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Vanwege het grote aantal vragen, kunnen we helaas niet alle vragen apart beantwoorden. 
We hebben daarom de vragen geclusterd per onderwerp en in één keer beantwoord. Waar 
mogelijk geven we aan waar meer informatie over het betreffende onderwerp te vinden is. 
 
De vragen zijn geclusterd onder de volgende onderwerpen: 
- Aanvulling op de sheets: toelichting op alle afkortingen 

- Inwerkingtreding van de wet en toegang DSO 

- Digitale ontsluiting (DSO) 

- Implementatie van de Omgevingswet 

- Raakvlakken met andere wetten 

- Wie is bevoegd gezag? 

- Complexe bedrijven 

- Vergunningaanvraag 

- Regels voor activiteiten 

- Relatie met ISO 14001 

- Participatie 

- Overgang van huidige wetgeving naar Omgevingswet 

- Achtergrondinformatie 

 

 
Aanvulling op de sheets: toelichting op alle afkortingen 
Huidige regelgeving 
Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/wabo-kort-1/ 
 
Wro = Wet ruimtelijke ordening 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/wro-kort/ 
 
Brzo = Besluit risico’s zware ongevallen 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/brzo-2015/ 
 
OLO = Omgevingsloket online 
https://www.omgevingsloket.nl/ 
 
Ruimtelijke plannen.nl = webapplicatie voor raadplegen bestemmingsplannen e.d. 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 
 
AIM = Activiteiten Internet Module 
https://www.aimonline.nl/ 
 
Pas = Programmatische aanpak stikstof 
https://www.aanpakstikstof.nl/achtergrond/de-stop-op-het-programma-aanpak-stikstof 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/wabo-kort-1/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/wro-kort/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/brzo-2015/
https://www.omgevingsloket.nl/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.aimonline.nl/
https://www.aanpakstikstof.nl/achtergrond/de-stop-op-het-programma-aanpak-stikstof
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NSL = Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
 https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-
milieubeheer/nsl/ 
 
GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan (plan voor gemeente niet direct voor bedrijven relevant)  
 https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/wet-
milieubeheer/gemeentelijk/inhoud-gemeentelijk/ 
 
Nieuwe regelgeving 
Ow = Omgevingswet  
https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/wet 
 
BAL = Besluit activiteiten leefomgeving 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/besluit-
activiteiten-leefomgeving/ 
 
BKL = Besluit kwaliteit leefomgeving 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/besluit-kwaliteit-
leefomgeving/ 
 
BBL = Besluit bouwwerken leefomgeving 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/besluit-
bouwwerken-leefomgeving/ 
 
DSO = Digitaal Stelsel Omgevingswet 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/ 
 
MBA = Milieubelastende activiteit 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-
milieubelastende-activiteiten/ 
 
Inwerkingtreding van de wet en toegang DSO 
- Wordt de wet op 1 januari 2021 ingevoerd en wat is de kans op uitstel?  
- Waar kun je zien of de implementatiedatum wordt uitgesteld? 
- Is er naast het DSO ook een plek waar de status van het omgevingsplan te vinden is? 
 
Antwoord: 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet was voorzien voor 1 januari 2021. De invoering 
van de Omgevingswet is voor de overheden een grote opgave. Hoewel de wetgeving 
grotendeels klaar is en er verschillende onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
gereed zijn moet er ook nog veel werk worden verricht onder andere op rijksniveau. Voor de 
gemeenten geldt dat er een aantal werkzaamheden pas kan worden uitgevoerd als het rijk 
klaar is. Op dit moment zorgt de corona-epidemie er daarnaast voor dat bijeenkomsten en 
overleggen moeilijk doorgang kunnen vinden. De minister heeft in een brief van 1 april laten 
weten dat het gezien deze omstandigheden niet zeker is dat een zorgvuldige 
inwerkingtreding per 1 januari 2021 mogelijk is. Om deze reden wordt in overleg met de 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/nsl/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/nsl/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/wet-milieubeheer/gemeentelijk/inhoud-gemeentelijk/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/wet-milieubeheer/gemeentelijk/inhoud-gemeentelijk/
https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/wet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/besluit-activiteiten-leefomgeving/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/besluit-activiteiten-leefomgeving/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/besluit-kwaliteit-leefomgeving/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/besluit-kwaliteit-leefomgeving/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/besluit-bouwwerken-leefomgeving/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/besluit-bouwwerken-leefomgeving/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/
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bestuurlijke partners (provincies, gemeenten en waterschappen) besproken wat een 
haalbaar datum is voor inwerkingtreding. De verwachting is dat er halverwege april een 
nieuw datum zal worden vastgesteld voor de inwerkingtreding. Om de invoering goed door 
te kunnen zetten zal het uitstel naar mijn verwachting beperkt zijn ergens tussen 6 tot 9 
maanden.  
 
Actuele informatie is te vinden op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/  
 
Digitale ontsluiting (DSO) 
- Wat voor soort eHerkenning heb je straks nodig voor het omgevingsloket? 
- Wat kun je in het DSO doen zonder eherkenning? 
- Blijft de AIM bestaan? 
 
