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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



Blok 1 webinar

• Introductie Omgevingswet, een kleine herhaling

• Instrumenten Omgevingswet

• Milieubelastende activiteit

Blok 2 webinar

• Introductie en indeling Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

• Milieubelastende activiteiten

• Voorschriften Bal

• Zorgplicht

Terugblik
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Programma:

• Stand van zaken Omgevingswet

• Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

• Omgevingsplan

• Overgangsrecht

• Bruidschat

• Vragen en afsluiting

Blok 3
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Stand van zaken Omgevingswet

Ontwikkelingen:

• 8 april voortgangsbrief naar Tweede Kamer
Toelichting op stand van zaken Omgevingswet (o.a., stand van zaken wetgeving, DSO,  daarnaast gemeld: Kabinet 

wacht met voorstel inwerking treden wet tot Eerste Kamer heeft ingestemd met het moment van inwerkingtreding en 

behandeling is afgerond.

• 23 april voortgangsbrief april naar Eerste en Tweede Kamer

Hierin, constatering Ow is nodig voor effectieve aanpak grote opgaven in de leefomgeving zoals de energietransitie, de 

woningbouwopgave, klimaatadaptatie en de bescherming van onze natuur.. 

Stand van zaken invoering (wetgeving, DSO etc) Conclusie bestuurlijk overleg het is te vroeg om uitspraak te doen 

over datum inwerking treden.

Vervolg onderzoek naar tijdelijke alternatieve maatregelen wanneer onderdelen niet klaar zijn en overwegen andere 

planningsopties inwerkingtreding op 1 april 2022 en 1 juli 2022.

.Eind mei geeft de minister duidelijkheid

• 26 mei bestuurlijk overleg koepels over invoering Omgevingswet

• Behandeling invoeringsdatum in de Eerste Kamer na ontvangst van de 

gevraagde extra informatie



6

Stand van zaken Omgevingswet

Waar staan we nu:

• 1 januari 2022 is theoretisch haalbaar maar…

• Het DSO nog niet compleet en afgeschaald naar inwerkingtredingsniveau 

(IWT)

• Implementatie bij overheden loopt nog volop

• Bedrijven hebben meestal nog niet scherp wat er gaat veranderen

Wat kunt u al doen als bedrijf

• Inventariseren welke regels gaan gelden

• Het register wet- en regelgeving aanpassen
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Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Hoe ziet Bbl er uit:

• Gericht op burgers en bedrijven

• Rechtstreeks werkende landelijke uniforme regels over bouwwerk 

gerelateerde activiteiten.

Regels komen uit:

• Bouwbesluit 2012

• Besluit Energieprestatie gebouwen (energielabels, keuring airco’s)

• Asbestverwijderingsbesluit (bouwwerken)

• Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

• Activiteitenbesluit (stookinstallaties, energiebesparende maatregelen)

Bbl beperkt zich tot het bouwwerk -> open erven en terreinen niet geregeld

Gebruik beperkt zich tot brandveilig gebruik -> overig gebruik niet geregeld



Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Hoofdstukindeling Bbl (1)

1. Algemene regels

2. Bouwwerken

3. Bestaande bouw (Vergelijkbaar met huidige voorschriften)

- Toevoeging afdeling 3.4 duurzaamheid, regels energiebesparing 

voor bouwwerken (treffen energiebesparende maatregelen en melden.

- Labelverplichting kantoorgebouwen  

4. Nieuwbouw (Vergelijkbaar met huidige voorschriften)

5. Verbouw, verplaatsing, functiewijziging

Vergelijkbaar met huidige voorschriften verbouw

Nieuw: regels voor functiewijziging

⚫ Eisen geluidwering geluidgevoelige objecten: wonen, 

kinderopvang, gezondheidszorg, scholen

⚫ Rookmelders functiewijziging wonen (ook Bb)



Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Hoofdstukindeling Bbl (2)

