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Besluit van (…), houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen
over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit)

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie
Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op ;, gedaan mede namens de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Economische Zaken, de Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, de Minister voor Wonen en Rijksdienst;
Gelet op de artikelen 2.20, eerste lid, 4.3, 5.7, tweede lid, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, tweede en derde lid,
5.13, 5.16, tweede lid, 5.36, vijfde lid, 5.47, tweede en vijfde lid, 5.52, tweede lid, aanhef en onder
b, 12.1, eerste lid, aanhef en onder a en b, vierde lid en vijfde lid, 12.5, derde lid, 12.6, vierde lid,
12.8, vierde lid, 12.9, tweede lid, 13.5, eerste en tweede lid, 16.1, eerste en tweede lid,
16.2, tweede lid, 16.7, tweede lid, 16.15, 16.16, 16.17, 16.24, 16.36, zesde lid, aanhef en onder
a, 16.39, tweede lid, 16.42, 16.43, eerste lid, 16.55, eerste lid, 16.65, eerste lid, 16.88, eerste lid,
17.5, derde lid, 18.2, vierde lid, 18.3, 20.6, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°, en 20.14,
vierde lid, van de Omgevingswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van (…), nr. (…));
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van (…), nr. IenM/BSK-,
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Economische Zaken, de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Wonen en Rijksdienst;
Hebben goedgevonden en verstaan:
In het opschrift van de artikelen is telkens tussen vierkante haken […] aangegeven wat de grondslag in de
Omgevingswet is.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Afdeling 1.1 Begripsbepalingen Artikel

1.1 (begripsbepalingen)
Bijlage I bij dit besluit bevat begrippen en definities voor de toepassing van dit besluit en de daarop
berustende bepalingen.
Afdeling 1.2 Toepassingsgebied
Artikel 1.2 (exclusieve economische zone) [artikel 1.5, tweede lid Ow]
Inhoud: benoemen welke artikelen van het Omgevingsbesluit
Dit besluit is van toepassing zijn in de exclusieve economische zone (artikel 1.5, tweede lid)1.
behalve voor zover het een aanvraag betreft om een omgevingsvergunning die betrekking
heeft op een bouwactiviteit, afwijkactiviteit of rijksmonumentenactiviteit.
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HOOFDSTUK 2 AANWIJZING VAN LOCATIES VOOR RIJKSTAKEN
Voorlopig worden in dit hoofdstuk alleen de rijkswateren aangewezen die in beheer zijn bij het Rijk en waarvoor
het Rijk de beheertaak heeft. Het hoofdstuk kent op dit moment dus een beperkte invulling. Toch is er voor
gekozen om een apart hoofdstuk te reserveren, omdat goed voorstelbaar is dat in de toekomst nog aanvulling
gewenst is in het licht van de verdere integratie van wettelijke systemen binnen het stelselherziening.
Daarnaast wordt via de Invoeringswet artikel 2.20 van de wet gewijzigd. Die wijziging heeft tot gevolg dat de
beperkingengebieden op het niveau van de ministeriële regeling worden aangewezen en begrensd. Dit komt
tegemoet aan allerlei praktische bezwaren bij het begrenzen van beperkingengebieden in algemene
bewoordingen.

Artikel 2.1 (aanwijzing van rijkswateren) [artikel 2.20, tweede lid, onder a Ow]
Als rijkswateren worden aangewezen de watersystemen of onderdelen daarvan, bedoeld in bijlage
II bij dit besluit.
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HOOFDSTUK 3 BEVOEGD GEZAG OMGEVINGSVERGUNNING Afdeling 3.1 Afbakening
vergunningplicht Artikel 3.1 (aanwijzing vergunningvrije gevallen artikel 5.1, eerste
lid, van de wet)EN BETROKKENHEID VAN ANDERE BESTUURSORGANEN
[artikel 5.1, eerste lid Ow]
Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet, om de daar genoemde activiteiten zonder
omgevingsvergunning te verrichten, geldt niet voor:

a.

een bouwactiviteit: in de gevallen, bedoeld in artikel 1 van bijlage
III, b. een afwijkactiviteit: in de gevallen, bedoeld in artikel 1 van bijlage
III,

c.
d.

een rijksmonumentenactiviteit: in de gevallen, bedoeld in de artikelen 2 en 2a van bijlage III,

een ontgrondingsactiviteit: in de gevallen, bedoeld in de artikelen 3, 3a, 3b en 3c van bijlage
III, e. een stortingsactiviteit op zee: in de gevallen, bedoeld in artikel 4 van bijlage III.

Artikel 3.2 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen artikel 5.1, tweede lid, van de wet)
[artikel 5.1, tweede lid Ow]
Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om de daar genoemde activiteiten
zonder
Afdeling 3.1 Bevoegd gezag omgevingsvergunning te verrichten, geldt voor:
a.
een milieubelastende activiteit: de gevallen, bedoeld in de artikelen 5 en 5a van bijlage III,

b.

een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam of een zuiveringstechnisch werk: de
gevallen, bedoeld in artikel 6 van bijlage III,

c.

een wateronttrekkingsactiviteit: de gevallen, bedoeld in de artikelen 7 en 8, in samenhang
met artikel 9, van bijlage III,
d.
een mijnbouwactiviteit: de gevallen, bedoeld in artikel 10 van bijlage III,

e.

een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot:
1⁰. Een weg: de gevallen, bedoeld in artikel 11 van bijlage III,
2⁰. Een waterstaatswerk: de gevallen, bedoeld in de artikelen 12, 13 en 14 van bijlage III,
3⁰. Een luchthaven: de gevallen, bedoeld in artikel 15 van bijlage III,
4⁰. Een hoofdspoorweg of een lokale spoorweg: de gevallen, bedoeld in de artikelen 16 en 17 in
samenhang met artikel 18, van bijlage III,
5⁰. Een installatie in een waterstaatswerk: de gevallen, bedoeld in artikel 19 van bijlage III.
Afdeling 3.2 Bevoegd gezag
§ 3.1.1 Aanvraag om een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten
Artikel 3.33.1 (bevoegd gezag waterschap aanvraag één wateractiviteit) [artikel 5.9
Ow]activiteit, meer activiteiten en magneetactiviteiten)
Op de aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op één wateractiviteit beslist:

a. hetHet dagelijks bestuur van het waterschap bijbeslist op de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor één wateractiviteit als de aanvraag betrekking heeft op:
a.
een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam dat onderdeel is van een watersysteem
als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, onder a, onder 1°, van de wet,
b.
een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk, of
c.
1⁰. Een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk
1.

met betrekking tot een regionaal water als bedoeld in artikel 6 2 van bijlage III, 2⁰. Een activiteit
als bedoeld in artikel 5.3 van de weteen activiteit waarvoor in de waterschapsverordening is
bepaald dat eenhet verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is vereist,verboden.
2.
Het dagelijks bestuur van het waterschap beslist op de aanvraag om een
omgevingsvergunning
voor meer dan één wateractiviteit als de aanvraag betrekking heeft op:
a.
een combinatie van wateractiviteiten die alleen bestaat uit wateractiviteiten als bedoeld in
het eerste lid, of
7
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b.
een combinatie van wateractiviteiten die bestaat uit een of meer wateractiviteiten als bedoeld
in het eerste lid, en een of meer andere wateractiviteiten, tenzij op grond van artikel 3.2, tweede lid,
of 3.3, tweede lid, gedeputeerde staten of Onze Minister als bevoegd gezag zijn aangewezen.
Artikel 3.2 (bevoegd gezag provincie aanvraag één activiteit, meer activiteiten en
magneetactiviteiten)

b. gedeputeerde staten bijGedeputeerde staten beslissen op de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor één wateractiviteit als de aanvraag betrekking heeft op een
wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder a en b, van bijlage
III,14.3 in samenhang met artikel 14.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
1.

c.

Onze Minister bij:
1⁰. Een wateractiviteit met betrekking tot een rijkswater,
2.
Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor meer
dan één wateractiviteit als de aanvraag betrekking heeft op:
a.
alleen een combinatie van wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in het eerste lid, of
b.
een combinatie van wateractiviteiten die bestaat uit een of meer
wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in het eerste lid, en een of meer andere
wateractiviteiten, tenzij op grond van artikel
3.3, tweede lid, Onze Minister als bevoegd gezag is aangewezen.
Artikel 3.3 (bevoegd gezag Onze Minister aanvraag één activiteit, meer activiteiten en
magneetactiviteiten)
1.
Onze Minister beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor één wateractiviteit
als
de aanvraag betrekking heeft op:
a.
een wateractiviteit die betrekking heeft op een watersysteem of onderdeel daarvan als
bedoeld in artikel 2.1, of
b.
2⁰. Eeneen stortingsactiviteit op zee die plaatsvindt vanaf een in Nederland geregistreerd
vaartuig of luchtvaartuig dat zich buiten Nederland en de exclusieve economische zone bevindt.
Artikel 3.3a (bevoegd gezag aanvraag meer wateractiviteiten) [artikel 5.12, derde lid
Ow]
2.
OpOnze Minister beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft
opvoor meer dan één wateractiviteit beslist:

2

Eventueel nog nader specificeren aan de hand van de verschillende onderdelen van dat artikel.

wateractiviteit als de aanvraag betrekking heeft op:
a.
het dagelijks bestuur van het waterschap bij een aanvraag die betrekking heeft op een
activiteiteen combinatie van wateractiviteiten die alleen bestaat uit wateractiviteiten als bedoeld in
artikel 3.3, onder a, onder 1⁰het eerste lid, of 2⁰,
b.
gedeputeerde staten bij een aanvraag als bedoeld onder a of een andere aanvraag die
betrekking heeft op een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 8, eerste lid, aanhef en
onder a of b, van bijlage III,een combinatie van wateractiviteiten die bestaat uit een of meer
wateractiviteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a, voor zover het betreft: 1°. een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam als het afvalwater afkomstig is van een
milieubelastende activiteit met betrekking tot een ippc-installatie als bedoeld in het Besluit
activiteiten leefomgeving of een Seveso-inrichting als bedoeld in dat besluit, en
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c.

