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In dit document beantwoorden we de vragen die zijn gesteld tijdens het webinar de Omgevingswet 
in het register wet- en regelgeving van 15 juni 2021. We hebben de vragen onderverdeeld in de 
volgende categorieën: 
Algemeen 
Register W&R 
Omgevingswet 
BAL 
DSO 
 

 

Algemeen 
Wat is de link naar het informatieblad en het voorbeeld van SCCM? 
Alle informatie van SCCM over de Omgevingswet vind je op www.sccm.nl/omgevingswet. In de 
laatste sheet van de presentatie zijn diverse nuttige links over de Omgevingswet opgenomen. 
 
 

Register W&R 
Kan het nieuwe register ook direct omgezet worden geschikt om de compliance check uit te 
voeren? 
Dat kan zeker, als je aan het register ook een beoordelingsmethode koppelt waarmee je de 
compliance kan toetsen. Dit hebben we in het voorbeeldregister van Voorbeeld-Metaal gedaan door 
middel van controlevragen, een controlefrequentie en de mogelijkheid om het resultaat van de 
controle te registeren. 
 
Wat zijn als (productie)bedrijf de grootste veranderingen / impact? 
De overgang van de huidige regelgeving naar de Omgevingswet zou inhoudelijk beleidsneutraal 
moeten zijn is het uitgangspunt. De structuur van de regelgeving verandert wel. Hierdoor kunnen er 
ook veranderingen zijn in de regels. Deze veranderingen worden waarschijnlijk pas echt duidelijk 
wanneer de gemeenten de omgevingsplannen opstellen en daar de lokale milieuthema’s in gaan 
regelen. Daarnaast zullen bedrijven de veranderingen merken wanneer ze een wijziging willen 
doorvoeren omdat dan alle nieuwe regels gelden.  
Hoe groot de veranderingen zijn bij inwerking treden van de Omgevingswet is afhankelijk van het 
verschil in eisen tussen de huidige regelgeving zoals het Activiteitenbesluit en de Omgevingswet met 
het Besluit activiteiten leefomgeving. De overgang van het begrip inrichting naar het begrip 
Milieubelastende activiteit is een administratief grote wijziging maar hoeft inhoudelijk nog niet veel 
te betekenen. Bij een bedrijf dat onder een vergunning opereert, zal het verschil naar verwachting 
niet groot zijn, omdat de meeste voorschriften als maatwerkvoorschift zullen terugkomen. 
Bij niet-vergunningplichtige bedrijven zullen er mogelijk meer eisen veranderen. Een vergelijking 
tussen de oude en nieuwe eisen moet uitwijzen hoeveel dat is. De grootste wijziging zit waarschijnlijk 
in de zorgplicht waarbij voordehand liggende eisen niet meer in de wet zijn vastgelegd. Deze zul je 
dus zelf moeten bepalen. Zie ook het informatieblad van SCCM voor meer informatie. 
 
Hoe gedetailleerd moet de nieuwe omgevingswet in het register wet- en regelgeving worden 
geplaatst? 
Net als in de huidige situatie kun je pas echt bepalen of je voldoet aan wet- en regelgeving (in 
compliance bent), als je de voor jou van toepassing zijnde eisen tot op artikel niveau hebt uitgewerkt. 
Hierin is er dus niets veranderd. Dus ook na implementatie van de Omgevingswet, moet je tot op 

http://www.sccm.nl/omgevingswet


 
artikel niveau kunnen laten zien wat je compliance status is. Als je niet voldoet aan een eis is het 
belangrijk dat er een plan van aanpak is waarmee je wel binnen een redelijke termijn aan kunt tonen 
in compliance te zijn. 
 