6. Gebruik van bouwwerken

• Melding brandveilig gebruik, 

Vergunning verdwijnt/Aansluiting op terminologie gebruiksfuncties, 

Kantoor/ industrie: vanaf 150 personen melding

• Duurzaamheid: energielabel, 

(voorheen Besluit Energie prestatie Gebouwen)  

• Installaties

•Stookinstallaties (keuring uit Activiteitenbesluit 20 tot 100 kW)

•Airco’s

7. Bouw- en sloopwerkzaamheden

• Oude hoofdstuk 8 + regels sloopmelding/ asbest

• Regels mobiel breken (was: activiteitenbesluit)



Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Voorbeelden concrete voorschriften voor een register WenR

Verplichting nemen energiebesparende maatregelen

Artikel 3.84 (energiebesparende maatregelen)

1. Aan een gebruiksfunctie worden alle energiebesparende maatregelen getroffen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als:

a. het totaal aan energiegebruik van de gebruiksfunctie en de activiteiten die daarin plaatsvinden in het voorafgaande kalenderjaar 

kleiner is dan 50.000 kWh aan elektriciteit en 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen;

b. er een voorschrift aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is verbonden, of een maatwerkvoorschrift als 

bedoeld in artikel 3.86, eerste lid, onder c, is gesteld, over het energiegebruik van de gebruiksfunctie; of

c. op de gebruiksfunctie artikel 3.85 of 6.28, onder b, c, e, f, of h, van dit besluit of artikel 15.51 of 16.5 van de Wet milieubeheer van 

toepassing is.

3. Bij gebruiksfuncties op hetzelfde bouwwerkperceel of op een aangrenzend bouwwerkperceel van dezelfde eigenaar of degene die uit 

andere hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan die gebruiksfunctie, wordt voor de bepaling van het in het tweede lid, 

onder a, bedoelde energiegebruik uitgegaan van het gezamenlijke energiegebruik van die gebruiksfuncties en de activiteiten die daarin 

plaatsvinden.

4. Aan het eerste lid is in ieder geval voldaan als alle bij ministeriële regeling vastgestelde energiebesparende maatregelen

voor de gebruiksfunctie worden getroffen. -> erkende Maatregelen

Voorschriften nog niet volledig o.a. Informatieplicht moet nog worden 

opgenomen 



Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Andere energiebesparende eisen

Artikel 3.87 (labelverplichting kantoorgebouw)

1. Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken 

zonder een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen met een maximum-

waarde voor primair fossiel energiegebruik van 225 kWh/m2.jr, bepaald volgens NTA 8800.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 

kleiner dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van het gebouw waarvan het 

kantoorgebouw deel uitmaakt.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw als de totale gebruiksoppervlakte aan 

kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan in het kantoorgebouw of in het gebouw waarvan het 

kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100 m².

4. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw dat behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 

6.28.

5. Als de maatregelen die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde energie-index te realiseren een 

terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar, kan worden volstaan met het voor 1 januari 2023 treffen van de 

maatregelen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar en de daarbij behorende energieprestatie.

Artikel 3.87b (oplaadpunt voor elektrische voertuigen)

Een gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid in het gebouw of buiten het gebouw op 

hetzelfde bouwwerk-perceel, met meer dan 20 parkeervakken, heeft tenminste een oplaadpunt.

Artikel 3.87c (overgangsrecht)

Artikel 3.87b is niet van toepassing tot en met 31 december 2024.



Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Stookinstallaties
Artikel 6.38 (keuring van stookinstallaties)

1. Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van:

a. 20 kW tot ten hoogste 100 kW wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid; en

b. meer dan 100 kW, wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.

2. Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100 kW wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale 

verbranding en energiezuinigheid.

3…

Artikel 6.37 (keuring van airconditioningsystemen)

1. De toegankelijke delen van een airconditioningsysteem of gecombineerd airconditionings- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW 

worden ten minste eenmaal per vijf jaar gekeurd.