Onze Minister bijeen aanvraag als bedoeld onder a of b die betrekking heeft op2°. een
beperkingengebiedactiviteit, inhoudende met betrekking tot een waterstaatswerk die wordt
verricht in het kader van de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwegenamens
Onze Minister van een waterstaatswerk dat bij het Rijk in beheer is, en een of meer andere
wateractiviteiten.
§ 3.1.2 Aanvraag om een omgevingsvergunning voor activiteiten, anders dan wateractiviteiten
Artikel 3.4 (bevoegd gezag provincie aanvraag één activiteit anders dan een
wateractiviteit) [artikel 5.10 Ow], meer activiteiten en magneetactiviteiten)
1.
OpGedeputeerde staten beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning dievoor één
activiteit als de aanvraag betrekking heeft op één activiteit, anders dan een wateractiviteit, beslissen
gedeputeerde staten bij:
a.
een afwijkactiviteit van provinciaal belang, b. een ontgrondingsactiviteit:
b.
1⁰. Ineen ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende
rivier of buiten de rijkswateren,
2⁰. Buiten de rijkwateren,
c.
een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 1 van bijlage IV3.5, 3.9, eerste lid, 3.14,
eerste lid, 3.23, eerste lid, 3.55, eerste lid, 3.58, eerste lid, 3.61, eerste lid, 3.74, eerste lid, 3.75,
eerste lid, 3.83, eerste lid, 3.84, eerste lid, 3.91, eerste lid, 3.94, eerste lid, 3.119, eerste lid, 3.142,
eerste lid, of 3.187, vierde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving,
d.
een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een burgerluchthaven van
regionale betekenis of een lokale spoorweg,
e.
een Natura 2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit anders dan die bedoeld in artikel
3.5, onder a, onder 4⁰,die niet is aangewezen op grond van artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet
natuurbescherming,
f.
een activiteit als bedoeld in artikel 5.4 van de wet waarvoor in de omgevingsverordening is
bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden, of
bepaald dat een omgevingsvergunning is vereist,
g.
een andere activiteit niet zijnde een activiteit alsanders dan die bedoeld onder a tot en met f,
die plaatsvindt op een locatie waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg voor een
gesloten stortplaats wordt uitgevoerd.
2.
Gedeputeerde staten beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor meer
dan één activiteit als de aanvraag betrekking heeft op:
a.
een combinatie van activiteiten die alleen bestaat uit activiteiten als bedoeld in het eerste lid, of
b.
een combinatie van activiteiten die bestaat uit een of meer activiteiten als bedoeld in:
1°. het eerste lid, onder a,
2°. het eerste lid, onder b, voor zover het betreft een ontgrondingsactiviteit waarbij 100.000 m 3 of
meer in situ wordt ontgraven, of
3°. het eerste lid, onder c, met uitzondering van een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel
3.23, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, en in artikel 3.187, vierde lid, van dat
besluit,
en een of meer andere activiteiten, anders dan wateractiviteiten.
Artikel 3.5 (bevoegd gezag RijkOnze Minister van Defensie aanvraag één activiteit
anders dan een wateractiviteit) [artikel 5.11 Ow]en meer activiteiten)
Op
1.
Onze Minister van Defensie beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning die
betrekking heeft op één activiteit, anders dan een wateractiviteit, beslist:
a.
Onze Minister van Economische Zaken bij:voor één activiteit als de aanvraag betrekking heeft
op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een militaire luchthaven.
2.
Onze Minister van Defensie beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor meer
dan één activiteit als de aanvraag betrekking heeft op alleen een combinatie van
beperkingengebiedactiviteiten als bedoeld in het eerste lid.
9
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Artikel 3.6 (bevoegd gezag Onze Minister van Economische Zaken aanvraag één
activiteit, meer activiteiten en magneetactiviteiten)
1.
Onze Minister van Economische Zaken beslist op de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor één activiteit als de aanvraag betrekking heeft op:
a.
1⁰. Eeneen milieubelastende activiteit met betrekking tot een mijnbouwwerk als bedoeld in
artikel 2 van bijlage IV, 2⁰. Een mijnbouwactiviteit,3.274
van het Besluit activiteiten leefomgeving,
b. een mijnbouwactiviteit,

c.

3⁰. Eeneen beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een
mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk, of
d.
4⁰. Eeneen Natura 2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit die is aangewezen op grond
van artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming,

b.

Onze Minister bij:
1⁰. Een afwijkactiviteit van nationaal belang,
2⁰. Een ontgrondingsactiviteit in een rijkswater, met uitzondering van een ontgrondingsactiviteit in
het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier,
3⁰. Een milieubelastende activiteit waarbij nationale veiligheidsbelangen zijn betrokken als bedoeld in
artikel 3 van bijlage IV,
4⁰. Een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk, een andere
luchthaven dan een burgerluchthaven van regionale betekenis of een hoofdspoorweg, 5⁰. Een andere
activiteit niet zijnde een activiteit als bedoeld onder a en b, onder 1⁰ tot en met 4⁰,
die geheel of in hoofdzaak plaatsvindt in:
1⁰. De territoriale zee voor zover gelegen buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied,
2⁰. De exclusieve economische zone.

Artikel 3.6 (bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten anders dan wateractiviteiten)
[artikel 5.12, tweede en derde lid Ow]
artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming.

1. OpOnze Minister van Economische zaken beslist op de aanvraag om een
omgevingsvergunning die betrekking heeft opvoor meer dan één activiteit, anders dan
wateractiviteiten, beslissen als de aanvraag betrekking heeft op:
2.

a.

gedeputeerde staten bij een aanvraag die betrekking heeft op:
1⁰. Een afwijkactiviteit van provinciaal belang, 2⁰. Een ontgrondingsactiviteit als bedoeld in artikel 3.4,
onder b, waarbij 100.000 m3 of meer in situ wordt ontgraven, 3⁰. Een milieubelastende activiteit als
bedoeld in artikel 4, eerste lid, van bijlage IV, b. Onze Minister van Economische Zaken bij een
aanvraag die betrekking heeft op: 1⁰. Een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 4, tweede
lid, van bijlage IV,
2⁰. Een mijnbouwactiviteit,
3⁰. Een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een mijnbouwinstallatie in een
waterstaatswerk,

c.

Onze Minister bij een aanvraag die betrekking heeft op:
1⁰. Een afwijkactiviteit van nationaal belang, 2⁰. Een ontgrondingsactiviteit als bedoeld in artikel 3.5,
onder b, onder 2⁰, waarbij 100.000 m3 of meer in situ wordt ontgraven, 3⁰. Een milieubelastende
activiteit als bedoeld in artikel 4, derde lid, van bijlage IV,

2.

Het bestuursorgaan dat van alle bij de aanvraag betrokken bestuursorganen als bedoeld
in artikel 5.12, eerste lid, van de wet het hoogste gezag is, beslist op de aanvraag als:
a.
sprake is van zowel een activiteiteen combinatie van activiteiten die alleen bestaat uit
activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a, als een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder
b of c,of
b.
geen sprake is van een activiteiteen combinatie van activiteiten die bestaat uit een of meer
activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a, b of c, en het college vaneen of meer andere
activiteiten, anders dan wateractiviteiten.
burgemeester en wethouders niet één van de bij de aanvraag betrokken bestuursorganen is.
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Artikel 3.7 (bevoegd gezag Onze Minister aanvraag één activiteit, meer activiteiten en
magneetactiviteiten)

3. Onze Minister beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor één activiteit
als de aanvraag betrekking heeft op:
a.
een afwijkactiviteit van nationaal belang,
b.
een ontgrondingsactiviteit in een rijkswater, anders dan in het winterbed van een rivier,
c.
een milieubelastende activiteit waarbij nationale veiligheidsbelangen zijn betrokken als
bedoeld in: 1°. artikel 3.202 van het Besluit activiteiten leefomgeving, als het betreft een
laboratorium voor het ontwikkelen en beproeven van genetisch gemodificeerde organismen en van
die activiteiten met toepassing van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer
2013 is vastgesteld dat deze alleen mogen plaatsvinden met toepassingen van voorzieningen en
voorschriften, die gelden voor het hoogste krachtens dat besluit bij ministeriële regeling
aangewezen niveau, of 2°. artikel 3.277, 3.280, 3.285, 3.288, 3.290 of 3.293 van het Besluit
activiteiten leefomgeving, d. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer
bij het Rijk, de luchthaven Schiphol, een overige burgerluchthaven van nationale betekenis of een
hoofdspoorweg, of
e.
een activiteit anders dan die bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d, of artikel 3.6,
eerste lid, die geheel of in hoofdzaak plaatsvindt in: 1⁰. de territoriale zee voor zover gelegen buiten
het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied,
1.

of
2⁰. de exclusieve economische zone.
2.
Onze Minister beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor meer dan één
activiteit als de aanvraag betrekking heeft op:
a.
een combinatie van activiteiten die alleen bestaat uit activiteiten als bedoeld in het eerste lid,
of b. een combinatie van activiteiten die bestaat uit een of meer activiteiten als bedoeld in: 1°. het
eerste lid, onder a,
2°. het eerste lid, onder b, voor zover het betreft een ontgrondingsactiviteit waarbij 100.000 m 3 of
meer in situ wordt ontgraven, of 3°. het eerste lid, onder c,
en een of meer andere activiteiten, anders dan wateractiviteiten.
Artikel 3.8 (aanvullende aanwijzing bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten zonder
magneetactiviteiten)
1.
Dit artikel is alleen van toepassing als:
a.
het college van burgemeester en wethouders niet behoort tot de bij de aanvraag
betrokken bestuursorganen, bedoeld in artikel 5.12, eerste lid, van de wet, en
b.
op grond van de artikelen 3.4, 3.5, 3.6 en 3.7 nog geen bevoegd gezag is aangewezen.
2.
Onze Minister van Defensie beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning als
de aanvraag betrekking heeft op een combinatie van activiteiten die bestaat uit:
a.
een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid,
en b. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid.