Antwoord: 
De bestaande webapplicaties (OLO (omgevingsloket online), AIM (activiteiten 
internetmodule) en ruimtelijkeplannen.nl) zullen bij het inwerkingtreden van de 
Omgevingswet worden uitgeschakeld. Eerder ingediende aanvragen kunnen waarschijnlijk 
via het OLO worden afgerond maar voor alle nieuwe activiteiten moet het Omgevingsloket 
van DSO worden gebruikt (zie ook https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-
stelsel/omgevingsloket/) 
 
De AIM wordt vervangen door het DSO waarin je zowel vergunningen kunt aanvragen en 
meldingen kunt doen. Het inzichtelijk krijgen van de regels die gelden voor een activiteit 
wordt naar verwachting ook ondersteund. In welke mate regels beschikbaar komen via: 
“maatregelen op maat” is nog niet duidelijk. Het kan zijn dat niet alle regels worden 
ontsloten. Daarnaast is het zo dat een deel van de regels op termijn door lokale bevoegde 
gezagen beschikbaar moet worden gesteld.  
 
Voor de vergunningcheck (heb ik een vergunning nodig of moet ik een melding doen) en 
regels op de kaart (welke regels gelden voor een bepaalde locatie (vergelijkbaar met huidige 
ruimtelijke plannen.nl) is het niet nodig om in te loggen. Voor het doen van een melding of 
het aanvragen van een vergunning moet worden ingelogd. Inloggen zal voor bedrijven met 
eHerkenning plaatsvinden en voor burgers met DigiD. Het niveau van eHerkenning wat nodig 
is, is nog niet bepaald. Op dit moment is het de verwachting dat initiatiefnemers 
eHerkenning niveau 2 nodig hebben om in te kunnen loggen op het Omgevingsloket van het 
Digitaal Stelsel Omgevingsrecht. Dit is gelijk aan het niveau van eHerkenning wat nodig is om 
nu in te loggen op het Omgevingsloket online. 
 
Implementatie van de Omgevingswet 
- Is er nog sprake van een inrichtingsgrens en hoe wordt deze bepaald? 
- Kunnen bedrijven bezwaar/beroep aantekenen tegen regels die een te hoge 

kosteneffectiviteit hebben of regels die bijv. niet werkbaar zijn? 
 
Antwoord is er nog sprake van een inrichtingsgrens: 
Onder de Omgevingswet vervalt het begrip inrichting. Dit wordt vervangen door het begrip 
Milieubelastende Activiteit (Mba). In het Bal is bepaald wat milieubelastende activiteiten zijn 
waarvoor rijksregels gelden (Hoofdstuk 3).  Een milieubelastende activiteit kan bestaan uit: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/
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- Een losse activiteit  
- Een losse activiteit met de functioneel ondersteunende activiteiten 
 
Voor Mba’s is de begrenzing gelijk aan de begrenzing van het terrein waar de Mba 
plaatsvindt. De grens volgt dus uit de aanwijzing van de Mba. Wanneer een Mba bestaat uit 
de activiteit met de functioneel ondersteunende activiteiten zal de begrenzing mogelijk 
gelijk vallen met de huidige inrichtingsgrens.  
 
Hoe dit in de praktijk wordt ingevuld wanneer een bedrijf bestaat uit meerdere losse Mba’s 
die deels op eenzelfde terrein liggen is niet verder uitgewerkt. Dat zal de praktijk dus uit 
moeten wijzen. Het verschil tussen de huidige situatie met een inrichting waar alle regels 
voor de inrichting in 1 vergunning en/of het Activiteitenbesluit staan en de toekomstige 
situatie waarin de regels voor de “lokale” milieuthema’s zoals geluid, geur en externe 
veiligheid via het Omgevingsplan zijn geregeld maakt overigens wel dat de grens van een 
activiteit een ander belang krijgt dan in de huidige situatie.  
Een uitgebreide toelichting over de begrenzing van de locatie is te vinden via: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-
milieubelastende-activiteiten/rijksregels-mba/begrenzing-locatie/ 
 
Antwoord: Beroep tegen niet kosteneffectieve maatregelen mogelijk? 
In de Omgevingswet wordt uitgegaan van BBT (de best beschikbare technieken) dit is gelijk 
aan de huidige regelgeving. Het uitgangspunt bij het vaststellen van BBT is dat de 
maatregelen financieel en technisch haalbaar zijn. Wanneer BBT-maatregelen voor een 
bedrijf aantoonbaar technisch of financieel niet haalbaar zijn kan er worden afgeweken van 
BBT. Wanneer er een meningsverschil is over de haalbaarheid van voorgeschreven 
maatregelen is daar beroep tegen mogelijk.  
 
Raakvlakken met andere wetten 
- Wat is het raakvlak met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen? 
- Is er een overzicht van EU directives? 
- Valt de Wet natuurbeheer ook onder de Omgevingswet? 
- Hoe worden natuurwaarden veiliggesteld in de nieuwe omgevingswet? 
- Lozing valt onder waterwet. Hoe zit dat met aanvraag daarvoor onder omgevingswet? 
- Vinden we de WM hoofdstuk 17, de melding onvoorziene gebeurtenissen nog terug in 

het BAL of de OW? 
- Waar blijven de BREF's en de BAT's? In welke regels (BAL, OW, regelingen) vinden we 

deze zaken terug? 
- Hoe wordt de wet bodembescherming en besluit bodemkwaliteit ingebouwd in de 

omgevingswet. Hoe zit het met saneringen wat moet en wat mag. Wie is het bevoegd 
gezag na invoering van de Omgevingswet? 