Artikel 6.42 (keuring verwarmingssysteem) -> door Scios erkend bedrijf

1. De toegankelijke delen van een verwarmingssysteem of gecombineerd ruimteverwarmings- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW 

worden ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd.

Brandveiligheid
Artikel 6.7 (gebruiksmelding)

1. Het is verboden een bouwwerk te gebruiken zonder dit ten minste vier weken voor het begin van het gebruik van het bouwwerk te melden.

2. Het eerste lid is alleen van toepassing, als in het bouwwerk meer personen aanwezig zijn dan in tabel 6.6 is aangegeven.

3. Bij een nevengebruiksfunctie van een kantoor- of industriefunctie geldt in afwijking van tabel 6.6 een waarde van 150 personen.

4. Bij het bepalen van het in het tweede lid bedoelde aantal personen worden personen in een in artikel 4.79 bedoelde niet-besloten ruimte buiten beschouwing 

gelaten.

5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bouwwerk ook verstaan een gedeelte daarvan dat is bestemd om afzonderlijk te worden gebruikt.

Artikel 6.12 (verbod op roken en open vuur)

1. Het is verboden te roken of open vuur te hebben:

a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof;

b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken; en

c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt goed zichtbaar aangegeven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool als bedoeld in NEN 3011.
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Omgevingsplan

• Per gemeente één omgevingsplan.

• Geeft invulling aan de maatschappelijke opgaven 

uit de gemeentelijke omgevingsvisie.

• Bevat alle regels over de fysieke leefomgeving van de gemeente 

binnen het grondgebied.  

• 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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Omgevingsplan

Meer afwegingsruimte voor de gemeente. 
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Omgevingsplan

• Externe veiligheid

• Vuurwerk

• Veiligheid luchthavens

• Seveso-inrichtingen

• Luchtkwaliteit

• Geluid

• Trillingen

• Spoorwegemplacementen

• Geur

• Bodemkwaliteit

• Cultureel erfgoed

• Elektriciteitsvoorziening

• Toegankelijkheid openbare 

ruimte

Instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 

bepalen de speelruimte. Onderwerpen voor omgevingsplan 

(vanuit Bkl):
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Omgevingsplan

Bkl geeft per onderwerp instructieregels

Doel is “hard”  weergegeven
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Omgevingsplan

Binnen de instructieregels ruimte voor invulling: 

bijvoorbeeld overnemen immissie-eisen maar stellen andere regels mag 

mits aanvaardbaar geluidsniveau is gerealiseerd
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Omgevingsplan

Uiterlijk 2029 moeten gemeente een volledig Omgevingsplan hebben

………….

. 



19

Overgangsrecht

Overgangsrecht moet gat in regels voorkomen en zorgen voor soepele 

overgang:

• Vergunningen en ontheffingen die opgaan in Ow zijn na 

inwerkingtreding Ow een omgevingsvergunning Ow.

• Vergunningvoorschriften van vergunning die vervalt door invoering 

Ow worden maatwerkvoorschrift .

• Activiteit die door invoering Ow vergunningplichtig wordt: 2 jaar 

vergunning van rechtswege. Daarna zorgen voor eigen vergunning

• Uitzondering sommige activiteiten krijgen een vergunning van 

rechtswege voor onbeperkte termijn (nieuwe vergunning nodig bij 

wijziging)
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Overgangsrecht

Splitsing vergunning ivm verschillende MBA’s:

1.De oude inrichting bestaat uit meerdere milieubelastende activiteiten als bedoeld in het 

Bal. De vergunningplicht geldt slechts voor een deel van de oude inrichting.

2.Slechts een deel van de hele inrichting is aangewezen als milieubelastende activiteit 

onder het bal. De vergunningplicht geldt voor een deel van de oude inrichting

3.Een complex bedrijf blijft als geheel vergunningplichtig.
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Overgangsrecht

Splitsing vergunning ivm verschillende MBA’s:

1.De oude inrichting bestaat uit meerdere milieubelastende activiteiten als bedoeld in het 

Bal. De vergunningplicht geldt slechts voor een deel van de oude inrichting.