3.
Onze Minister van Economische Zaken beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning
als de aanvraag betrekking heeft op een combinatie van activiteiten die bestaat uit:
a.
een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, en
b.
een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid.
4.
Onze Minister beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag
betrekking heeft op een combinatie van activiteiten die bestaat uit:
a.
een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, en
b.
een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid.
5.
Onze Minister beslist ook op de aanvraag om een omgevingsvergunning als de
aanvraag betrekking heeft op een combinatie van activiteiten die bestaat uit:
a.
als sprake is van zowel een activiteiteen of meer activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder
b, als een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder c, al dan niet in samenhang met een activiteit als
bedoeld in het eerste lid, onder a,artikel 3.7, eerste lid,
b.
in een geval als bedoeld in het tweede lid, onder b, als het bestuursorgaan van
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het hoogsteeen of meer activiteiten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, of 3.6, eerste
lid, en c. in voorkomend geval een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 3.4,
eerste lid.
gezag niet kan worden bepaald omdat meer dan één van Onze aangewezen Ministers bij de
aanvraag zijn betrokken.
Artikel 3.9 (conflictregel bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten bij samenloop
magneetactiviteiten)
1.
Als gedeputeerde staten op grond van artikel 3.4, tweede lid, aanhef en onder b, en Onze
Minister van Economische Zaken op grond van artikel 3.6, tweede lid, aanhef en onder b, als
bevoegd gezag zijn aangewezen, beslist Onze Minister van Economische Zaken op de aanvraag.
2.
Als gedeputeerde staten op grond van artikel 3.4, tweede lid, aanhef en onder b, en
Onze Minister op grond van artikel 3.7, tweede lid, aanhef en onder b, als bevoegd gezag zijn
aangewezen, beslist Onze Minister op de aanvraag.
3.
Als Onze Minister van Economische Zaken op grond van artikel 3.6, tweede lid, aanhef en onder
b, en Onze Minister op grond van artikel 3.7, tweede lid, aanhef en onder b, en in voorkomend
geval ook gedeputeerde staten op grond van artikel 3.4, tweede lid, aanhef en onder b, als
bevoegd gezag zijn aangewezen, beslist Onze Minister op de aanvraag.
Artikel 3.6a3.10 (eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag) [artikel 5.13 Ow3]
1.
In afwijking van de artikelen 3.4, 3.5 en 3.6artikel 3.4 beslissen gedeputeerde staten, Onze
Minister van Economische Zaken, of Onze Minister op elke aanvraag om een omgevingsvergunning
die betrekking heeft op een locatie waarvoor een door hen eerder verleende omgevingsvergunning
geldt voor de volgende, in artikel 5 van bijlage III bedoelde milieubelastende activiteitenof meer
activiteiten als bedoeld in artikel 5.1 of 5.4 van de wet als:
a.
het exploiteren van een ippc-installatie,die activiteiten geen wateractiviteiten zijn,
b.
het exploiteren van een Seveso-inrichting,die activiteiten worden verricht op dezelfde locatie
als een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.5, 3.9, eerste lid, 3.55, eerste lid, 3.58,
eerste lid, 3.61, eerste lid, 3.74, eerste lid, 3.75, eerste lid, 3.83, eerste lid, 3.84, eerste lid, 3.91,
eerste lid, 3.94, eerste lid, 3.119, eerste
lid, of 3.142, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, en
c.
voor de milieubelastende activiteit, bedoeld onder b, een door gedeputeerde staten
eerder verleende omgevingsvergunning geldt.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op gedeputeerde staten als een van Onze Ministers op
grond van artikel 3.5 of 3.6 als bevoegd gezag is aangewezen om op de aanvraag te beslissen.als de
aanvraag alleen of onder meer betrekking heeft op:
a.
een afwijkactiviteit van nationaal belang,
b.
een milieubelastende activiteit met betrekking tot een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel
3.274 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
c.
een mijnbouwactiviteit, of
d.
een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een mijnbouwinstallatie in
een waterstaatswerk.
§ 3.1.3 Flexibiliteitsregeling bevoegd gezag alle activiteiten
Artikel 3.73.11 (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag) [artikel 5.16, tweede lid Ow]
1.
Inhoud: regels over hetHet met toepassing van artikel 5.16 van de wet overdragen van de
bevoegdheid om op een aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen aan een ander
bestuursorgaan.of om paragraaf 5.1.5 van de wet voor een omgevingsvergunning toe te passen kan
zich alleen uitstrekken tot meer dan één aanvraag om een omgevingsvergunning of meer dan één al
verleende omgevingsvergunning als die aanvragen of vergunningen betrekking hebben op:

a.
activiteiten die worden verricht op een locatie waaraan in het omgevingsplan de
functie bedrijventerrein is toegedeeld, of
b.
een samenhangend geheel van activiteiten waarbij voor de aanvragen of vergunningen
verschillend zijn:
1°. het bevoegd gezag, en
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2°. de aanvragers of vergunninghouders.
2.
Het bestuursorgaan dat zijn bevoegdheid met toepassing van artikel 5.16 van de wet
overdraagt, doet tegelijk met of zo snel mogelijk na de bekendmaking van het delegatiebesluit
mededeling van dat besluit aan de aanvrager, de vergunninghouder en overige belanghebbenden,
anders dan het bestuursorgaan waaraan de bevoegdheid is overgedragen.
3.
Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing als het delegatiebesluit wordt ingetrokken.
3

In de Invoeringswet zal worden verduidelijkt dat op grond van artikel 5.13 van de Omgevingswet ook
activiteiten kunnen worden aangewezen.

Afdeling 3.33.2 Betrokkenheid van andere bestuursorganenArtikel 3.8 (advies en
instemming of instanties bij aanvraag om een omgevingsvergunning gemeente; college
van burgemeester en wethouders) [artikelen 16.15 en 16.16 Ow]of
maatwerkvoorschrift
Artikel 3.12 (toepassingsbereik)
Deze afdeling is alleen van toepassing als het bestuursorgaan waaraan de bevoegdheid tot advies of
instemming is toegekend, niet zelf bevoegd gezag is.
Artikel 3.13 (advies en instemming door college van burgemeester en wethouders)
1.
Het college van burgemeester en wethouders is adviseur met betrekking totover een aanvraag
om een omgevingsvergunning, als de voor meer dan één activiteit voor zover die aanvraag onder
meer betrekking heeft op:
a.
een bouwactiviteit, b. een afwijkactiviteit.

2.

De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder
b, behoeft instemming van het college van burgemeester en wethouders, tenzij het betreft
een afwijkactiviteit van provinciaal of nationaal belang.
Artikel 3.8a (advies omgevingsvergunning gemeente; gemeenteraad) [artikel 16.15 Ow]

1.

De gemeenteraad is adviseur met betrekking tot een aanvraag om een
omgevingsvergunning, als de aanvraag betrekking heeft op een afwijkactiviteit, voor zover:

a.

de vergunning voor die activiteit niet kan worden verleend met toepassing van de
regels, bedoeld in artikel 5.19, eerste lid, van de wet 4, en
b.
het betreft een door de gemeenteraad in een openbaar document aangewezen
5.
geval een afwijkactiviteit, anders dan een afwijkactiviteit van provinciaal of nationaal belang,
of c. een rijksmonumentenactiviteit, als het betreft een rijksmonument of een voorbeschermd
rijksmonument dat geen archeologisch monument is.

2.

Het eerste lid is van toepassing zowel in het geval het college van burgemeester bevoegd
gezag is om op de aanvraag te beslissen als in het geval het college op grond van artikel 3.8, eerste
lid, aanhef en onder b, zelf adviseur is 6. In beide gevallen richt het advies van de gemeenteraad zich
tot het college.

3.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het door het college van burgemeester
en wethouders op grond van artikel 3.8, tweede lid, te nemen besluit over instemming. Ook in dat
geval richt het advies van de gemeenteraad zich tot het college.
Artikel 3.8b (advies omgevingsvergunning gemeente; gemeentelijke adviescommissie)
[artikel 16.15 Ow]
De gemeentelijke adviescommissie, bedoeld in artikel 17.9 van de wet, is adviseur als de aanvraag
betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, voor zover het andere dan archeologische
monumenten betreft.
Artikel 3.8c (advies omgevingsvergunning waterschap) [artikel 16.15 Ow]
2.
Het dagelijks bestuur van het waterschap iscollege van burgemeester en wethouders is ook
adviseur met betrekking totover een aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag
betrekking heeft op:
omgevingsvergunning voor één of voor meer dan één activiteit voor zover die aanvraag alleen of
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onder meer betrekking heeft op een afwijkactiviteit van provinciaal of nationaal belang.
3.
De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b,
behoeft ook instemming van het college van burgemeester en wethouders.
Artikel 3.14 (advies en instemming door dagelijks bestuur waterschap)
1.
Het dagelijks bestuur van het waterschap is adviseur over een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor meer dan één wateractiviteit voor zover die aanvraag onder meer
betrekking heeft op:
a.
een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam dat onderdeel is van een watersysteem
als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, onder a, onder 1°, van de wet,
b.
een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk, of
c.
een activiteit waarvoor in de waterschapsverordening is bepaald dat het verrichten
daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden.
2.
Het dagelijks bestuur van het waterschap is ook adviseur over een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor één of voor meer dan één wateractiviteit voor zover die aanvraag
alleen of onder meer betrekking heeft op een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel
14.3
in samenhang met artikel 14.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
3.
De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, behoeft ook
instemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
Artikel 3.15 (advies en instemming door gedeputeerde staten)
1.
Gedeputeerde staten zijn adviseur over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor
meer dan één activiteit voor zover die aanvraag onder meer betrekking heeft op:
a.
een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder a of b,14.3 in
samenhang met artikel 14.4 van het
bijlage III,
Besluit activiteiten leefomgeving,

b.
een ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier
of buiten de rijkswateren, waarbij minder dan 100.000 m 3 in situ wordt ontgraven,
c.
een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale
betekenis of een lokale spoorweg,
d.
een Natura 2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit die niet is aangewezen op grond
van artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming, of
e.
een activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan
zonder omgevingsvergunning is verboden.
2.