- Is al bekend wat de praktische werking van de Omgevingswet is m.b.t. vergunningen 
voor bouwwerken? Ten eerste als het gaat om het beleid voor het aantal woningen in de 
toekomst en ten tweede als het gaat om de luchtkwaliteit; NOX en fijnstof 

- Hoe zit het met de eisen die gesteld worden aan de luchtemissie? 
- Hoe werkt de nieuwe Omgevingswet met bronnering en lozing van (verontreinigd) 

grondwater bij het leggen van ondergrondse infrastructuur. (water, gas, licht) 
- Is er nog mogelijkheid tot maatwerk zoals nu in het Activiteitenbesluit? 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/rijksregels-mba/begrenzing-locatie/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/rijksregels-mba/begrenzing-locatie/
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Antwoord raakvlakken met andere wetten 
Algemene informatie over de overgang van regels en het vervallen van wetten is te vinden 
via https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/  
 
Gezien de diversiteit en diepgang van de vragen is er in aanvulling hierop op onderdelen een 
andere toelichting gegeven: 
 
Antwoord: Raakvlak Wet kwaliteitsborging bouwen/Regels bouwwerken: 
Het bouwen blijft onder de Omgevingswet vergunningplichtig. Onder de Omgevingswet 
wordt wel een duidelijkere knip gemaakt tussen de “ruimtelijke” aspecten en de technische 
regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De wet private kwaliteitsborging wordt 
opgenomen in het Bbl. In bestuurlijk overleg is eerder afgesproken dat de Wet private 
kwaliteitsborging gelijktijdig met de Omgevingswet inwerking zal treden. Het inwerking 
treden van de Wet private kwaliteitsborging is ook afhankelijk van de resultaten van de 
praktijkproeven die komend jaar worden uitgevoerd.  
https://www.stichtingibk.nl/veelgestelde-vragen/hoe-werkt-bouwen-volgens-de-wet-
kwaliteitsborging-wkb-als-straks-de-omgevingswet-in-werking-is-getreden/ 
 
Antwoord: Is er een overzicht van EU directives? 
Een overzicht van alle EU-directives kun je vinden op https://eur-
lex.europa.eu/browse/summaries.html 
 
Specifiek voor milieu kan je kijken op: 
https://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED%3D20&l
ocale=nl 
 
Antwoord: Valt de Wet natuurbeheer ook onder de Omgevingswet/Hoe worden 
natuurwaarden veiliggesteld in de nieuwe omgevingswet? 
De Wet natuurbescherming vervalt. De regels uit de Wet natuurbescherming gaan over naar 
de Omgevingswet. De Wet natuurbescherming gaat beleidsneutraal over. Dat betekent dat 
de bevoegdheidsverdeling gelijk blijft net als de regels om natuurwaarden te beschermen. 
  
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-
rijk/aanvullingsspoor-natuur/ 
 
Antwoord: Lozing valt onder Waterwet. Hoe zit dat met aanvraag daarvoor onder 
omgevingswet? / Lozing bronneringswater 
De Waterwet komt niet geheel te vervallen er gaan delen naar de Omgevingswet maar er 
zijn ook delen die achterblijven. Voor de lozingen worden de regels gesteld vanuit de 
Omgevingswet. Voor lozingen op de riolering of de bodem vanuit een milieubelastende 
activiteit zijn in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) regels gesteld in het Bal staan 
daarnaast regels voor directe lozingen op oppervlaktewateren.  
 
Voor lozingen is het systeem van de regelgeving veranderd. Voor lozingen gelden alleen 
algemene regels tenzij ze via het Bal als vergunningplichtig zijn aangewezen. Daarnaast 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/
https://www.stichtingibk.nl/veelgestelde-vragen/hoe-werkt-bouwen-volgens-de-wet-kwaliteitsborging-wkb-als-straks-de-omgevingswet-in-werking-is-getreden/
https://www.stichtingibk.nl/veelgestelde-vragen/hoe-werkt-bouwen-volgens-de-wet-kwaliteitsborging-wkb-als-straks-de-omgevingswet-in-werking-is-getreden/
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED%3D20&locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED%3D20&locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED%3D20&locale=nl
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/aanvullingsspoor-natuur/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/aanvullingsspoor-natuur/
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omvat de lozingsactiviteit onder het Bal zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het te lozen 
water.  
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-
activiteiten/lozingsactiviteit-op-een-oppervlaktewaterlichaam/ 
 
Antwoord: Waar zien we WM hoofdstuk 17, de melding onvoorziene gebeurtenissen terug 
De regels voor een ongewoon voorval zijn overgenomen in het Besluit activiteiten 
leefomgeving (Bal).  
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/ongewoon-voorval/ 
 
Antwoord: Waar blijven de BREF's en de BAT's? 
In het Besluit kwaliteit leefomgeving is opgenomen welke voorschriften in de 
omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit kunnen worden opgenomen.  
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-
milieubelastende-activiteiten/vergunning-milieubelastende-activiteit/voorschriften-mba/ 
 
Antwoord: Hoe wordt de wet bodembescherming en besluit bodemkwaliteit ingebouwd  
De wet bodembescherming komt grotendeels te vervallen. Via het aanvullingsspoor bodem 
worden de regels uit de huidige regelgeving opgenomen in de regels onder de 
Omgevingswet. Gemeenten worden bevoegd gezag voor historische verontreinigingen. De 
bodembescherming is vormgegeven via het Bal. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 
zijn regels opgenomen voor bodembescherming bij Milieubelastende activiteiten. Ook zijn er 
Milieubelastende activiteiten toegevoegd die gaan over werkzaamheden in (verontreinigde) 
bodem zoals het aanleggen van ondergrondse infrastructuur. Behalve de regels over het 
werken in de bodem zullen hier ook regels over de lozingen van grondwater in worden 
meegenomen. Dit kan via het Bal omdat er In het Bal niet zoals in het Activiteitenbesluit 
alleen regels staan voor activiteiten van langere duur zoals de huidige inrichtingen maar ook 
regels over kortdurende activiteiten zoals de aanleg van ondergrondse infrastructuur.  
 
