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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



• Korte toelichting Omgevingswet

• Belangrijkste verschillen Activiteitenbesluit en Omgevingswet

• Complexe bedrijven

• Stappenplan en toelichting voorbeeldbedrijf

• Stap 1 Bepalen Milieubelastende activiteiten

• Stap 2 Bepalen vergunningplichtige activiteiten

• Stap 3 Bepalen voorschriften

• Stap 4 Bepalen eisen uit Besluit bouwwerken leefomgeving

• Stap 5 Eisen uit Omgevingsplannen of bruidsschat

• Stap 6 Bepalen compliance vragen en controle frequentie

• Stap 7 Invullen zorgplicht

• Afsluiting en vragen

Programma
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Korte toelichting Omgevingswet

Omgevingswet

• “Integrale” regelgeving fysieke leefomgeving 
(milieuregels uitgezonderd oa productregels, kernenergiewet en emissiehandel)

• Eenvoudigere regelgeving ?  
(1 wet, 4 AMvB’s en 1 regeling, 1 verordening/omgevingsplan per bestuurslaag) 

maar wel meer verplichtingen en grotere regelgeving, minder uitgeschreven 

• Decentraal tenzij, Rijksregels gaan naar gemeente, milieuthema’s naar omgevingsplan 

• Benutten en Beschermen, Ruimte voor ontwikkeling maar beschermingsniveau gelijk

• Vertrouwen als basis, Minder details in de regelgeving

• Gezondheid en participatie grotere rol

Planning

• In mei is de wet uitgesteld tot 1-7-2022 

• Omgevingsplan voor 1-1-2030, omgevingsvisie voor 1-1-2025

• Overgangsrecht milieuregels kan tot 1-1-2030 van toepassing zijn
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Korte toelichting Omgevingswet

Instrumenten in de wet

1. Omgevingsvisie

2. Programma’s

3. Algemene rijksregels

4. Decentrale regels

5. Omgevingsvergunning

6. Projectbesluit

Milieuregels:

• Vergunningplicht in Ow en in lokale regelgeving

• Van inrichting naar Milieubelastende activiteit

• Direct werkende rijksregels in Bal en Bbl

• In omgevingsplan regels over lokale milieuthema’s

• Specifieke zorgplicht als nieuwe norm

Zie https://www.sccm.nl/eerdere_webinars

https://www.sccm.nl/eerdere_webinars
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Belangrijkste verschillen 

Activiteitenbesluit en Bal

Van inrichting naar MBA

Inrichting: 

Een bedrijf of organisatie is aangewezen als inrichting wanneer een activiteit:

• plaatsvindt op een vaste locatie;

• voor een bepaalde periode wordt uitgevoerd;

• van bedrijfsmatige omvang is;

• de activiteit is aangewezen in het Besluit omgevingsrecht (Bor).

1 inrichting = alle tot 1 organisatie behorende installaties die onderling 

technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars 

onmiddellijke nabijheid zijn gelegen
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Belangrijkste verschillen 

Activiteitenbesluit en Bal

MBA: activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde 

een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op 

een zuiveringstechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit (definitie Ow)

• In Bal is aangewezen voor welke MBA’s rijksregels gelden

• Omvang MBA kan gelijk zijn aan omvang inrichting maar is vaak kleiner. 

Eén inrichting valt uiteen in meerdere MBA’s 

• Voor de MBA onderscheid in kernactiviteit en functioneel ondersteunende 

activiteiten

• MBA hoeft niet voor een vaste periode aanwezig te zijn
Dus regels gelden ook voor kortdurende activiteiten

• MBA is wel locatie gebonden maar geen vaste locatie (geen mobiele installaties) 

voorbeeld graven in verontreinigde bodem en buisleiding gevaarlijke stoffen 

• MBA hoeft geen bedrijfsmatige omvang te hebben maar voor aantal activiteiten 

zijn huishoudens en aan huis gebonden beroepen uitgesloten dat geldt ook 

voor educatieve doeleinden
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Belangrijkste verschillen 

Activiteitenbesluit en Bal

• Activiteitenbesluit met doelen en Activiteitenregeling met middelvoorschriften 

onder de Omgevingswet staan alle voorschriften in het Bal 

• Onder de Wabo is er 1 Bevoegd gezag per bedrijf voor zowel bouwen als 

milieu etc. Onder het Bal is er 1 bevoegd gezag per activiteit 

(als alles gelijktijdig is aangevraagd heb je wel maar 1 bevoegd gezag.) 