Bunkerstation levert brandstoffen en zamelt afgewerkte olie in. MBA verwerking gevaarlijk 

afvalstoffen met vergunningplicht voor inzameling olie andere activiteit MBA met melding

Met de oude vergunningvoorschriften gebeurt het volgende:

• De vergunningvoorschriften die uitsluitend golden voor het bunkerstation blijven 

vergunningvoorschriften op grond van het Bal.

• De vergunningvoorschriften die uitsluitend golden voor de andere milieubelastende activiteiten 

worden maatwerkvoorschriften op grond van het Bal.

• De vergunningvoorschriften die zowel voor het bunkerstation als voor de andere activiteiten golden 

worden maatwerkvoorschriften. Een geluidsvoorschrift dat voor de hele inrichting gold wordt 

bijvoorbeeld een maatwerkvoorschrift op grond van het omgevingsplan.
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Overgangsrecht

2. Slechts een deel van de hele inrichting is aangewezen als milieubelastende activiteit 

onder het bal. De vergunningplicht geldt voor een deel van de oude inrichting

Bijvoorbeeld IJsbaan met vergunningplichtige koelinstallatie en wat ondersteunende 

activiteiten

Met de oude vergunningvoorschriften gebeurt het volgende:

• De vergunningvoorschriften die uitsluitend golden voor de MBA koelinstallatie blijven 

vergunningvoorschriften op grond van het Bal.

• De vergunningvoorschriften die uitsluitend golden voor andere activiteiten worden 

maatwerkvoorschriften. De vergunningvoorschriften die golden voor de ijsbaan worden 

maatwerkvoorschriften op grond van het Bal. De vergunningvoorschriften die golden voor het 

restaurant worden maatwerkvoorschriften op grond van het omgevingsplan.

• De vergunningvoorschriften die ook golden voor andere activiteiten dan de ijsbaan zelf worden 

maatwerkvoorschriften. De geluidsvoorschriften voor de ijsbaan en het restaurant samen 

bijvoorbeeld worden maatwerkvoorschriften op grond van het omgevingsplan.
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Overgangsrecht

3. Een complex bedrijf blijft als geheel vergunningplichtig.

Een raffinaderij heeft onder het oude recht een vergunning voor de hele Wm-inrichting. Behalve de 

raffinage-installatie zijn er nog andere milieubelastende activiteiten:

• opslagtanks voor brandstoffen

• een werkplaats voor reparaties

• een klein tankstation voor bedrijfsvoertuigen en werktuigen

• een bedrijfsrestaurant

• een windturbine

• Raffinaderij is een complex bedrijf. Vergunning geldt voor de MBA en de 

ondersteunende activiteiten. 

• Paragrafen uit Bal zijn grotendeels niet van toepassing bij complex bedrijf

• Voor functioneel ondersteunende activiteiten komen voorschriften voor 

tankstation van rechtswege in de vergunning 
(waren voorheen voorschriften Activiteitenbesluit)
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Overgangsrecht

Lopende aanvragen

• oude recht blijft van toepassing tot besluit onherroepelijk is

• Na vaststelling besluit geldt overgangsrecht voor verleende 

vergunningen.

Rijksregels die worden gedecentraliseerd komen in de Bruidschat

• Tot 2029 nog geen verplichting Omgevingsplan

• Voorkomen gat in de regelgeving

• Algemene regels doorgezet naar Bruidschat in het invoeringsbesluit

• Voorschriften gelden tot het omgevingsplan er is
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Bruidschat

Activiteitenbesluit naar Bruidschat 
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Bruidschat

Inhoud:

1.activiteiten met betrekking tot bouwen, open erven en terreinen (afdeling 22.2)

2.milieubelastende activiteiten (afdeling 22.3)

3.aanleggen of wijzigen van wegen of spoorwegen zonder geluidproductieplafonds (22.4)

4.overige activiteiten (22.5)