Antwoord: Het beleid voor het aantal woningen in de toekomst en ten tweede als het gaat 
om de luchtkwaliteit; NOX en fijnstof/wat zijn de regels voor luchtemissies 
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit stopt. In het Besluit kwaliteit 
leefomgeving zijn wel regels opgenomen over de luchtkwaliteit. Deze leggen de 
verantwoordelijkheid voor maatregelen meer bij gemeenten. Voor het Rijk zijn de Europese 
normen uit de Richtlijn luchtkwaliteit en de Richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht wel als 
rijksomgevingswaarde opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dit betekent dat 
het Rijk een verplichting heeft om maatregelen te nemen om de Europese normen voor 
luchtkwaliteit te realiseren. Voor NOX en fijnstof moeten gemeenten ook toetsen aan de 
Europese normen. Gemeenten in aandachtsgebieden moeten in hun omgevingsplan 
omgevingswaarden opnemen voor de luchtkwaliteit voor deze stoffen en maatregelen 
nemen om deze te realiseren. Het Rijk moet voldoen aan de rijksomgevingswaarden voor 
luchtkwaliteit.  
 
Om de rijksomgevingswaarden te realiseren zijn in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 
eisen opgenomen over emissies naar de lucht vanuit milieubelastende activiteiten. Behalve 
de regels over de luchtkwaliteit uit het Bal kunnen ook in het omgevingsplan eisen 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/lozingsactiviteit-op-een-oppervlaktewaterlichaam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/lozingsactiviteit-op-een-oppervlaktewaterlichaam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/ongewoon-voorval/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/vergunning-milieubelastende-activiteit/voorschriften-mba/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/vergunning-milieubelastende-activiteit/voorschriften-mba/
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opgenomen worden over emissies die de lokale luchtkwaliteit beïnvloeden. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over geur of over roet.  
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/lucht/ 
 
Antwoord: Is er nog mogelijkheid tot maatwerk zoals nu in het Activiteitenbesluit? 
Onder het de Omgevingswet is er meer ruimte voor gelijkwaardigheid en maatwerk. Zowel 
voor de regels uit het Bal als voor de regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
en de omgevingsplannen is het mogelijk om gelijkwaardige maatregelen te nemen. 
Gelijkwaardige maatregelen zijn altijd toegestaan hoewel soms vooraf toestemming nodig is 
om een gelijkwaardige maatregel te nemen.  
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-
milieubelastende-activiteiten/afwijken-rijksregels-mba/gelijkwaardige/ 
 
Voor maatwerk zijn er ook meer mogelijkheden opgenomen. Net als onder het 
Activiteitenbesluit is het opleggen van een maatwerkvoorschrift een apart besluit waarvoor 
een procedure wordt gevolgd. Omdat de milieuregels verdeeld zijn over verschillende 
bestuurslagen is het straks ook op verschillende bestuurlijke niveau mogelijk om 
maatwerkvoorschriften op te leggen. 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/maatwerkvoorschrift/ 
 
Wie is bevoegd gezag? 
- Hoe liggen de beslissingsbevoegdheden voor het college tav de Raad in de nieuwe 

Omgevingswet? 
- Kan het zijn dat je binnen het bedrijf ook verschillende bevoegde gezagen hebt omdat je 

verschillende activiteiten hebt? 
- Wie is/zijn bevoegd gezag / gezagen 
- Wie is bevoegd gezag voor BRZO-bedrijven? 
 
Antwoord bevoegd gezag 
De Omgevingswet gaat uit van decentraal bevoegd gezag, tenzij…. Voor de meeste 
activiteiten is de gemeente daarom het bevoegd gezag. Alleen wanneer er “hogere” 
belangen zijn geldt er een ander bevoegd gezag. Op de onderstaande site is een uitgebreide 
toelichting opgenomen over het bevoegd gezag.  
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvergunning/
bepalen-bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/ 
 
In de Omgevingswet wijkt de aanwijzing van het bevoegd gezag op een aantal punten wat af 
van de huidige regelgeving: 
- Wanneer een initiatiefnemer ervoor kiest voor meerdere activiteiten vergunning aan te 

vragen is het nu standaard zo dat het hoogste bevoegd gezag (rijk/provincie) het 
bevoegd gezag is voor alle activiteiten. Onder de Omgevingswet is de gemeente bevoegd 
gezag voor alle activiteiten tenzij er een “magneet” activiteit 
(https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/abc-
omgevingswet/begrippenlijst/?BegripLtr=m)  is. In dat geval is het bevoegd gezag voor 
de “magneet” activiteit het bevoegd gezag voor alle aangevraagde activiteiten.  