b.

een wateractiviteit waarvoor het op grond van artikel 3.3Gedeputeerde staten zijn ook
adviseur over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor meer dan één activiteit, voor zover
de aanvraag onder meer betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 3.4,
tweede lid, onder b, maar zij op grond van artikel 3.9, eerste, tweede of derde lid, niet bevoegd zou
zijn op dedie aanvraag te beslissen.
Artikel 3.8d (advies en instemming omgevingsvergunning provincie) [artikelen 16.15 en
16.16 Ow]

1. Gedeputeerde staten zijn ook adviseur met betrekking totover een aanvraag om een
omgevingsvergunning als devoor één of voor meer dan één activiteit, voor zover die aanvraag alleen
of onder meer betrekking heeft op:
a.
een afwijkactiviteit als bedoeld in artikel 16.15, vierde lid, onder b, van de wet,
b.
een rijksmonumentenactiviteit voor zoverals het betreft een ander monument dan
eenrijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument dat geen archeologisch monument alsis
en dat buiten de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kom is gelegen, in
de gevallen, bedoeld in artikel
bebouwde kom is gelegen in de gevallen, bedoeld in artikel 3.8g, eerste lid, onder a,
3.
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4

Artikellid zal nog worden aangepast vanwege Pinksterakkoord. Strekking van de bepaling zal niet wijzigen.
Hiervoor is nog een grondslag in de wet vereist die bij Invoeringswet moet worden gemaakt. De precieze
omschrijving van dit onderdeel zal van de precieze omschrijving van de bepaling uit de Invoeringswet
afhangen. Parallel met art. 16.15, vierde lid, onder b.
6
Aandachtspunt is de verhouding met de Awb waar het gaat om de bepalingen over advies. Daarbij moet gekeken
worden naar ‘advies over advies’ gegeven de definitie van ‘adviseur’ in de Awb.
5

3.18, eerste lid, onder b, of
c.
Een ontgrondingsactiviteiteen milieubelastende activiteit met betrekking tot een mijnbouwwerk
als bedoeld in artikel 3.4, onder b, waarbij minder dan 100.000 m3 in situ wordt ontgraven,

d.

een milieubelastende activiteit met betrekking tot een mijnbouwwerk als die activiteit omvat
het ondergronds3.274, aanhef en onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving als het betreft
het opslaan van afvalstoffen die van buiten het mijnbouwwerk afkomstig zijn, of van gevaarlijke
stoffen,.
4.
De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in:
a.
het eerste lid, aanhef en onder a, b, c, d en e, voor zover bij onderdeel e de activiteit betrekking
heeft op een onderwerp waarvoor het provinciebestuur een toegedeelde taak voor de fysieke
leefomgeving heeft,
b.
het tweede lid, en
c.
het derde lid, aanhef en onder a, met uitzondering van een afwijkactiviteit die betrekking
heeft op een monument of archeologisch monument waaraan in het omgevingsplan de functie van
provinciaal monument is toegedeeld, en c, behoeft ook instemming van gedeputeerde staten.
Artikel 3.16 (advies en instemming door Minister van Defensie)

e. EenOnze Minister van Defensie is adviseur over een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor meer dan één activiteit voor zover die aanvraag onder meer
betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een burgerluchthaven van
regionale betekenis of een lokale spoorweg,militaire luchthaven.
1.

f.

Een Natura 2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 3.4, onder
e, g. Een activiteit als bedoeld in artikel 5.4 van de wet waarvoor in de omgevingsverordening is
bepaald dat een omgevingsvergunning is vereist,

h.

Een wateractiviteit waarvoor zij op grond van artikel 3.3 bevoegd zouden zijn op de aanvraag te
beslissen.
2.
Gedeputeerde staten zijnOnze Minister van Defensie is ook adviseur als het betreftover een
aanvraag om een omgevingsvergunning waarvoor zij op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder a,
bevoegd gezag zouden zijn geweest maar dat op grond van artikel 3.6, tweede lid, onder a, of artikel
3.6, derde lid, onder a, vanwege de betrokkenheid van een of meer van Onze Ministers niet zijnvoor
één of voor meer dan één activiteit, voor zover die aanvraag alleen of onder meer betrekking heeft
op een afwijkactiviteit in een radarverstoringsgebied als bedoeld in artikel 5.83, derde lid, van het
Besluit kwaliteit leefomgeving.
3.
De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, c,
d, e, f en g, voor zover in dat laatste geval de activiteit betrekking heeft op een onderwerp
waarvoor het provinciebestuur een toegedeelde taak voor de fysieke leefomgeving heeft, en het
tweede lid, behoeft ook instemming van gedeputeerde statenOnze Minister van Defensie.
Artikel 3.8e (advies en instemming omgevingsvergunning Rijk; Minister van Defensie)
[artikelen 16.15 en 16.16 Ow]

1.

Onze Minister van Defensie is adviseur met betrekking tot een aanvraag om een
omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met
betrekking tot een militaire luchthaven.

2.

De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft instemming van Onze Minister van
Defensie.

Artikel 3.8f3.17 (advies en instemming omgevingsvergunning Rijk;door Minister van EZ)
[artikelen 16.15 en 16.16 Ow]Economische Zaken)
1.
Onze Minister van Economische Zaken is adviseur met betrekking totover een aanvraag om
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een omgevingsvergunning als devoor meer dan één activiteit voor zover die aanvraag onder meer
betrekking heeft op een Natura 2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel
3.5, onder a, onder 4⁰die is aangewezen op grond van artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet
natuurbescherming.
2.
2.Onze Minister van Economische Zaken is ook adviseur als het betreft een aanvraag om
eenover een aanvraag om een omgevingsvergunning voor meer dan één activiteit voor zover de
aanvraag betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 3.6, tweede lid, onder b,
maar hij op grond van artikel
omgevingsvergunning waarvoor hij op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder b, bevoegd gezag zou
zijn geweest maar dat op grond van artikel 3.6, derde lid, onder a, vanwege de betrokkenheid van
Onze Minister niet is.3.9, derde lid, niet bevoegd is op die aanvraag te beslissen
3.
De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in:
a.
het eerste lid, en

b.

het tweede lid,

3.

De voorgenomen beslissing op de aanvragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, behoeft ook
instemming van Onze Minister van Economische Zaken.
Artikel 3.8g3.18 (advies en instemming omgevingsvergunning Rijk;door Minister van OCW)
(artikelen 16.15 en 16.16 OwOnderwijs, Cultuur en Wetenschap)
1.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is adviseur met betrekking tot eenover
een aanvraag om een omgevingsvergunning voor één of voor meer dan één activiteit, voor zover
die aanvraag alleen of onder meer betrekking heeft op:
aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een
rijksmonumentenactiviteit:
a.
als heteen rijksmonumentenactiviteit die betreft een ander monument
danrijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument dat een archeologisch
monument in de volgende gevallenis, of
b.
een rijksmonumentenactiviteit die betreft een rijksmonument of een
voorbeschermd rijksmonument dat geen archeologisch monument is, in de volgende
gevallen: 1°. het slopen van het monument als het gaat om het geheel afbreken van het
monument of het
1°. Het slopen van het monument of een deelgedeeltelijk afbreken daarvan voor zoverals
die gedeeltelijke afbraak van ingrijpende aard is voor de monumentale waarden van het
monument,
2°. Hethet ingrijpend wijzigen van het monument of een belangrijk deel daarvan, voor zoverals de
gevolgen voor de monumentale waarden van het monument vergelijkbaar zijn met de gevolgen van
het gevalslopen van het monument, bedoeld onder 1°, 3°. Hethet reconstrueren van het monument
of een belangrijk deel daarvan, waarbij de staat van het
monument wordt teruggebracht naar een eerdere staat of een veronderstelde eerdere staat van
het monument, 4°. Hethet wijzigen van het monument of een belangrijk deel daarvan ten
behoeve van een functieveranderingvoor een gebruiksverandering van het monument als dat
ingrijpende gevolgen heeft voor de monumentale waarden, of 5°. Hethet verplaatsen van het
monument, of een belangrijk deel daarvan.
2.

b.

als het betreft een archeologisch monument: in alle gevallen. 2. De voorgenomen
beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder ba, behoeft ook
instemming van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 3.8h3.19 (advies en instemming omgevingsvergunning en maatwerkvoorschrift
Rijk;door Minister voor Wonen en Rijksdienst) [artikelen 16.15 en 16.16 Ow]
1.
Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst is adviseur met betrekking totover een aanvraag om
een omgevingsvergunning als devoor één of voor meer dan één activiteit, voor zover die aanvraag
alleen of onder meer betrekking heeft op een bouwactiviteit en het voornemen bestaat om bij de
beslissing op die aanvraag in een voorschrift van de omgevingsvergunning een regel uit hoofdstuk 4
van het Besluit bouwwerken leefomgeving te versoepelen, tenzij het betreft een geval als bedoeld in
artikel 4.6, tweede lid, onder a, van dat besluit.
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2.
De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, behoeft ook
instemming van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst.
3.
Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om
een maatwerkvoorschrift om een regel als bedoeld in het eerste lid te versoepelen, als voor
de bouwactiviteit geen omgevingsvergunning is vereist.
Artikel 3.8i3.20 (advies en instemming omgevingsvergunning Rijk;door Onze Minister)
[artikelen
16.15 en 16.16 Ow]
1.
Onze Minister is adviseur met betrekking totover een aanvraag om een
omgevingsvergunning als devoor meer dan één activiteit voor zover die aanvraag onder meer
betrekking heeft op:
a.
een ontgrondingsactiviteit een wateractiviteit die betrekking heeft op een watersysteem of
onderdeel daarvan als bedoeld in: artikel 2.1,
b.
1°. Artikel 3.4, onder b, onder 1°, 2°. Artikel 3.5, onder b, onder 2⁰een ontgrondingsactiviteit
in een rijkswater, anders dan in het winterbed van een rivier, waarbij minder dan 100.000 m3 in situ
wordt ontgraven, of
c.
b. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk, een
andere luchthaven dan een burgerluchthaven van regionale betekenis, niet zijnde een militaire
luchthaven, of een hoofdspoorweg,de luchthaven

c.

een wateractiviteit waarvoor hij op grond van artikel 3.3 bevoegd zou zijn op de aanvraag
te beslissen
Schiphol, een overige burgerluchthaven van nationale betekenis, of een hoofdspoorweg.
2.
Onze Minister is ook adviseur over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor één of
voor meer dan één activiteit, voor zover die aanvraag alleen of onder meer betrekking heeft op een
ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier.
3.
De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in:
a.

