Gemeente besteed verplicht uit aan Omgevingsdienst 

• Standaard reguliere procedure 8 weken bij uitzonderingen de uitgebreide 

procedure 24 weken

• Toezicht op de regels door Omgevingsdienst/gemeente
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Projectbesluit

Instrument voor grote projecten:

• Ter uitvoering van “beheersverantwoordelijkheid” van rijk, 

provincie en waterschappen, bijvoorbeeld voor aanleg van 

wegen of herstructureren van een bedrijventerrein of specifieke 

waterstaatswerken. 

• Vervangt o.a. Tracébesluit, inpassingsplan Wro, projectplan 

Waterwet.

• Instrument is er niet voor gemeenten
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Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

De landelijke voorziening DSO bestaat uit het Omgevingsloket en een 

aantal ondersteunende systemen voor overheden. 

Omgevingsloket vervangt bij inwerking treden Ow de AIM, het OLO en 

Ruimtelijkeplannen.nl 
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Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

DSO zorgt ervoor dat initiatiefnemers

• In kunnen loggen met eHerkenning

• 1 loket hebben voor alle aanvragen/meldingen

• Geografische informatie is de basis van het systeem

DSO zorgt ervoor dat overheden: 

• hun omgevingswetbesluiten kunnen publiceren

• vragenbomen kunnen maken met toepasbare regels

• vergunningaanvragen en meldingen kunnen ontvangen

• kunnen samenwerken aan behandelen

• begrippen en definities centraal kunnen beheren
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Milieuregels voor bedrijven

Onder de Omgevingswet wijzigt de structuur van de milieuregels:

• Activiteitenbesluit vervalt net als begrip inrichting en type A, B en C

• De regels gelden voor activiteiten ipv inrichtingen

• Alleen voor een milieubelastende activiteit (MBA) gelden rijksregels

• Behalve rijksregels zijn er lokale regels opgenomen in het 

Omgevingsplan

• Het omgevingsplan geeft regels oa. voor geluid, externe veiligheid, 

trilling en geur

Bal bepaalt of iets een MBA is geeft zo aan en welke rijksregels gelden



MBA
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Definitie MBA Bijlage begrippen Ow: 

'een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een 

lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een 

zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit’.

Hoe bepaal ik welke regels gelden

1.Uit welke MBA’s bestaat mijn bedrijf? -> toets aan H3 Bal
• Bedrijfstakoverstijgende activiteiten (bv propaantanks) afd. 3.2 Bal

• Complexe bedrijven: (oa. Seveso-inrichting) afd. 3.3 Bal

• Overige Activiteiten (branchegewijs weergegeven oa grafische industrie) afdeling 3.4 e.v. Bal

2. Bal H3 benoemt Per MBA

• Grens voor vergunningplicht

• Geldende algemene regels

• Eventuele meld- of informatieplicht

3. H4 inhoudelijke regels en H5 modules geven regels voor MBA’s



MBA ipv Inrichting
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Inrichting MBA

Bedrijfsmatig Ook huishoudens e.d.

Langere termijn Korte activiteiten ook bv tijdelijke opslag e.d.

Organisatorische binding Organisatorische binding niet nodig, Activiteit

Technische/functionele binding Functionele binding grotere reikwijdte

Aanwijzing via Bor Aanwijzing via Bal voor rijksregels

Alle milieuregels Milieuregels exclusief lokale milieuthema’s



Milieubelastende Activiteit (MBA)
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Algemene regels



MBA Metaalbedrijf

27

Metaalbedrijf
§ 3.4.4 Metaalproductenindustrie

Artikel 3.103 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 

2.1 worden aangewezen:

…

f. het maken van producten van metaal.

2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die 

de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met f, functioneel ondersteunen.

3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met f, als deze alleen 

worden verricht:

a. tijdens het verrichten van een bouwactiviteit of sloopactiviteit of het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een 

weg;

….

Artikel 3.104 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een 

milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.103, voor 

zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van het oppervlak van metalen 

of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé, bedoeld in categorie 2.6 van bijlage I bij de 

richtlijn industriële emissies

……ook voor Mer plicht, geluid etc



MBA Metaalbedrijf
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Artikel 3.109 (algemene regels)

1. Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.103, wordt voldaan aan de regels over:

a. het aanbrengen van lagen op metalen, bedoeld in paragraaf 4.11;

b. het smelten en gieten van metalen, bedoeld in paragraaf 4.12;

…….

o. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.101; 

…

2. Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.103, wordt voldaan aan de regels over het lozen van 

koelwater, bedoeld in paragraaf 4.110, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk. 

3. Ook wordt voldaan aan de regels over: 

• a. …..; 

c. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig 

is aangewezen in de artikelen 3.104 en 3.105als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit 

hoofdstuk; 

d. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, als de activiteit als vergunningplichtig is 

aangewezen in dit hoofdstuk; en 

….