- Onder de huidige wetgeving geldt ervoor bedrijven dat er 1 bevoegd gezag is voor 
meerdere activiteiten. Onder de Omgevingswet vervalt dit net als de verplichting om 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/lucht/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/afwijken-rijksregels-mba/gelijkwaardige/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/afwijken-rijksregels-mba/gelijkwaardige/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/maatwerkvoorschrift/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvergunning/bepalen-bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvergunning/bepalen-bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/abc-omgevingswet/begrippenlijst/?BegripLtr=m
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/abc-omgevingswet/begrippenlijst/?BegripLtr=m
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meerdere activiteiten voor 1 project te combineren in 1 aanvraag. Omdat een bedrijf 
meerdere activiteiten kan hebben kan een bedrijf dus met meerdere bevoegde gezagen 
te maken hebben. Alleen voor complexe bedrijven (o.a. Seveso inrichtingen en veel IPPC-
bedrijven) geldt dat er 1 bevoegd gezag is voor alle activiteiten. Dat bevoegd gezag is 
gedeputeerde staten. https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-
activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/complexe-
bedrijven/toelichting-complexe-bedrijven/ 

- De gemeenteraad is onder de huidige regelgeving en onder de Omgevingswet geen 
bevoegd gezag. De raad is wel het bestuursorgaan wat het bestemmingsplan vaststelt en 
straks het Omgevingsplan. De raad is zowel nu voor het bestemmingsplan als straks voor 
het bestemmingsplan betrokken bij de afwijkvergunning. De wijze waarop kan 
vergelijkbaar worden ingevuld. Vanwege de kortere termijn voor een afwijkvergunning 
onder de Omgevingswet (8 weken) kan er minder tijd zijn voor de raad om een inbreng 
te hebben. 

 
Complexe bedrijven 
- Wat is een complex bedrijf? 
- Blijft een Seveso inrichting zoals deze nu is? 
- Worden de eisen voor Seveso/Brzo straks verdeeld worden over het bal en de 

omgevingsplannen? 
- Hoelang duurt het doorlopen van en vergunningaanvraag? 
 
Antwoord complexe bedrijven: 
Complexe bedrijven zijn specifiek aangewezen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). 
Het zijn onder andere bedrijven met een groot nadelig effect op de leefomgeving zoals 
Seveso-bedrijven en IPPC-installaties met bovengemeentelijke milieugevolgen of een hoog 
milieurisico. Voor de complexe bedrijven gelden vaak Europese regels (IPPC en Seveso). De 
eisen aan de vergunningen voor complexe bedrijven zijn deels opgenomen in het Bal. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de regels voor de Seveso-installaties, de regels voor IPPC-activiteiten 
moeten echter worden opgenomen in de vergunning.  De regels van de huidige regelgeving 
gaan zoveel mogelijk beleidsneutraal over naar de Omgevingswet. Uiteraard zijn er wel een 
aantal veranderingen door de Omgevingswet. De grootste verandering is dat dat regels voor 
de lokale milieuthema’s niet meer meegaan in het Bal en de omgevingswetvergunning maar 
worden opgenomen in het Omgevingsplan. Deze splitsing geldt voor alle bedrijven dus ook 
voor complexe bedrijven alleen geldt voor hen dat er maar 1 bevoegd gezag is (een 
uitzondering vormt de waterbeheerder deze blijft ook bevoegd gezag). De 
vergunningprocedure voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is 
gelijk aan de procedure voor de huidige milieuvergunning (6 maanden). Onder het 
omgevingsplan kan echter ook nog een vergunning nodig zijn hiervoor kan een kortere 
procedure gelden.  
 
Vergunningaanvraag 
- Zijn er grote verschillen in de vergunningaanvraag met de huidige situatie? Moet voor een 

milieuvergunning straks dezelfde informatie worden aangeleverd? 

- Hoe worden IPPC-installaties beschouwd binnen een inrichting waar ook niet-IPPC-installatie 

staan? 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/complexe-bedrijven/toelichting-complexe-bedrijven/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/complexe-bedrijven/toelichting-complexe-bedrijven/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/complexe-bedrijven/toelichting-complexe-bedrijven/
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- Kunnen bedrijven via omgevingsvergunnning (bouwen en/of milieu), 'maatwerk' of anderszins te 

maken krijgen met rand voorwaardelijke instemming gemeenteraad/Rechtelijke uitspraak als 

toelatings-issues? 

- Als aannemer in grondverzet voeren we projecten uit in opdracht van diverse opdrachtgevers. 

Geldt de Omgevingswet ook voor (tijdelijke) projecten? Zo ja wie is hier dan verantwoordelijk? 

De opdrachtgever of de opdrachtnemer? 

- Is het voor een aanname van een bouwproject (als subcontractor) verstandig om vooraf de 

omgevingsvergunning op te vragen bij hoofdaannemer? 

- Loop je met een gesplitste aanvraag geen risico? Met andere woorden; bouwdeel akkoord en 

later aangevraagd milieudeel niet of stelt nadere eisen. 

- Heb ik het goed begrepen dat je als bedrijf voor elke MBA een 'losse' vergunning moet 

aanvragen? Of is dat alleen boven een bepaalde grens? Voorheen in activiteitenbesluit hoefde 

dat niet voor alles. 

- Stel een MBA valt in 2 provincies met beide een eigen en afwijkend omgevingsplan, welke wordt 

dan van toepassing verklaard? 