2.

De
voorgenomen
beslissing op de
aanvraag, bedoeld
in het eerste lid,
aanhef en onder a
en b. het tweede lid,
behoeft ook
instemming van
Onze Minister.

Artikel 3.8j3.21 (overig advies omgevingsvergunning Rijk) [artikel 16.15 Ow]door bestuur
veiligheidsregio)

1.

Het bestuur van de veiligheidsregio is adviseur als de aanvraag betrekking heeft op een
afwijkactiviteit ofbinnen wiens gebied een milieubelastende activiteit geheel of in hoofdzaak wordt
verricht, is adviseur over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor één of voor meer dan één
activiteit voor zover die aanvraag alleen of onder meer betrekking heeft op een milieubelastende
activiteit als bedoeld in: PM bijlage III, onder 1, bij dit besluit.

2.
Artikel 3.22 (advies door inspecteur)
De ambtenaar die als zodanig bij besluit van Onze Minister is aangewezen als inspecteur is adviseur als
de aanvraag
adviseur over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor één of voor meer dan één activiteit
voor zover die aanvraag alleen of onder meer betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als
bedoeld in: [PM, nadere uitwerking bijlage III Bor], onder 2, bij dit besluit.
Artikel 3.23 (advies door inspecteur-generaal der mijnen)
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3.

De inspecteur-generaal der mijnen is adviseur als de aanvraagover een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor één of voor meer dan één activiteit voor zover die aanvraag alleen of
onder meer betrekking heeft op een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit met
betrekking tot een mijnbouwwerk als bedoeld in [PM]artikel 3.274 van het Besluit activiteiten
leefomgeving.
Artikel 3.8k3.24 (overig advies omgevingsvergunning, algemeen) [artikel 16.15 Ow]over
indirecte lozingen)
Adviseur met betrekking tot een aanvraag om een omgevingsvergunning zijn ook:

a.

het bestuursorgaan dat zorg draagt voor het beheer van een zuiveringtechnisch werk of
een oppervlaktewaterlichaam waarop afvalwater vanuit een voorziening voor de inzameling en
Het bestuursorgaan dat zorg draagt voor het beheer van een zuiveringtechnisch werk of een
oppervlaktewaterlichaam waarop afvalwater vanuit een voorziening voor de inzameling en transport
van afvalwater wordt gebracht, als de aanvraagis adviseur over een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor één of voor meer dan één activiteit voor zover die aanvraag alleen of
onder meer betrekking heeft op een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die
betrekking heeft op het brengen van afvalwater of andere afvalstoffen in zo een dergelijke
voorziening,.
Artikel 3.25 (advies na toepassing flexibiliteitsregeling bevoegd gezag)
eenHet bestuursorgaan dat zijn bevoegdheid om op een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor één of voor meer dan één activiteit te beslissen met toepassing van artikel 5.16 van de wet heeft
overgedragen aan een ander bestuursorgaan, is adviseur over die aanvraag.

b.

Artikel 3.93.26 (instemming niet vereist) [artikel 16.16, derde lid Ow]
Het op grond van de artikelen 3.8, 3.8d, 3.8e, 3.8f, 3.8g, 3.8h, en 3.8i3.13 tot en met 3.20
aangewezen bestuursorgaan kan gevallen aanwijzen waarin instemming niet is vereist.

Artikel 3.10 (gronden onthouden instemming) [artikel 16.17 Ow]73.27 (gronden
onthouden instemming)
1.
Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een afwijkactiviteit als
bedoeld in artikel 3.15, derde lid, onder a, kan instemming alleen worden onthouden, als de
voorgenomen beslissing op de aanvraag in strijd is met een door een bestuursorgaan van de
provincie in een openbaar document aangegeven provinciaal belang en het provinciebestuur dat
belang niet met inzet van andere aan hem toekomende bevoegdheden kan beschermen.
2.
In geval van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, of een aanvraag om een maatwerkvoorschrift
als bedoeld in artikel 3.19, derde lid, kan instemming alleen worden onthouden als:
a.
geen sprake is van een uitzonderlijk geval als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, van het Besluit
bouwwerken leefomgeving, tenzij anders is bepaald in een artikel van hoofdstuk 4 van dat besluit
dat betrekking heeft op de regel waarvan het voornemen bestaat deze te versoepelen, of
b.
de belangen, bedoeld in artikel 4.2 van dat besluit, zich tegen de versoepeling van de regel
uit hoofdstuk 4 van dat besluit verzetten.
3.
InstemmingIn andere gevallen kan instemming alleen worden onthouden vanwege
hetzelfde belang als het belang met het oog waarop op grond van de artikelen 5.18 en 5.19 van
de wet regels zijn gesteld over het verlenen ofop dezelfde gronden als de gronden voor het
weigeren van de omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.
Afdeling 3.4 Aanvraag, totstandkomingsprocedure en inhoud omgevingsvergunning
§ 3.4.1 Aanvraag omgevingsvergunning
Artikel 3.11 (aanvraag wateractiviteiten los) [artikel 5.7, tweede lid Ow] Voor alle
wateractiviteiten wordt de omgevingsvergunning los aangevraagd van de omgevingsvergunning
voor andere activiteiten als bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.4 van de wet.
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§ 3.4.2 Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
Artikel 3.12 (voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning) [artikel 16.65, eerste lid
Ow]

1.

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van
de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als de aanvraag geheel of gedeeltelijk
betrekking heeft op de volgende activiteiten:
a.
de rijksmonumentenactiviteit voor zover voor die activiteit krachtens artikel 16.15 van de wet
een adviseur is aangewezen,

b.

de milieubelastende activiteit voor het exploiteren van een ippc-installatie en een
Seveso-inrichting, als bedoeld in artikel 5 van bijlage III,

c.

de milieubelastende vergunningplichtige activiteit voor afvalbeheer als bedoeld in onderdeel f
bij artikel 5a van bijlage III,
d.
de milieubelastende vergunningplichtige activiteit voor installaties voor vergassing en
vloeibaarmaking in de energie-industrie, als bedoeld in onderdeel a bij artikel 5a van bijlage III,

2.

Deze bepaling is niet van toepassing op de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder c en
d, als deze activiteiten alleen of voornamelijk worden uitgevoerd voor onderzoek, ontwikkeling en
het testen van nieuwe methoden of producten gedurende minder dan twee jaar, tenzij aannemelijk
is dat zij een aanzienlijk nadelig effect hebben op milieu en gezondheid.
Het voornemen is om artikel 16.65 bij de Invoeringswet aan te vullen met een artikellid waarbij het bevoegd gezag
op verzoek van de aanvrager afd. 3.4 van de Awb toepast. Daarnaast wordt een nieuw artikellid overwogen dat de
wettelijke basis biedt om (beperkt) categorieën van gevallen aan te wijzen waarbij het bevoegd gezag kan bepalen
dat afd. 3.4 van de Awb van toepassing is op de voorbereiding van de beslissing op een aanvraag om een
omgevingsvergunning. Om welke categorieën van gevallen het zou moeten gaan is nog onderwerp van onderzoek.
Het zal in ieder geval milieubelastende activiteiten betreffen (zie artikel 5a van
bijlage II) die “een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben”.
Verder wordt nagedacht over aanpassing van artikel 5.35 van de wet (bij Invoeringswet) in die zin dat het niet
mogelijk is om maatwerkvoorschriften te verbinden aan een omgevingsvergunning. Afwijken van algemene regels
is dan alleen mogelijk via vergunningvoorschriften. Artikel 16.65, tweede lid, van de wet, regelt dat afdeling 3.4
ook van toepassing is op de wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning als op de oorspronkelijke
beslissing op de aanvraag ook afdeling 3.4 van toepassing was (zie voor gevallen bovenstaand artikel 3.12, eerste
lid, van dit besluit). Als de wijziging betrekking heeft op het toevoegen of veranderen van vergunningvoorschriften
die de algemene regels aanvullen of daarvan afwijken is het niet wenselijk dat afdeling 3.4 daarop van toepassing
is. Afdeling 3.4 van de Awb is dan te zwaar en beter zou zijn de reguliere procedure
van toepassing te verklaren. Bij de eventuele wijziging van artikel 5.35 zal ook nagedacht worden over de
7

Dit artikel moet nog worden aangepast als ook duidelijk is in welke vorm de ‘ontheffing’ uit art. 3.10k erbij komt.

vraag of, en zo ja, hoe artikel 16.65 moet worden aangepast. Eventuele wijzigingen van het Omgevingsbesluit
naar aanleiding hiervan zullen worden doorgevoerd via het Invoeringsbesluit.