Artikel 3.110 (gegevens en bescheiden) Melding

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 3.103 worden aan het bevoegd gezag, 

bedoeld in afdeling 2.2, gegevens en bescheiden verstrekt over: 

a. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; en 

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 

2. Ten minste vier weken voor de begrenzing wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.



Algemene regels in Bal
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• Algemene regels vergelijkbaar met regels Activiteitenbesluit (beleidsneutraal) over 

behalve regels lokale milieuthema’s 

• Regels voor lokale milieuthema’s niet meer in Bal maar in omgevingsplan (geluid, 

trillingen, geur, externe veiligheid)

• ‘niet complexe bedrijven’ regel gemeente bevoegd gezag tenzij ‘groot milieueffect of 

overstijgend belang’. Andere activiteit dan MBA (bv bouwen) kan ander bevoegd gezag 

hebben. 

• ‘complexe bedrijven’ vergunningplicht kernactiviteit en functioneel   

ondersteunende activiteiten 

Provincie bevoegd voor alle activiteiten ook bouwen e.d. 

• Energiebesparing

• Regels voor energiebesparing van MBA in Bal 

• Regels energiebesparing niet MBA in Omgevingsplan

• Energiebesparing gebouwen in BBL



Overgangsrecht
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Algemeen overgangsrecht:

• Bestaande vergunningvoorschriften en maatwerkvoorschriften 

blijven gelden

• Procedures gestart voor inwerking treden Ow volgen huidig recht

• Lokale verordeningen blijven gelden

• Bruidschat (rijksregels die gedecentraliseerd worden en 

bestemmingsplan) zorgt voor gelijke regels totdat decentrale regels 

zoals Omgevingsplan in werking treden

Overgangsrecht zorgt wel voor verschuiving van de wettelijke basis 

verplichtingen daardoor ingewikkeld. 



Overgangsrecht vergunningvoorschriften
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Stand van zaken Omgevingswet

• Beoogde implementatie nog steeds op 1 januari 2021

• In februari is de invoeringswet door de 1e kamer gegaan maar 

definitief besluit in juni/juli

• Digitaal Stelsel Omgevingswet (het nieuwe omgevingsloket) is 

nog niet klaar, landelijk is er dus nog onduidelijkheid over de 

ingangsdatum

• Uitgebreid overgangsrecht met bruidschat
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Planning Omgevingswet



Gevolgen Ow voor milieuregels bedrijven

• Milieuregels worden verdeeld over Bal en omgevingsplan mogelijk 

losse vergunningplichten

• Huidige grenzen inrichting mogelijk afwijkend van de grenzen van de 

MBA 

• Tijdelijke activiteiten ook onder MBA

• Behalve concrete eisen ook specifieke zorgplicht als milieuregel 

(vervangt ook bestaande eisen)

• Het Omgevingsplan hoeft pas 1-1-2029 klaar te zijn tot die tijd 

overgangsrecht regelgeving onduidelijk

• Gezondheid als “nieuw” toetsingscriterium

• Mogelijk andere en extra bevoegde gezagen alleen voor complexe 

bedrijven 1 bevoegd gezag voor alle activiteiten
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Wat kan je al doen?

• Bepalen grenzen MBA(‘s) voor je bedrijf of is de MBA met functioneel 

ondersteunende activiteiten gelijk aan inrichting

• Bepalen geldende milieuregels na inwerking treden Omgevingswet in 

voorlopig register

• Contact opnemen met gemeente over voorgenomen planning 

Omgevingsplan

• Uitwerken specifieke zorgplicht voor zover van belang

Conclusie veel werk en nog veel onduidelijk

Informatie is oa. te vinden via:
Wetgeving:

https://www.omgevingswetportaal.nl/

Uitwerking MBA:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-

hoofdstuk-3-bal/
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https://www.omgevingswetportaal.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/
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Vragen?

Webinaragenda

19 mei – Instrumenten voor fysieke belasting

datum volgt – Zeer zorgwekkende stoffen

datum volgt – Medewerkersparticipatie: Hoe betrek

ik mijn medewerkers bij ISO 45001?

Aanmelden via: www.sccm.nl/webinars

Hier kunt u webinars die al geweest zijn terugkijken

http://www.sccm.nl/webinars


Hartelijk dank voor uw aandacht!

De opname van dit webinar kunt u bekijken via 

www.sccm.nl/webinars.

De presentatie die Bart Oortwijn heeft gegeven en de antwoorden op 

de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld, vindt u binnenkort op 

onze website.

Meer informatie: www.sccm.nl/webinars
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http://www.sccm.nl/webinars
http://www.sccm.nl/webinars
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Planning Omgevingswet
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Waarom de Omgevingswet?
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Algemene rijksregels
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Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)



Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal)
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MBA = Kern + Functioneel ondersteunend 

Kernactiviteit: Aangewezen activiteit zelf

Functioneel ondersteunende activiteit:

Andere activiteiten die ten dienste staan van de 

kernactiviteit, Zou er niet zijn zonder de kernactiviteit bv: 

• technische ondersteuning van de kernactiviteit,

• facilitaire voorzieningen zoals een centrale  persluchtvoorziening of 

een laboratorium,

• facilitaire diensten zoals onderhoud, administratie of beveiliging,

• faciliteiten voor personeel en bezoekers zoals een kantine, 

showroom of parkeerterrein