Hoe maak je onderscheid in het detailniveau waarmee je het register wet- en regelgeving opzet, 
bijvoorbeeld: de PGS 15 toets je op voorschrift. De bepalingen van de NEN toets je op 
hoofdlijnen/aankoop beschrijving? 
Het detailniveau is belangrijk om te kunnen bepalen of je in compliance bent, zie bovenstaande 
vraag. Dus ook voor NEN-normen die van toepassing zijn, kun je alleen op artikelniveau bepalen of je 
in compliance bent. Hierbij kun je de uitvoering ook uitbesteden. Bijvoorbeeld als NEN 3140 – 
bedrijfsvoering van elektrische installaties van toepassing is en je besteed de keuring volgens NEN 
3140 uit aan een gerenommeerde partij, dan kun je in je register alleen de NEN 3140 opnemen, 
zonder artikelen. Het voldoen aan deze norm kun je aantonen door een rapport waarin duidelijk is 
dat alle installaties gekeurd zijn en voldoen aan de eisen. 
 
Via het DSO kunnen bedrijven door het invullen van een vergunningcheck bepalen welke regels 
gelden. Is er toevallig al een vergunningcheck aanwezig welke we kunnen gebruiken ter 
voorbereiding? 
Op de website van het DSO is een oefenomgeving beschikbaar (Vergunningcheck - Omgevingsloket 
overheid.nl). De oefenomgeving bevat al veel regels maar nog niet alle regels. Het is dus mogelijk om 
een vergunningcheck te oefenen maar realiseer je dat de inhoud en vorm van de vergunningcheck 
nog kunnen wijzigen in de periode tot inwerkingtreden van de wet. Het kan ook zijn dat er nog 
foutjes in de check zitten omdat nog niet voor alle regelgeving is getoetst of deze goed is verwerkt.   
 
Moet je ter controle jaarlijks de omgevingswet aanvragen? Dit om na te kunnen gaan of je nog 
steeds aan de voorschriften voldoet (ik vul jaarlijks het AIM in ter controle). 
De AIM wordt nu door veel organisaties jaarlijks ingevuld om te beoordelen of er wijzigingen in de 
regels zijn geweest, niet omdat je hem jaarlijks moet invullen. Dit is straks hetzelfde voor het DSO, 
hierin kun je de voor jou van toepassing zijnde regels checken en dus ook als je hem opnieuw invult 
controleren met je oude versie of er wijzigingen zijn. Het aanvragen van een vergunning of het doen 
van een melding kan straks ook via het DSO, maar dat is natuurlijk alleen van toepassing bij 
wijzigingen in de organisatie die aangevraagd of gemeld moeten worden bij het bevoegd gezag. 
 
Tot wanneer kan je de AIM-module blijven gebruiken? 
De AIM-module komt te vervallen op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, dus in 
principe op 1 juli 2022. Het DSO, de vervanging van de AIM, is al gedeeltelijk toegankelijk en wordt 
steeds verder aangevuld. 
 
Het register W&R moet op 1 juli 2022 bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed zijn, 
maar het DSO komt pas per 01-07-2022 beschikbaar. Hoe kun je dat dan per 01-07-2022 af 
hebben? Dus we kunnen niet wachten op het DSO dus eerst zelf alles doorlopen en MBA's. En dan 
toetsing in het DSO? 
Het DSO ondersteunt bedrijven om inzichtelijk te krijgen welke regels (gaan) gelden. Het DSO is 
echter (nog) niet zo volledig dat het alle regels omvat en inzichtelijk maakt. Daarnaast vergt het 
invullen van de vergunningcheck en regelcheck mogelijk wat meer werk als het invullen van de AIM 
met de regels van het activiteitenbesluit. De rijksregels voor milieubelastende activiteiten zijn 
namelijk niet meer gebonden aan het begrip inrichting maar aan het begrip milieubelastende 
activiteit. Om inzicht te krijgen in alle milieuregels moeten daarom ook alle milieubelastende 
activiteiten worden benoemd. Dit vraagt wat meer tijd en aandacht dan met de AIM is de 
verwachting.  

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/checken
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/checken


 
Om tijdig inzicht te krijgen in de regelgeving die voor een bedrijf geldt adviseren wij daarom te 
toetsen aan de beschikbare teksten van de regelgeving en niet (alleen) uit te gaan van de regels in 
het DSO. Zie ook het informatieblad van SCCM voor meer informatie. 
 