§ 3.4.3 Inhoud en werking omgevingsvergunning
Artikel 3.13 (termijnstelling in omgevingsvergunning) [artikel 5.36, vijfde lid Ow] Inhoud:
aanwijzen van gevallen waarin een termijn wordt gesteld voor de geldingsduur van de
omgevingsvergunning (voor een voortdurende activiteit) of voor de periode waarbinnen een toestand
moet zijn hersteld of moet zijn gerealiseerd door de vergunninghouder (voor een aflopende activiteit).
Over die termijnen kunnen regels worden opgenomen over de maximale duur en over de gevallen
waarin verlenging mogelijk is (artikel 5.34, vijfde lid).
Artikel 3.14 (gegevens bij melding wijziging normadressaat omgevingsvergunning)
[artikel 5.37, tweede lid Ow]
Bij een melding dat een aangevraagde of verleende omgevingsvergunning zal gaan gelden voor
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een ander dan de aanvrager of de vergunninghouder vermeldt de aanvrager respectievelijk de
vergunninghouder:
a.
zijn naam, adres en telefoonnummer,

b.

voor zover van toepassing: de omgevingsvergunning op grond waarvan de activiteiten
worden verricht,

c.

de naam, het adres en het telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning
zal gaan gelden,

d.
e.

een contactpersoon bij degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden,

het beoogde tijdstip dat de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor de onder c
bedoelde persoon of rechtspersoon.
Artikel 3.15 (persoonsgebonden omgevingsvergunning) [artikel 5.37, derde lid Ow]
Als geval als bedoeld in artikel 5.37, derde lid, van de wet waarin de omgevingsvergunning alleen
geldt voor degene aan wie zij is verleend, wordt aangewezen de omgevingsvergunning voor:
[PM: nog nader bezien in hoeverre er invulling moet worden gegeven aan deze bepaling].
Inhoud: aanwijzen van gevallen waarin de omgevingsvergunning alleen geldt voor degene aan wie zij
is verleend. Bepalen of de vergunning tijdens een aangegeven termijn blijft gelden voor
rechtsopvolgers van degene aan wie zij is verleend. (artikel 5.35, derde lid).
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HOOFDSTUK 4 PROJECTPROCEDURE

Afdeling 4.1 Voornemen en voorkeursbeslissing
Artikel 4.1 (inhoud en kennisgeving voornemen) [artikel 16.88, eerste lid onder d;
artikel 16.88, tweede lid onder c Ow]
1.
Het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een mogelijk bestaande of
toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving bevat in ieder geval:
a.
een beschrijving van die opgave,
b.
een beschrijving van de wijze waarop de verkenning zal worden
uitgevoerd, c. de termijn waarbinnen de verkenning zal worden uitgevoerd, en
d.
een vermelding van het bevoegd gezag.
2.
Het bevoegd gezag geeft kennis van het voornemen met overeenkomstige toepassing
van artikel 3:12, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 4.2 (publieksparticipatie bij verkenning) [artikel 5.47, vijfde lid Ow]participatie)
1.
In de kennisgeving van de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties
en bestuursorganen zullen worden betrokken, bedoeld in artikel 5.47, vierde lid, van de wet gaat
het bevoegd gezag in ieder geval in op:
a.
wie worden betrokken,
b.
waarover zij worden
betrokken, c. wanneer zij worden
betrokken,
d.
wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bij het betrekken van deze partijen,
en
e.
waar aanvullende informatie beschikbaar is.
2.
De kennisgeving vindt plaats op een door het bevoegd gezag te bepalen geschikte wijze,
waarbijwaardoor het, vanwege voor de te verkennen opgave in de fysieke leefomgeving, relevante
publiek zo goed mogelijk wordt bereikt.
Artikel 4.3 (verplichte voorkeursbeslissing) [artikel 5.47, tweede lid Ow]
Onze Minister neemt ter voorbereiding van een projectbesluit voor werken met een nationaal belang
in ieder geval een voorkeursbeslissing wanneer de mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de
fysieke leefomgeving, die is opgenomen in het voornemen, geheel of gedeeltelijk ziet op:
a.
de aanleg van een autoweg of autosnelweg, spoorweg of vaarweg,
b.
de uitbreiding van een weg met meer dan twee rijstroken, als het uit te breiden
weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen met elkaar verbindt, of
c.
de uitbreiding van een spoorweg met meer dan twee sporen, als het uit te
breiden spoorweggedeelte twee aansluitingen met elkaar verbindt.
Artikel 4.4 (inhoud voorkeursbeslissing) [artikel 16.88, eerste lid onder d Ow]
1.
De voorkeursbeslissing vermeldt in ieder geval welke oplossing voor de opgavewat de
voorkeur heeft van het bevoegd gezag is.
2.
Bij de motivering van die voorkeur wordtgeeft het bevoegd gezag in ieder geval
aangegevenaan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn
betrokken, waarbij wordt ingegaan. Daarbij gaat het bevoegd gezag in op de door derden
voorgedragen mogelijke oplossingen en de daarover door deskundigen uitgebrachte adviezen.

Afdeling 4.2 Projectbesluit
Artikel 4.5 (inhoud en uitvoerbaarheid projectbesluit) [artikel 16.88, eerste lid onder a
Ow]
Onverminderd artikel 5.51 van de wet bevat het projectbesluit in ieder geval:
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a.
een beschrijving van het project,
b.
de voor de fysieke leefomgeving relevante permanente of tijdelijke maatregelen
en voorzieningen om het project te realiseren, en

22

OMGEVINGSBESLUIT – 1 JULI 2016

c.
de maatregelen die zijn gericht op het ongedaan maken of het, beperken of compenseren
van de nadelige gevolgen van het project of van de uitvoeringhet in werking hebben of in stand
houden daarvan voor de fysieke leefomgeving.
Artikel 4.6 (integraal besluit) [artikel 5.52, tweede lid onder b Ow]
1.
In het projectbesluit kan worden bepaald dat het projectbesluit geldt als:
a.
een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994, b. een
kavelbesluit als bedoeld in artikel 3 van de Wet windenergie op zee,voor zover het de uitvoering van
het projectbesluit betreft, en

c.

een vergunning voor de oprichting van een inrichting als bedoeld in artikel 15b van de
Kernenergiewet, en

b.
d. een onttrekking van een weg aan de openbaarheid als bedoeld in artikel 87, aanhef en 9 van
deonder II
van de Wegenwet.
2.
Het bestuursorgaan dat, op grond van de wettelijke regeling waarop een besluit als
bedoeld in buiten toepassing van het eerste lid berust, oorspronkelijk bevoegd is dathet in het
eerste lid, onder a en b bedoelde besluit te nemen, is adviseur met betrekking totover dat
onderdeel van het projectbesluit.
3.
Een voorgenomenHet onderdeel van het projectbesluit dat ziet op een besluit als bedoeld in
het eerste lid behoeft instemming van het bestuursorgaan, bedoeld in het tweede lid, waarbij geen
instemming is vereist als:
a.
eenhet projectbesluit wordt vastgesteld door een van Onze Ministers als bedoeld in artikel
5.44,5.44 van de wet, of
b.
het projectbesluit wordt vastgesteld door gedeputeerde staten en het projectbesluit geldt als

b.

een projectbesluit wordt vastgesteld door gedeputeerde staten en het projectbesluit geldt als
besluit, waarvoor een ander bestuursorgaan, met uitzondering van een bestuursorgaan van het Rijk,
oorspronkelijk zou moeten instemmen.
Rijk, oorspronkelijk zou moeten instemmen.
4.
PM8Wanneer het projectbesluit zal gelden als verkeersbesluit zijn de artikelen 16, eerste lid,
en 152 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12 tot en met 15, 18 en 21 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer van toepassing.
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8

Hier komen regels over de externe besluiten, bedoeld in het eerste lid (invulling grondslag artikel 5.52, tweede lid
onder b van de wet).

5.
Wanneer het projectbesluit zal gelden als een onttrekking van een weg aan de openbaarheid
zijn de artikelen 4 tot en met 7 van de Wegenwet van toepassing.
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HOOFDSTUK 5

[Gereserveerd]
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HOOFDSTUK 6 GRONDEXPLOITATIE (KOSTENVERHAAL)
De vereenvoudiging en verbetering van het kostenverhaal wordt stapsgewijs en in verschillende
wetgevingstrajecten van de Stelselherziening omgevingsrecht opgebouwd. Met als beoogd einddoel de
inwerkingtreding van een vereenvoudigde en verbeterde regeling van kostenverhaal op één moment, namelijk
bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat het proces, anders dan gebruikelijk, tegelijkertijd in
verschillende stappen en in verschillende wetgevingstrajecten wordt vormgegeven is mede het gevolg van
voortschrijdend inzicht naar aanleiding van de inbreng bij botsproeven over de uitwerking van het
kostenverhaal in het Omgevingsbesluit en het verzoek van de Tweede Kamer (bij motie) om het kostenverhaal
verder te vereenvoudigen en verbeteren.
Ter verduidelijking een overzicht van de verschillende wetgevingssporen waarin de komende tijd aan het
kostenverhaal wordt gewerkt.

1.

Het Omgevingsbesluit zoals dat volgend jaar voor consultatie en voorhang zal worden aangeboden moet

aansluiten op de Omgevingswet. Het Omgevingsbesluit zal daarom uitwerking geven aan de delegatiegrondslagen
van hoofdstuk 12 (grondexploitatie) van de wet zoals die is aangenomen door de Tweede Kamer. Vereenvoudigingen
en verbeteringen van het kostenverhaal die binnen die delegatiegrondslagen en binnen de beleidsvisie van IenM
passen worden in dit Omgevingsbesluit meegenomen.

2.

Vanwege inbreng uit de botsproeven en vanwege de motie zullen er naar verwachting ook veranderingen

in het kostenverhaal worden doorgevoerd die nu nog geen of onvoldoende grondslag in hoofdstuk 12 van de
Omgevingswet hebben. Voor die wijzigingen is daarom eerst een wettelijke grondslag vereist. Die grondslag zal
worden gerealiseerd door voorstellen daartoe via de Aanvullingswet grondeigendom aan het parlement voor te
leggen. (Met de Aanvullingswet grondeigendom kunnen wijzigingen in de Omgevingswet worden doorgevoerd.).