 
Antwoord vergunningaanvraag: 
De activiteiten die je uit wil voeren bepalen welke vergunningen je moet aanvragen. Omdat 
er in de Omgevingswet niet meer wordt uitgegaan van een inrichting maar een 
milieubelastende activiteit is de reikwijdte van een vergunningaanvraag anders. Zoals is 
uitgelegd in de presentatie bepaalt de aanwijzing in het Besluit activiteiten leefomgeving 
(Bal) wat de begrenzing is van een activiteit en of er wel of niet functioneel ondersteunende 
activiteiten moeten worden meegenomen. Tijdelijke activiteiten kunnen daarnaast ook 
worden aangewezen als milieubelastende activiteit waardoor daarvoor een melding of 
mogelijk zelfs vergunning nodig is. Door deze wijzigingen kan het ook zijn dat een activiteit 
zoals een kantoor of een horecabedrijf niet meer onder een meldings- of vergunningplicht 
vanuit het rijk valt of dat er in plaats van 1 vergunning voor een bedrijf twee vergunningen 
voor separate milieubelastende activiteiten nodig zijn.  
 
Voor een vergunningaanvraag op grond van de Omgevingswet gelden indieningsvereisten. 
Voor de landelijke vergunningen zoals de vergunning voor het uitvoeren van een 
milieubelastende activiteit zijn de indieningsvereisten beleidsneutraal overgenomen. In 
details kunnen er wijzigingen zijn zo is de verplichting voor een nul-situatie onderzoek in veel 
gevallen niet meer nodig en wordt er gevraagd informatie aan te leveren over participatie. 
Als initiatiefnemer kies je de reikwijdte van een aanvraag. Wanneer je ervoor kiest om alle 
activiteiten los aan te vragen is dat toegestaan. Je loopt hiermee wel het risico dat je slechts 
voor een deel van de activiteiten toestemming krijgt, wanneer je voor een activiteit 
vervolgens iets aanpast om toch een vergunning te krijgen kan dat ertoe leiden dat je 
verleende vergunning niet meer klopt en opnieuw moet worden aangevraagd. Het is dus 
belangrijk goede keuzes te maken hierin.  
 
Lokaal kan een gemeente in een Omgevingsplan een vergunning of meldplicht introduceren. 
De gemeente kan hiervoor zelf indieningsvereisten formuleren. Hoe dit er uit gaat zien zal 
blijken bij de uitwerking van de Omgevingsplannen in de periode van 2021 tot en met 2028.  
 
De behandeling van de vergunningaanvraag volgt onder de Omgevingswet dezelfde 
procedures als nu onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Diegene die een 
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activiteit uitvoert is verantwoordelijk om een vergunningaanvraag te doen. Het bevoegd 
gezag beoordeelt de aanvraag en bepaald of en zo ja onder welke beperkingen een 
vergunning wordt toegestaan. Bij de implementatie van de Omgevingswet wordt ingezet op 
vooroverleg en participatie voor vergunningaanvragen. Het vooroverleg is nog steeds niet 
wettelijk verplicht voor participatie wordt alleen gevraagd te vermelden of het heeft 
plaatsgevonden.  Hoe een bevoegd gezag omgaat met vergunningaanvragen kan veranderen 
onder de Omgevingswet. Dit wordt meer ingegeven vanuit de verandering van 
werkprocessen bij het bevoegd gezag dan vanuit wettelijke eisen. Een voorbeeld hiervan is 
de inzet van de omgevingstafel in complexere procedures. De omgevingstafel is een 
instrument waarmee bevoegde gezagen draagvlak en snelheid willen creëren met name in 
ingewikkelde procedures 
https://vng.nl/artikelen/omgevingstafel 
 
Hoe je als initiatiefnemer het aanvraagproces inricht is vrij. Je kan ervoor kiezen dit uit te 
besteden en zelf niet actief deel te nemen maar je kan het ook helemaal zelf invullen. Onder 
de omgevingswet geldt dat diegene die een activiteit uitvoert verantwoordelijk is voor de 
aanvraag. Hoe je de uitvoerder moet zien zal van geval tot geval verschillen en ook liggen 
aan de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd.  
 
Regels voor activiteiten 

- Valt transport vanuit een bedrijf dan ook onder een "activiteit" zoals gesteld in de 
Omgevingswet? 

- Horeca niet onder milieubelastende activiteit (MBA)? Hoe wordt geluidoverlast en 
energiebesparing dan beperkt? 

- Het wordt een complexere materie. Wat is de verwachting hoe kleinere bedrijven 
hier mee om zullen gaan. Er wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij bedrijven. 
Vereist dus veel uitleg ook naar deze (kleiner) bedrijven. Hoe wordt hierop 
voorbereid? Zijn ook voor deze groepen voorlichtingstrajecten gepland vanuit de 
overheid? 

- Als logistieke dienstverlener hoef ik niets te doen alleen als ik per 01-01-2021 een 
nieuwe vestiging open of een nieuwe activiteit dan meld ik dit in de nieuwe DSO? 