• Meldplicht wordt vervangen door meld- en of informatieplicht

• Het Activiteitenbesluit omvat milieuregels voor alle thema’s onder het Bal 

staan voor de lokale milieuthema’s (geluid, externe veiligheid e.d.) wel eisen 

over BBT maar geen immissienormen die komen in het Omgevingsplan

• Voorschriften over energiebesparing bij gebouwen van het Activiteitenbesluit 

naar het Bbl

• Vervangen “vanzelfsprekende” voorschriften door specifieke zorgplicht regel

• Voor een aantal activiteiten vervallen de landelijke milieuregels 

Oa. Horeca, kantoren en detailhandel
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Complexe bedrijven

Bedrijven die door aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor de 

leefomgeving. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten van het bedrijf nadelig zijn voor 

het milieu. Of omdat het bedrijf de ruimtelijke keuzes in de omgeving beperkt. 

Bedrijven genoemd in afdeling 3.3 van het Bal:
• Seveso-inrichtingen

• een aantal IPPC-installaties met bovengemeentelijke milieugevolgen of een hoog milieurisico

• een aantal andere activiteiten met bovengemeentelijke milieugevolgen of een hoog milieurisico

Voor complexe bedrijven geldt:

• Vergunningplicht

• 1 bevoegd gezag voor alle activiteiten (excl. Water) een integrale afweging

• Vrijwel geen algemene regels uit het Bal van toepassing

• MBA is ongeveer gelijk aan “voormalige” inrichting
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Stappenplan en toelichting voorbeeld (bedrijf)

Stappen gedefinieerd om te komen tot een aangepast register W&R

• Stap 1 Bepalen van de milieubelastende activiteiten

• Stap 2 Bepalen van de vergunningplichtige activiteiten

• Stap 3 Bepalen van de van toepassing zijnde voorschriften

• Stap 4 Bepalen van de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving

• Stap 5 Bepalen van de eisen in de Omgevingsplannen of de bruidsschat

• Stap 6 Bepalen van de compliancevragen en controlefrequentie

• Stap 7 Invullen van de zorgplicht

• Stap 8 Beheren van het register wetgeving

• Ter ondersteuning is er een voorbeeld-register uitgewerkt voor de 

Omgevingswet voor het fictieve bedrijf Voorbeeld-Metaal.

• Let op: Activiteitenbesluit vervalt!
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Stap 1 Bepalen Milieubelastende activiteiten

Aanwijzing milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3:

1. Lozingsactiviteiten op oppervlaktewater of zuiveringstechnisch werk (afd 3.1)

2. Bedrijfstak overstijgend (stookinstallaties, natte koeltoren etc. (afd. 3.2))
Geen functioneel ondersteunende activiteiten

3. Complexe bedrijven: Seveso-inrichting of ippc-installatie: aansluiten bij EU-

richtlijnen. Ippc + functioneel ondersteunend (afd. 3.3)

4. Overige bedrijven: kernactiviteit + andere milieubelastende activiteiten die 

deze functioneel ondersteunen (afd. 3.4 e.v.)
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Stap 1 Bepalen Milieubelastende activiteiten

Aanwijzing milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3, 

bijvoorbeeld afdeling 3.2 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen:
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Stap 1 Bepalen Milieubelastende activiteiten

In register
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Stap 1 Bepalen Milieubelastende activiteiten

Aanwijzing milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3:
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Stap 1 Bepalen Milieubelastende activiteiten

Aanwijzing milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3:

Let op:

• Aanwijzing is inclusief activiteiten die functioneel ondersteunen

• Uitzonderingen hier bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden 
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Stap 2 Bepalen vergunningplichtige activiteiten

Vergunningplicht voor MBA is bepaald in Hoofdstuk 3

• Aanwijzing verschilt per MBA

• Behalve vergunningplicht MBA ook vergunningplicht lozing

• Vergunningplicht geldt soms voor deel MBA en niet volledige MBA

• In het register neem je een artikel ook op wanneer er geen vergunningplicht 

geldt. Zo kan je bij wijzigingen direct toetsen of de vergunningplicht mogelijk 

gaat gelden
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Stap 2 Bepalen vergunningplichtige activiteiten

Vergunningplicht voor MBA is bepaald in Hoofdstuk 3

Let op: Alleen voor milieubelastende activiteit, ook vergunningplicht lozing 

aangewezen
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Stap 2 Bepalen vergunningplichtige activiteiten

Let op

• Meerdere artikelen bij sommige MBA’s

• Aanwijzing vergunningplicht voor hele MBA of alleen deel 

(Hier aanwijzing van slechts een deel als vergunningplichtig)
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Stap 2 Bepalen vergunningplichtige activiteiten
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Stap 3 Bepalen voorschriften MBA