3.

Als het parlement akkoord gaat met die voorgestelde wijzigingen, zullen via het

Aanvullingsbesluit grondeigendom wijzigingen worden doorgevoerd in het Omgevingsbesluit
hoofdstuk 6 (kostenverhaal).

4.

Er wordt op gekoerst dat de Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom tegelijkertijd in

werking zullen treden. Dat betekent dat naar verwachting het Omgevingsbesluit inclusief de via het
Aanvullingsbesluit grondeigendom doorgevoerde wijzigingen op een en hetzelfde ogenblik in werking
kunnen treden.

5.

Naast bovenstaande loopt er ook nog een enkel spoor via de Invoeringswet Omgevingswet. Daarin

wordt niet alleen het overgangsrecht geregeld dat nodig is vanwege de overgang van Wro naar Omgevingswet,
maar zal ook worden voorgesteld de betalingsverplichting van de te verhalen kosten niet langer via een
omgevingsvergunning te laten verlopen, maar dit direct uit de wet te laten volgen. Dit laatste onderwerp is in de
Invoeringswet opgenomen vanwege de directe samenhang met voorstellen op het gebied van de
omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten.
We vinden het belangrijk om u via deze preconsultatie het concepteindbeeld voor het Omgevingsbesluit voor te
leggen waarin alle hierboven beschreven sporen uitgewerkt zijn. Graag ontvangen we uw input daarop. In de
consultatie- en voorhangversie van het Omgevingsbesluit zal alleen het eerste spoor (ad 1) worden uitgewerkt. De
input die we nu van u ontvangen voor wat betreft de andere sporen (ad 2, 3 en 5) zullen wij gebruiken voor de
uitwerking daarvan. De onderdelen die nog geen grondslag kennen in de Omgevingswet zijn gemarkeerd
met een * en zijn schuingedrukt.

Afdeling 6.1 Kostenverhaalsplichtige activiteiten
Artikel 6. 1 (6.1 (kostenverhaalplichtige activiteiten) [onderdelen a t/m g: artikel 12.1 Ow;
onderdeel h: geen grondslag]9
Activiteiten als bedoeld in artikel 12.1, eerste lid, onder a, van de wet, zijn:
a.
de bouw van een of meer woningen,
b.
de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen,
c.
de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte of met een
of meer woningen,
d.
de bouw van een gebouw, dat geen hoofdgebouw is, met ten minste 1000 m²
bruto- vloeroppervlakte,10
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9
10

Herkomst artikel 6.2.1 Bro.
Nieuw t.o.v. Wro.

e.
de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in
gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste tien woningen worden
gerealiseerd,de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in
f.
de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in
gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste tien woningen worden
gerealiseerd,
f.
of ingericht waren, de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere
doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of
horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functiesgebruiksvormen ten minste
1500 m² bruto- vloeroppervlakte bedraagt, of
g.
de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte,.

h.

de wijziging van het gebruik van een locatie11*.

Afdeling 6.2 Faseren van kostenverhaal
Artikel 6.2 (faserenafzien van kostenverhaal) [Geen grondslag12*]

1.

Als het bevoegd gezag gebruik maakt van de bevoegdheid bedoeld in artikel 12.3, tweede lid,
van de wet, bevat een omgevingsplan een indicatieve beschrijving van de te treffen voorzieningen,
inclusief een globale raming van de daarmee gepaard gaande kosten.

2.

Een besluit bedoeld in artikel 12.3, tweede lid, van de wet wordt gebaseerd op een
exploitatieopzet voor het exploitatiegebied waarbinnen de activiteit wordt verwezenlijkt.
Artikel 6.3 (kostenverhaal bij uitnodigingsplanologie/toekomstige kosten)
[PM]
Afdeling 6.3 Wijze van kostenverhaal
Artikel 6.4 (inhoud exploitatieopzet) [eerste t/m derde lid: artikel 12.5, eerste lid Ow; geen
grondslag voor vierde lid]13

1.
a.
b.

De exploitatieopzet bedoeld in artikel 12.5, eerste lid, van de wet, bestaat uit:
voor zover nodig, een raming van de inbrengwaarden van de gronden,
een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming van

de schade die op grond van hoofdstuk 15 afdeling 14 van de wet, voor vergoeding in aanmerking zou
komen,

c.

een raming van de opbrengsten van de exploitatie en de peildatum van de in onderdelen a en
b bedoelde ramingen,
d.
een bepaling van het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden,

e.

voor zover nodig, een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen
en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen,
2.
De exploitatieopzet bevat ook de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de
volgens die opzet uitgeefbare gronden, waarbij de kosten worden verevend aan de hand van de
raming van de waarden van die gronden.

3.
4.

In de exploitatieopzet wordt vermeld welk percentage van de totale kosten gerealiseerd is.

Bij ministeriele regeling worden nadere regels gesteld over de eisen die aan de raming van
de inbrengwaarden worden gesteld15*.

14

Pm. Kan worden ingevuld zodra Hoofdstuk 15 Omgevingswet voldoende vorm heeft. Dat hoofdstuk krijgt vorm in de
Invoeringswet Omgevingswet en loopt qua planning gelijk op met dit besluit.
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11

Grondslag zal worden gecreëerd via Aanvullingswet grondeigendom.
Grondslag zal worden gecreëerd via Aanvullingswet grondeigendom.
13 Herkomst artikel 6.13, eerste lid, onderdeel c, subonderdelen 1 t/m 6, Wro jo 6.2.8 Bro.
12

15

Deze bepaling zal op wetsniveau worden vastgelegd (via Aanvullingswet grondeigendom), waarbij een
rechtstreekse grondslag zal worden opgenomen om regels te stellen in een ministeriële regeling. Dit ivm de
voor de stelselherziening gekozen delegatiesystematiek waarbij “bij of krachtens-formuleringen” zoveel
mogelijk worden vermeden.

De artikelen 6.5 en 6.6 zijn eerste proeven om te bezien of er onder omstandigheden zou kunnen worden
afgeweken van de hoofdregel dat kosten worden verhaald. Voorafgaand aan de (internet)consultatie en
voorhang van het Omgevingsbesluit zal nader worden besloten in hoeverre onderstaande uitzonderingen in de
regeling van kostenverhaal passen en ook daadwerkelijk in het Omgevingsbesluit worden opgenomen. Graag
nodigen we u expliciet uit om te reageren op hoe deze uitzonderingen zouden uitwerken en welke elementen
kunnen bijdragen aan een nadere afbakening van de bedoelde gevallen. Meer achtergrondinformatie en
mogelijke alternatieven treft u aan in paragraaf 3.6.3 van de Nota van Toelichting.

Artikel 6.5 (geen kostenverhaal bij projecten waaraan het bevoegd gezag geldelijk
bijdraagt) [artikel 12.1, vijfde lid Ow]
Als een op grond van artikel 6.1 aangewezen activiteit alleen kan worden verricht doordat het
bevoegd gezag daaraan geldelijk bijdraagt en die geldelijke bijdrage het geraamde te verhalen
bedrag overstijgt, kan het bevoegd gezag geheel afzien van het verhalen van de kosten of afzien van
het verhalen van de kosten bedoeld in artikel 6.8.
Artikel 6.6 (kostenverhaal bij activiteiten zonder kostenverevening) [artikel 12.6, vierde
lid Ow]
Als de verwezenlijking van de activiteit niet leidt tot kosten die voor verevening in aanmerking komen,
bestaat de exploitatieopzet in afwijking van artikel 6.4 alleen uit de kosten en opbrengsten voor die
activiteit.
Afdeling 6.4 Berekeningsmethode, opbrengsten en verhaalbare kostensoorten in de
exploitatieopzet
Artikel 6.7 (kosten voor publieke voorzieningen) [eerste lid: 12.1, eerste lid, onder b Ow;
Geen grondslag voor tweede lid)]

1.

Tot de verhaalbare grondexploitatiekosten bedoeld in artikel 12.1, eerste lid, onder b, van
de wet worden gerekend de ramingen van de kosten van het in een exploitatiegebied:

a.
b.

aanleggen van voorzieningen,

slopen, verwijderen en verplaatsen van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en
leidingen, c. uit te voeren bodemsanering, dempen van oppervlaktewateren, verrichten van
grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven.

2.

Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de voorzieningen die tot
de grondexploitatiekosten worden gerekend16*.
Artikel 6.8 (administratieve kosten) [artikel 12.1, eerste lid, onder b Ow]
Tot de verhaalbare grondexploitatiekosten bedoeld in artikel 12.1, eerste lid, onder b, van de wet
worden gerekend de kosten van:
a.
het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten,
eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten,

b.

het vaststellen van een omgevingsplan en het verlenen of wijzigen van
een omgevingsvergunning, noodzakelijk voor het verrichten van de activiteit,

c.

voorbereiding en toezicht op de uitvoering vanwege de aanleg van de voorzieningen en
werken, bedoeld onder 6.7, eerste lid, a tot en met c,
d.
tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden, verminderd met de
uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten,

e.

het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval grondmechanisch en
milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander milieukundig onderzoek,
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archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek,
f.
het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities en prijsvragen voor het
stedenbouwkundig ontwerp van de locatie en van vergoedingen voor deelname aan de prijsvraag, g.
tegemoetkoming van schade, bedoeld in hoofdstuk 15 van de wet,
h.
niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW, of andere niet-

16

Deze bepaling zal op wetsniveau worden vastgelegd (via Aanvullingswet grondeigendom)

terugvorderbare belastingen, over de kostenelementen,

i.

rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten.