1 Activiteiten met betrekking tot bouwen, open erven en terreinen (afdeling 22.2)

•Algemene bepalingen maatwerk

•Het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden 

•Bouwen en in stand houden van bouwwerken, open erven en terreinen

•Gebruik van bouwwerken

•Vergunningplichten bouwen, sloop en gebruiken gebouwen en open erven en terreinen

•Cultureel erfgoed
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Bruidschat

2 Milieubelastende activiteiten (Afdeling 22.3) (Algemene paragraven): 

• Algemene bepalingen over normadressaat, maatwerk, ongewoon voorval

• Specifieke zorgplicht voor MBA onderwerpen in bruidschat

• Energiebesparing

• Zwerfafval

• Geluid

• Trillingen

• Geur

• Bodem (sanering etc.)

• Afvalwaterbeheer

• Lozen van afvalwater.

Procedure afspraken

Vergunningplichten, aanvraagvereisten en beoordelingsregels aanvraag 

omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten (paragraaf 22.3.26 )
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Bruidschat

2 Milieubelastende activiteiten (Afdeling 22.3). Deel 2 Activiteiten:

• Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen.

• Lozen bij maken van betonmortel.

• Uitwassen van beton.

• Recreatieve visvijvers.

• Ontwikkelen en afdrukken van fotografisch materiaal.

• Wassen van motorvoertuigen.

• Niet-industriële voedselbereiding.

• Voedingsmiddelenindustrie voor wat betreft geur.

• Slachten van dieren.

• Opwekken van elektriciteit met een windturbine.

• In werking hebben van een acculader.

• Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage.

• Traditioneel schieten.

• Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht.

• Opslaan van vaste mest.

• Opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen.

• Het fokken, houden of trainen van landbouwhuisdieren, andere zoogdieren en vogels
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Bruidschat

3 Overige activiteiten (Afdeling 22.5)

• Aanvraagvereisten

• Voorschriften

Meer informatie over de bruidschat:

• Transponeringstabel Activiteitenbesluit op voorschrift niveau
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-

milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/

• Handreiking bruidsschat:
https://www.dcmr.nl/publicaties/volledige-handreiking-bruidsschat-nu-beschikbaar.html

• Algemene site programma aan de slag met de Omgevingswet:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/
https://www.dcmr.nl/publicaties/volledige-handreiking-bruidsschat-nu-beschikbaar.html
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/
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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

Meer informatie: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/
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Vragen
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Vragen n.a.v. eerdere blokken

Vragen:

1.Hoe past de Wet natuurbescherming (Wnb) vergunning straks onder de 

Omgevingswet (Ow) en wie verleent de vergunning, hoe is de relatie naar 

stikstof?

• Onder de Ow is een vergunning nodig voor een natura 2000 activiteit en 

voor een flora- en fauna-activiteit (art 5.1 Ow). Dit is gelijk aan de huidige 

Wnb vergunningplicht

• Het bevoegd gezag blijft gelijk (provincie in meeste gevallen)

• Via de Wijziging wet natuurbescherming en Omgevingswet 

(stikstofreductie en natuurbescherming maart 2021) wordt het 

stikstofbeleid opgenomen in de Wnb en Ow. 
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Vragen n.a.v. eerdere blokken

Vragen:

2.Hoe gaat de BRZO regeling over naar de Omgevingswet en wie verzorgd de 

uitvoering?

In het Bal onder Complexe bedrijven afdeling 3.3 zijn Seveso inrichtingen 

aangewezen (artikel 3.50 Bal)

De Seveso-inrichtingen zijn vergunningplichtig en moeten voldoen aan de 

voorschriften uit paragraaf 4.2 waaronder verplichting Veiligheid 

beheersysteem, veiligheidsrapport e.d. (en 4.105 voor benzineterminals).

Het bevoegd gezag blijft gelijk aan het huidige bevoegde gezag

Zie ook
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-

bal/complexe-bedrijven/seveso-inrichting/

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/complexe-bedrijven/seveso-inrichting/