Aandachtspunten

• Aanwijzing per MBA

• Vermeld ook voorschriften die niet gelden met toelichting

• Voorschriften voor MBA staan in het Bal wel verdeeld over verschillende 

hoofdstukken

• Hoofdstuk 2 procedurele regels en specifieke zorgplicht en ongewone voorvallen

• Hoofdstuk 4 regels voor activiteiten

• Hoofdstuk 5 modules o.a. bodem en energiebesparing
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Stap 3 Bepalen voorschriften MBA
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Stap 3 Bepalen voorschriften MBA

Let op: het voorbeeld geeft de volledige wettekst, dit is niet verplicht
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Stap 4 Bepalen eisen uit 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

• BBL gaat over bouwwerken

• Voor register Milieu zijn regels bestaande bouw (hoofdstuk 3)

en gebruik bouwwerken van belang (hoofdstuk 6)

• Bestaande bouw = meer uitvoering en inrichting

• Gebruik gaat over aankleding en organisatorische eisen



24

Stap 4 Bepalen eisen uit 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
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Stap 5 Eisen uit 

Omgevingsplannen of bruidsschat

• Bij inwerking treden Ow geldt overgangsrecht -> Bruidsschat

• Gemeente hebben tot 1-1-2030 voor opstellen Omgevingsplan

• Iedere gemeente bepaalt eigen tempo

• Verwachting is dat in het begin eisen vergelijkbaar zijn

• Eisen bruidsschat staan in het invoeringsbesluit: 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/geconsolideerde-versie-

bruidsschat-omgevingsplan/

• Toepassingsbereik van bruidsschat kan per paragraaf verschillen

• Voor Wabo vergunningplichtige bedrijven gelden bestaande voorschriften als 

maatwerk en geldt de bruidsschat niet

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/geconsolideerde-versie-bruidsschat-omgevingsplan/
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Stap 5 Eisen uit 

Omgevingsplannen of bruidsschat

• Energiebesparing in de bruidsschat geldt dus niet voor activiteiten die 

terugkomen in het Bal dan staan de eisen voor die MBA in het Bal

• De eisen gelden wel voor activiteiten die geen MBA zijn bv horeca
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Stap 6 Bepalen compliance 

vragen en controle frequentie

De organisatie moet de compliance verplichtingen bepalen, informatie 

onderhouden over de compliance verplichtingen en kennis en inzicht van de 

compliance status onderhouden. 

Zie normelementen 6.1.3 en 9.1.2 van ISO 14001:2015

Invulling:

• Wettelijke eisen zijn vertaald naar duidelijke compliance vragen

• Formulering afhankelijk van het kennisniveau van de uitvoerder

• Frequente van compliance check afhankelijk van:

- het belang van de eis

- de variaties in bedrijfsomstandigheden

- wijzigingen in compliance verplichtingen

- de prestaties van de organisatie in het verleden

(conform ISO 14001:2015 artikel 9.1.2)
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Stap 6 Bepalen compliance 

vragen en controle frequentie
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Stap 7 Invullen zorgplicht

Onderscheid in (algemene) Zorgplicht en Specifieke zorgplicht

Zorgplicht:

• Algemene zorgplicht Wm, Wbb etc. komen  terug in de Ow

• Daarnaast in lokale verordeningen

• Inhoudelijk vergelijkbaar maar naast zorgplicht ook algemeen verbod

• Inzet als vangnet algemene zorgplicht geldt niet als er een voorschrift is 

of een specifieke zorgplicht
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Stap 7 Invullen zorgplicht

Specifieke zorgplicht

• Sommige voorschriften uit het Activiteitenbesluit of  

Activiteitenregeling verschuiven naar de specifieke 

zorgplicht in het Bal

• Deze voorschriften komen niet terug als uitgewerkte 

verplichting maar als algemeen doel

• Om de uitvoering van dit doel te borgen kan het 

vigerende voorschrift uit het Activiteitenbesluit 

worden gebruikt

• Invulling van de specifieke zorgplicht kan dan per 

activiteit worden weergegeven

• Vinden van deze specifieke zorgplicht kan bv met 

• de transponeringstabel uit het invoeringsbesluit



31

Stap 7 Invullen specifieke zorgplicht

Voorbeelden

Activiteitenbesluit 

Artikel 3.32 

1. Goederen worden in de buitenlucht zodanig op- of overgeslagen dat: 

a. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van 

meer dan 2 meter van de bron met het blote oog waarneembaar is; 

b. verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt; 

c. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken; 

d. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een voorziening voor het beheer van 

afvalwater geraken. 
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Stap 7 Invullen zorgplicht

Voorbeelden

Activiteitenbesluit 

AFDELING 2.4. BODEM

.