In hoeverre komt het overzicht met MBA overeen met het MAR uit ISO 14001? 
De MBA’s in de wet beschrijven activiteiten en geven per activiteit een aantal voorschriften. In het 
milieuaspectenregister, beschrijf je ook activiteiten, maar veel meer in detail. Er zullen minder MBA’s 
voor je organisatie zijn, dan de activiteiten waarvoor je in je milieuaspectenregister de 
milieuaspecten hebt bepaald. Deze zijn dus niet 1 op 1 met elkaar te vergelijken. 
 
 

Omgevingswet 
Hoe ga je om met een bedrijf met 100 plus locaties over heel Nederland en het register W&R? 
Voor elke locatie moet apart bepaald worden welke eisen er gelden vanuit de Omgevingswet. Bij 
dezelfde activiteiten zullen een groot aantal eisen hetzelfde zijn, de verschillen zitten in dat geval in 
de lokale milieuregels. Die zullen in eerste instantie uit de bruidsschat kunnen worden afgeleid maar 
daarna per locatie per gemeente moeten worden bepaald. 
 
Kan ook de gemeente bevoegd gezag zijn voor IPPC-bedrijven of wordt dit als dat nu het geval is 
overgeheveld naar de provincie? 
De IPPC-bedrijven zijn in het Bal in de meeste gevallen aangewezen als complex bedrijf. De provincie 
is het bevoegd gezag voor complexe bedrijven. Wanneer een IPPC-bedrijf niet is aangewezen als 
complex bedrijf kan de gemeente bevoegd gezag zijn. Onder de Omgevingswet is er overigens wel 
een artikel wat het mogelijk maakt om de taken als bevoegd gezag over te dragen aan een ander 
bestuursorgaan. De verwachting is dat dit alleen voor hele uitzonderlijke situaties zal worden 
gebruikt.  
Zie ook: Bevoegd gezag algemene rijksregels milieubelastende activiteit - Informatiepunt 
Leefomgeving (iplo.nl) 
 
Wordt NRB 2012 nog ge-update of opgenomen in OW? 
De NRB 2012 wordt ingetrokken. De regels uit de NRB worden deels overgenomen in een nieuw 
document over de stand der techniek voor vergunningverlening: “Bodembescherming; combinaties 
van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)” In dit nieuwe document zijn alleen de combinaties van 
voorzieningen en maatregelen genoemd. De maatregelen zijn niet uitgeschreven in het BBT-
document maar als bijlage opgenomen (dus niet verplicht maar als voorbeeld uitgeschreven) 
 
De huidige doelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen blijven gelden. De 
maatregelen zijn in het Bal niet meer uitgeschreven zoals nu in het Activiteitenbesluit en de 
Activiteitenregeling. Deze eisen die meer vallen onder ‘good housekeeping’ komen onder de 
specifieke zorgplicht te vallen.  Zie ook: Veranderingen bodembeschermingsbeleid - Informatiepunt 
Leefomgeving (iplo.nl) 
 
 
  

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/bepalen-bevoegd-gezag-bal/milieubelastende/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/bepalen-bevoegd-gezag-bal/milieubelastende/
https://www.bodemplus.nl/@220794/bb-cvm/
https://www.bodemplus.nl/@220794/bb-cvm/
https://iplo.nl/thema/bodem/verandert/veranderingen-bodembeschermingsbeleid/#hd3879629-423d-4d50-a05f-b00c8cdf4b4e
https://iplo.nl/thema/bodem/verandert/veranderingen-bodembeschermingsbeleid/#hd3879629-423d-4d50-a05f-b00c8cdf4b4e


 
Blijven de huidige eisen in de huidige wetten/besluiten van kracht of geldt er een 
overgangstermijn of worden de eisen gewijzigd? 
De Omgevingswet vervangt een groot deel van de huidige wet- en regelgeving voor de fysieke 
leefomgeving. Niet alle wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving wordt geheel vervangen 
door de Omgevingswet. Zo blijven bijvoorbeeld een deel van de Wet milieubeheer maar ook de 
Kernenergiewet in stand.  
 
Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt gaat er overgangsrecht gelden. Dit 
overgangsrecht regelt dat bestaande vergunningen en meldingen in stand blijven en lopende 
procedures volgens het “oude” recht worden afgehandeld. Verder zorgt het ervoor dat er geen gat in 
de regelgeving ontstaat in afwachting van de regelgeving die wordt gedecentraliseerd.  
Zie Overgangsrecht bij regels voor activiteiten - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) 
 
 

BAL 
Is het Bal ook al te downloaden? 
De omgevingswet en alle onderliggende regelgeving is te downloaden. Houdt er rekening mee dat de 
beschikbare versies op kleine punten nog kunnen wijzigen voor inwerkingtreden van de 
Omgevingswet. Het downloaden kan via: 
Overzicht geconsolideerde teksten Omgevingswet, AMvB's en Omgevingsregeling - Informatiepunt 
Leefomgeving (iplo.nl) 
 
 

DSO 
Komt er nog een opvolger van de Activiteitenbesluit Internet Module, die helpt om een 
voorselectie te maken van MBA's en bijbehorende voorschriften? 
Het omgevingsloket in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vervangt:  

• Omgevingsloket online 

• De Activiteiten Internet Module 

• Ruimtelijkeplannen.nl 
 
In het omgevingsloket kan een vergunningcheck worden gedaan of kan direct een melding of 
aanvraag worden opgesteld en ingediend. Via de optie ‘regels op de kaart’ kun je de regels voor jou 
locatie vinden. Via maatregelen op maat zijn de voorschriften voor activiteiten vertaald naar 
maatregelen, op eenzelfde manier als in het AIM. Nu zitten nog niet alle regels in het omgevingsloket 
onder het DSO. Op termijn is dat wel de bedoeling.  
 
Het nieuwe omgevingsloket is te vinden via: Home - Omgevingsloket (overheid.nl).  
Op de site: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het kort - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) is 
een integrale toelichting te vinden over het DSO. 
 
Moet je als de omgevingswet is ingegaan als bedrijf via de AIM-module je MBA's weer opnieuw 
opgeven? 
De nieuwe regels onder de Omgevingswet vervangen de bestaande regels. Vergunningen blijven 
gewoon in stand en de regels uit het Bal vervangen de regels uit het Activiteitenbesluit. Een deel van 
de regels uit het Activiteitenbesluit vervalt of wordt vervangen door de specifieke zorgplicht en ander 
deel blijft via de bruidsschat van toepassing. Wanneer een bedrijf niet wijzigt is het niet nodig een 
nieuwe melding te doen of een nieuwe vergunning aan te vragen. 
 
 

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/
https://iplo.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/overzicht-geconsolideerde-teksten-omgevingswet/
https://iplo.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/overzicht-geconsolideerde-teksten-omgevingswet/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/introductie/kort/


 
M.b.t. stap 2. Bepalen vergunningplichtige activiteiten. Moeten we dit zelf bepalen of word je hier 
in het DSO net zoals vroeger via de AIM-module (Omgevingswet) in ondersteund? 
In het omgevingsloket onder het DSO kan je een vergunningcheck doen om te bepalen of voor een 
Milieubelastende activiteit die een bedrijf uitvoert een vergunningplicht geldt. Op dit moment zijn 
nog niet alle regels voor milieubelastende activiteiten opgenomen in het nieuwe omgevingsloket. De 
verwachting is dat de meeste activiteiten eind juli in het nieuwe omgevingsloket zijn opgenomen. 
Het nieuwe omgevingsloket wat onder andere de AIM vervangt is echter een hulpmiddel. Je kan er 
geen rechten aan ontlenen. De regels uit het Bal bepalen of er wel of niet een vergunning nodig is 
voor een milieubelastende activiteit.  
 
Hoe kun je inloggen op het DSO en welk niveau E-herkenning heb je nodig? 
In het nieuwe Omgevingsloket zijn een vergunningcheck en ‘regels op de kaart’ als functionaliteiten 
opgenomen. Hiervoor hoef je niet in te loggen. Wanneer je een aanvraag wil doen via het 
Omgevingsloket of wanneer je gegevens van een check wil bewaren moet je inloggen. Inloggen kan 
via eHerkenning niveau 2.  
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