 
Antwoord regels voor activiteiten: 
Voor verschillende activiteiten zijn in de Omgevingswet regels gesteld. Voor sommige 
onderwerpen worden de regels verplaatst en worden deze niet meer via landelijke regels 
opgelegd. Zo zullen de regels voor geluid en energiebesparing voor horeca en geluid via het 
omgevingsplan worden opgelegd. De regels in het omgevingsplan kunnen aan specifieke 
activiteiten worden opgelegd maar ook voor een gebied gelden. De omgevingsplannen van 
gemeenten zullen onderling worden afgestemd zodat er eenduidigheid is voor bedrijven die 
op de grens van verschillende gemeenten zijn gevestigd.  
 Meer informatie over de regels voor activiteiten is te vinden op: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/  
  
Relatie met ISO 14001 

- Wat zijn de (directe) gevolgen voor ISO14001 certificeringen? 
- Moet je met een zekere regelmaat het omgevingsloket invullen net als bij de AIM? 

https://vng.nl/artikelen/omgevingstafel
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/
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- Hoe verhoudt de omgevingswet zich tot de ISO 14001? Raakt de omgevingswet ons 
in alle bedrijfsprocessen? 

- Steeds meer kleine MKB-bedrijven vragen om een ISO 14001 begeleiding naar 
certificaat. Meestal hebben zij een beperkt aantal milieubelastende activiteiten 
(MBA's) met weinig negatieve impact. Hoe gaan auditoren om met dat je wel je 
milieuaspecten in kaart hebt, maar niet altijd of en welke wetgeving hier specifiek bij 
hoort? 

- Bij wie komt de verantwoordelijkheid te liggen om te weten welke regels van 
toepassing zijn. Huidige situatie Activiteitenbesluit ligt deze bij drijver inrichting. Blijft 
dit zo of gaat dit weer naar BG om dit aan te geven. 

- Hoe kun je als auditor verifiëren of een organisatie de eisen uit de Omgevingswet 
kent en naleeft? In het Activiteitenbesluit werd via de AIM een beeld verkregen van 
de eisen uit het Activiteitenbesluit. 

 
Antwoord relatie met ISO 14001: 
De verantwoordelijkheid voor het kennen van de wettelijke eisen ligt bij de organisatie. Wet- 
en regelgeving en dus de Omgevingswet is onderdeel van de compliance verplichtingen in 
ISO 14001. Dit betekent dat je voor je organisatie, net als voor alle andere wetgeving, tot op 
artikel niveau moet weten welke eisen van toepassing zijn. Dit geldt zowel voor grote als 
voor kleine organisaties. Ook moet in de gaten gehouden worden welke wijzigingen er zijn. 
Hiervoor wordt door veel bedrijven m.b.t. het Activiteitenbesluit met een zekere frequentie 
de AIM-module opnieuw ingevuld. Voor de Omgevingswet kan dit worden gedaan in de 
nieuwe digitale omgeving (DSO). Via de functie: “regels op maat” worden de meeste regels 
uit de landelijk regelgeving ontsloten. Op dit moment is het echter het beeld dat niet alle 
regels zullen worden ontsloten. Daarnaast zijn de gemeenten, die een deel van de 
milieuregels via het Omgevingsplan zullen gaan stellen, wettelijk niet verplicht om deze 
regels via het DSO te ontsluiten. Het is dus minder eenvoudig om een volledig beeld te 
krijgen van de geldende regels. Dat geldt zeker in de overgangssituatie tot uiterlijk 2029 
waarin gemeenten nog geen omgevingsplan hoeven te hebben en er overgangsrecht geldt. 
De verantwoordelijkheid voor het kennen van de wettelijke eisen ligt bij diegene die de 
activiteit uitvoert.  
 
Participatie 
- Wat is participatie en wanneer van toepassing? 
- Wat moet je doen bij participatie? 
- Maakt het verschil of het om een klein of groot project gaat? 
- Betreffende participatie, zowel door initiatiefnemer als door bevoegd, is het verstandig 

om af te wachten hoe hier in de praktijk wordt omgegaan? Dit vraagt om grote willekeur 
met mogelijk (extra) juridische procedures tot gevolg, i.e. langere doorlooptijd en hogere 
kosten (los van draagvlak / vertrouwen). Mogelijk handig om tot een meer 
gestandaardiseerd, breed gedragen afwegingskader te komen 

- Hoe zit het met rechten/inspraak van de omgeving? 
 
Antwoord Participatie: 
In de Omgevingswet is er een grote rol toegekend aan participatie. Dat geldt zowel voor 
overheidsbesluiten (vaststellen omgevingsvisie of omgevingsplan) als voor de aanvragen van 
een omgevingsvergunning. In de regels onder de Omgevingswet is voor aanvragen van een 
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vergunning opgenomen dat moet worden vermeld of en zo ja hoe participatie heeft 
plaatsgevonden. Dat wil niet zeggen dat altijd participatie moet plaatsvinden. Het is echter 
mogelijk dat het wel of niet uitvoeren van participatie wordt meegenomen in de 
besluitvorming in de belangenafweging.  
 
Het beeld bij de wetgever is dat, door het stimuleren en deels verplichten van participatie 
juridische procedures worden voorkomen. De wijze waarop participatie wordt ingevuld is 
niet bepaald. Het lijkt logisch de wijze van participatie af te stemmen op de aard en omvang 
van een initiatief. Wanneer een initiatief klein is maar gevoelig is het redelijk om participatie 
breder in te zetten dan bij een groter maar minder gevoelig initiatief.  
 