Artikel 2.9

1. Indien in een inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht worden bodembeschermende 

voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar 

bodemrisico wordt gerealiseerd.

2. De bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen voldoen aan de bij 

ministeriële regeling gestelde eisen in verband met de goede werking van die voorzieningen en 

maatregelen, en omtrent de controle van die eisen alsmede aan de bij ministeriële regeling gestelde 

eisen in verband met de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren.

3. In de bij ministeriële regeling te bepalen gevallen zendt degene die de inrichting drijft de resultaten van 

het onderzoek in verband met de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren, bedoeld in 

het tweede lid, aan het bij die regeling aangegeven bestuursorgaan.
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Stap 7 Invullen zorgplicht

Transponeringstabel Activiteitenbesluit:

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-

activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/

Voor de activiteitenregeling geen transponeringstabel maar gaat om 

vanzelfsprekende activiteiten bv aanwezigheid absorptiemiddel, opruimen 

gemorste stoffen, goed onderhoud en repareren van installaties 

Artikel 2.3 Activiteitenregeling

Lid 3. In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het tweede lid is ten 

minste aangegeven op welke wijze: 

a. de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en 

apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, 

wordt gecontroleerd; 

b. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op 

morsingen en lekkages plaatsvinden, en 

c. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd. 

Lid 4. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de 

inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne 

procedures en werkinstructies als bedoeld in het tweede lid, dat deze worden nageleefd en binnen 

de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/
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Overgangsrecht

Na het inwerking treden van de Omgevingswet geldt het overgangsrecht

• Vergunningvoorschriften blijven onderdeel vergunning maar kunnen bij delen 

bedrijf in meerdere MBA’s ook gaan gelden als maatwerkvoorschrift op 

grond van het Omgevingsplan

• Er zijn verschuivingen waardoor voor activiteiten landelijke regels vervallen 

of een vergunningplicht vervalt of juist van toepassing wordt zie:

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-

activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/inrichting-milieubelastende-activiteit/

• Overgangsrecht komt in het register W&R. Dit betekent per 

voorschrift/verplichting bepalen waar het blijft. 

• Register W&R nogmaals aanpassen wanneer het gemeentelijk 

omgevingsplan er komt
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Afsluiting

Wanneer aan de slag met de Omgevingswet?

• Er is geen termijn bepaald wanneer je aan de slag moet met het aanpassen 

van je register wet- en regelgeving

• Wanneer de Omgevingswet in werking is, dan moet het register 

geïmplementeerd zijn

• Vooralsnog dus op 1 juli 2022

Wat te doen als je een commerciële tool gebruikt voor je register?

• Jou aanbieder zorgt voor een omzettingstool voor jou register

• Zij maken gebruik van transponeringstabellen

• Houd rekening met extra tijd die het kost omdat je voor jou specifieke situatie 

moet bepalen wat van toepassing is

• In de meeste gevallen bepaal je per artikel of het voor jou van toepassing is 

• Gedefinieerde taken kunnen blijven bestaan (mits passend bij het 

voorschrift), maar grondslag verandert.
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Nuttige links

• SCCM, www.sccm.nl\omgevingswet

• Toelichting milieubelastende activiteit

Toelichting milieubelastende activiteiten - Informatiepunt Leefomgeving 

(iplo.nl)

• Toelichting voorschriften verschillende milieubelastende activiteiten

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

activiteiten-hoofdstuk-3-bal/

• Toelichting specifieke zorgplicht, Zorgplicht in de Omgevingswet -

Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

• Vergunning Milieubelastende activiteit, Voorschriften 

omgevingsvergunning milieubelastende activiteit - Informatiepunt 

Leefomgeving (iplo.nl)

• Bruidschat, Bruidsschat voor milieubelastende activiteiten in 

omgevingsplan - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

• Overgangsrecht, Overgangsrecht vergunningen - Informatiepunt 

Leefomgeving (iplo.nl)

• Toelichting DSO, Omgevingsloket - Informatiepunt Leefomgeving 

(iplo.nl)

• DSO oefenomgeving https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home

http://www.sccm.nl/omgevingswet
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/
https://iplo.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/uitgangspunten-doelen-omgevingswet/zorgplicht/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/vergunning-milieubelastende-activiteit/voorschriften-mba/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/bruidsschat-milieubelastende-activiteiten/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/overgangsrecht-vergunningen/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home