De participatie is een aanvulling op de gebruikelijk juridische procedures maar vervangt deze 
niet.  
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/participatie-wet/ 
 
Overgang van huidige wetgeving naar Omgevingswet 
- Hoe kunnen we als bedrijf achterhalen welke inhoudelijke verschillen er zijn met de 

huidige wetgeving en waar wij ons op moeten aanpassen? 
- Wordt aangegeven welke voorschriften uit oude wetgeving komt, of is er een 

overgangstabel? 
- Wat moet ik als klein bedrijf met beperkte milieuaspecten doen? 
- Als in 2020 een 1e fase aanvraag Wabo-milieu wordt ingediend, waaraan moet dan een 

2e fase aanvraag voldoen als inmiddels de Omgevingswet in werking is getreden? 
- Is er een uitgebreidere checklist of stappenplan beschikbaar waarmee je als bedrijf aan de 

slag kan om te zorgen dat je niks mist, up to date blijft van plannen gemeente en hoe je 
kunt checken of je blijft voldoen. 

- Wat betekent de implementatie van de wet voor bestaande vergunningen? 
- Als een bestaande vergunning gewoon door loopt, is het verstandig deze te laten 

aanpassen (voor alleen die activiteiten die vergunningplichtig zijn)? 
- Wat raad U bedrijven aan met uitgebreide vergunningen en vele regels? 
- Wat moet ik doen als mijn organisatie verschillende vestigingen heeft? Wat is het verschil 

als de vestigingen in verschillende regio’s liggen? 
- Bevoegd gezag wil bij mij (IPPC-bedrijf, type C) de huidige milieuvergunning graag herzien 

alvorens de nieuwe omgevingswet van kracht komt. Waarom deze haast? 
- Als logistieke dienstverlener hoef ik niets te doen alleen als ik per 01-01-2021 een nieuwe 

vestiging open of een nieuwe activiteit dan meld ik dit in de nieuwe DSO? 
 
Antwoord overgangsrecht: 
Voor de Omgevingswet is er overgangsrecht opgesteld. Deels is dit gelijk aan het gangbare 
overgangsrecht. Voor procedures die zijn gestart voor het inwerking treden van de 
Omgevingswet wordt het recht gevolgd zoals dat gold op het moment dat de procedure 
werd gestart. Bestaande vergunningen blijven geldig hoewel sommige regels uit die 
vergunningen op termijn vervangen zullen moeten worden.  
 
Verder is bepaald dat de regels uit verschillende besluiten zoals die nu gelden voor een 
bepaalde termijn blijven gelden. Dat is onder andere geregeld voor de regels uit het 
Activiteitenbesluit. Omdat de regels uit het Activiteitenbesluit niet 1 op 1 overgaan naar het 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/participatie-wet/
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Besluit activiteiten leefomgeving maar deels vervallen of onder andere besluiten of 
instrumenten zoals het omgevingsplan komen te vallen is het wel iets complexer.  
 
Een uitleg over het overgangsrecht is te vinden op: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-
activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/  
 
Voor het omgevingsplan geldt daarbij dat Iedere gemeente eigen keuzen maken en andere 
regels kan stellen of regels kan laten vervallen. De complexiteit hiermee wordt nog groter 
omdat gemeenten tot 2029 de tijd hebben voor het opstellen van het omgevingsplan. Dat 
betekent dat er gemeenten kunnen zijn die al snel een omgevingsplan hebben terwijl in 
andere gemeenten het overgangsrecht nog geldt. Voor bedrijven met vestigingen in 
meerdere gemeenten kunnen dus verschillen gaan ontstaan in de regelgeving die geldt voor 
de verschillende bedrijven. Het is overigens mijn verwachting dat de meeste gemeenten in 
eerste instantie zullen vasthouden aan de huidige uitgangspunten en regels en niet direct 
grote wijzigingen door zullen voeren.  
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/overga
ngsrecht-omgevingsplan/  
 
Gezien de complexiteit in het overgangsrecht kan het zijn dat overheden proberen de 
vergunningen van bedrijven te actualiseren zodat ze na de invoering van de Omgevingswet 
niet direct volgens het nieuwe stramien regels moeten gaan stellen. Door een 
omgevingsvergunning nu te vernieuwen krijgt u zelf ook meer duidelijkheid over de regels en 
komt u mogelijk minder snel met de Omgevingswet in aanraking. Wat de beste strategie is 
hangt af van de aard en omvang van uw bedrijf en zal van geval tot geval moeten worden 
bekeken. Voor de lokale thema’s is het belangrijk contact te zoeken met de gemeenten om 
te bekijken wat hun ideeën hierover zijn en te vragen wat hun planning is. Overigens moet 
een gemeente hier zelf ook initiatief in nemen op het moment dat zij begint met de 
uitwerking van een omgevingsplan. Een proactieve houding levert waarschijnlijk wel meer 
resultaat op.  
 
Om inzicht te krijgen waar verschillende regels blijven zijn overigens wel 
transponeringstabellen beschikbaar: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-
milieubelastende-activiteiten/veranderingen-activiteitenbesluit-bor-bal/   
 
Achtergrondinformatie 
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl  
www.omgevingswetportaal.nl  
 
 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/overgangsrecht-omgevingsplan/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/overgangsrecht-omgevingsplan/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/veranderingen-activiteitenbesluit-bor-bal/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/veranderingen-activiteitenbesluit-bor-bal/
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.omgevingswetportaal.nl/
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