Artikel 6.9 (Gebiedsoverstijgende kosten) [12.6, vierde lid Ow] 17
Tot de verhaalbare grondexploitatiekosten bedoeld in artikel 12.1, eerste lid, onder b, behoren de
volgende voorzieningen als het exploitatiegebied daar ten dele profijt van heeft:
a.
nutsvoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken, voor zover de aanlegkosten bij of
door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de verbruikstarieven kunnen worden
gedekt,

b.
c.

riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken,

wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, voet- en rijwielpaden,
waterpartijen, watergangen, voorzieningen voor de waterhuishouding, bruggen, tunnels, duikers,
kades, steigers, en andere rechtstreeks met de aanleg van deze voorzieningen verband houdende
werken en bouwwerken,

d.

infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen met bijbehorende werken en
bouwwerken, voor zover de aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en
niet via de gebruikstarieven kunnen worden gedekt,
e.
groenvoorzieningen, waaronder begrepen openbare parken, plantsoenen, speelplaatsen,
trapvelden en speelweiden, natuurvoorzieningen en openbare niet-commerciële
sportvoorzieningen,

f.
g.

openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen,

straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten en afrasteringen
in de openbare ruimte,

h.

gebouwde parkeervoorzieningen, voor zover deze leiden tot optimalisering van het
grondgebruik en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, openbaar toegankelijk zijn en
voornamelijk worden gebruikt door bewoners en gebruikers van het exploitatiegebied, voor zover de
aanlegkosten bij of door de gemeente in rekening worden gebracht en niet via de gebruikstarieven
kunnen worden gedekt,
i.
uit een oogpunt van bescherming van het milieu, archeologie of volksgezondheid noodzakelijke
voorzieningen,
j.
het in artikel 6.7, eerste lid, bepaalde.
Van de artikelen 6.9a tot en met 6.9d wordt nader bezien of de inhoud gewijzigd moet worden en of die inhoud er
zich voor leent om in plaats van in het Omgevingsbesluit in de ministeriële regeling te worden opgenomen.
Daarvoor is nu nog geen wettelijke grondslag, dit zal zo nodig via Aanvullingswet grondeigendom worden
gecreëerd. Graag wel al aandacht voor de inhoud van deze artikelen en of er daarvoor alternatieve suggesties
zijn.

Artikel 6.9a 18
Tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in artikel 8.6, onder c, worden gerekend de
ramingen van de opbrengsten:

a.

van uitgifte van de gronden in het
exploitatiegebied, b. van bijdragen en subsidies van
derden,

c.

welke worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden
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die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen.
Artikel 6.9b (verhaalbare kosten: inbrengwaarde van de gronden) 19

1.

Voor gronden die onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen, of welke
op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde gelijk aan de
schadeloosstelling krachtens de onteigeningswet.

2.

Als er geen sprake is van onteigening wordt de inbrengwaarde van gronden vastgesteld met
overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet.
17
18

Herkomst artikel 6.2.5 Bro.
Herkomst artikel 6.2.7 Bro.

19

Herkomst artikel 6.13, vijfde lid Wro.

Artikel 6.9c (verhaalbare kosten: raming van de inbrengwaarde van de gronden) 20

1.

Tot de kosten, bedoeld in artikel 8.6, onderdeel a, worden gerekend de ramingen van:
Het bevoegd gezag kan beslissen geen exploitatieregels of exploitatievoorschriften vast te stellen,
als:
a.
de waarde van de gronden in het exploitatiegebied,het totaal van de exploitatiebijdragen in
het exploitatiegebied minder bedraagt dan € 10.000,-, b. er geen verhaalbare kosten zijn als
bedoeld in de onderdelen a, b en c van bijlage IV bij dit besluit, of

b.

de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten
worden gesloopt
c.
de verhaalbare kosten alleen de aansluiting van een locatie op de openbare ruimte of
de aansluiting op nutsvoorzieningen betreffen.
Artikel 6.3 (verhaalbare kostensoorten)
De kosten, bedoeld in de artikelen 12.1, eerste lid, onder b, van de wet, zijn de ramingen van de in
bijlage IV bij dit besluit genoemde kostensoorten.
Artikel 6.4 (wijze van berekenen kostenverhaal)
1.
De exploitatieopzet, bedoeld in artikel 12.6, eerste lid, van de wet, bevat:
a.
2. De ramingen bedoeld in het eerste lid worden tot de kosten, bedoeld in artikel 8. 6,
onderdeel a, gerekend voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te kennen aan de inbrengwaardevoor
zover nodig, een raming van de waarde van de gronden.,
Artikel 6.9d (berekeningsmethode/inhoud)21

1.

Voor elke uitgiftecategorie, bedoeld in artikel 8.4, onderdeel c, wordt een
basiseenheid vastgesteld in:
a.
een hoeveelheid vierkante meters grondoppervlakte,
b.
een hoeveelheid vierkante meters vloeroppervlakte, of c. een andere hiermee vergelijkbare
maatstaf.raming van de waarde van de in artikel 6.3 bedoelde kosten,

2.
3.

Voor elke uitgiftecategorie wordt een gewichtsfactor vastgesteld.

Voor elke uitgiftecategorie worden gewogen eenheden vastgesteld door elke
basiseenheid te vermenigvuldigen met de vastgestelde gewichtsfactor.
4.
De gewogen eenheden in het exploitatiegebied worden bij elkaar opgeteld.
Afdeling 6.5 Berekening, herberekening en afrekening exploitatiebijdrage
Artikel 6.9 (maximaal te verhalen bedrag) [grondslag 12.8 vierde lid Ow] 22
c.
een raming van de opbrengsten van de grond als gevolg van het omgevingsplan
d.
de door het bevoegd gezag te ontvangen bijdragen en subsidies van derden voor
de ontwikkeling van het exploitatiegebied, en
e.
de peildatum van de ramingen, bedoeld onder a, b en c.
2.

1.

Als in exploitatieregels of exploitatievoorschriften het bedrag van de aan de exploitatie
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verbondente verhalen kosten, verminderd met de door de gemeente vanwege die exploitatiehet
bevoegd gezag ontvangen of te ontvangen subsidies en bijdragen en subsidies van derden, hoger is
dan het in de exploitatieregels of exploitatievoorschriften opgenomen bedrag van de opbrengsten
van die exploitatie, kan de gemeente die kosten slechts verhalen tot maximaal het bedrag van die
opbrengsten. hoger is dan de opbrengsten van de gronden, kan het bevoegd gezag die kosten
slechts verhalen tot maximaal het bedrag van die opbrengsten.

2.

Als de kosten die verband houden met de verwezenlijking van de activiteit, hoger zijn de
opbrengsten die zijn geraamd voor de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd, kan het bevoegd
gezag die kosten slechts verhalen tot maximaal het bedrag van die opbrengsten.
Artikel 6.116.5 (berekening exploitatiebijdrage) [eerste en tweede lid: 12.8, vierde lid Ow;
derde lid: geen grondslag]23

1.

De exploitatiebijdrage wordt berekend door, met inachtneming van artikel 12.8, derde
lid, van de wet de aan de verwezenlijking van de activiteit toe te delen kosten, te verminderen
met de in artikel 6.3 bedoelde kosten over de kostenverhaalplichtige activiteiten te verdelen
naar rato van de opbrengsten van de gronden, waarbij geldt dat:
a.
de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden,kosten die de
belanghebbende voor eigen rekening heeft genomen in mindering worden gebracht, en
b.
de kosten die in verband met de verwezenlijking van de activiteit op de locatie door de
aanvrager zijn gemaakt, welke kostenkosten die de belanghebbende voor eigen rekening
nemen voor de berekening van het te verhalen bedragde exploitatiebijdrage niet hoger
kunnen zijn dan de raming van die kosten in de exploitatieopzet opgenomen raming
daarvan.

2.

In afwijking van het eerste lid wordt in gevallen bedoeld in artikel 6.6 de verschuldigde
bijdrage berekend aan de hand van de kosten die verband houden met de verwezenlijking van de
activiteit op de locatie.

3.

Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de berekening van de bijdrage*.

Artikel 6.126.6 (afrekening exploitatiebijdrage) [artikel 12.9, tweede lid, Ow] 24)
1.
Bij de afrekening worden de betaalde bijdragen, bedoeld in artikel 12.6, eerste lid, van de
wet, herberekend op grond van de totale kosten en de totale opbrengsten in het
exploitatiegebied. De berekening die is toegepast bijIn de exploitatieregels en de
exploitatievoorschriften wordt een regeling voor een afrekening opgenomen waarmee betaalde
exploitatiebijdragen, worden ook toegepast bij deherberekend.
herberekening.

20

21

Herkomst artikel 6.2.3 Bro
Herkomst artikel artikel 6.18, tweede t/m vierde lid Wro 22

23

Herkomst artikel 6.16 Wro.

Herkomst artikel 6.19 Wro.
24 Herkomst artikel 6.20, tweede en vierde lid Wro.

2.

Als ten minste negentig procent van de in de exploitatieopzet begrote kosten is gerealiseerd,
wordt op verzoek van degene die ten tijde van betaling van een exploitatiebijdrage houder was van
de omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger, over die exploitatiebijdrage een afrekening
opgesteld.
Artikel 6.13 (herberekening exploitatiebijdrage) [artikel 12.9, tweede lid, Ow] 25
2.
Als een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde
exploitatiebijdrage, betaalt de gemeenteHet bevoegd gezag betaalt binnen een maand na
vaststelling van de afrekening het verschil tussen een herberekende exploitatiebijdrage en een
betaalde exploitatiebijdrage, voor zover het groter is dan vijf procent, naar evenredigheid5% van de
betaalde bijdrage, terug met rente aan degene die ten tijde van de betaling van de bijdrage, of een
gedeelte daarvan, houder was van de omgevingsvergunning, of dede exploitatiebijdrage heeft
betaald of zijn rechtsopvolger.
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Onderstaande artikelen hebben hun grondslag in hoofdstuk 12 van de Omgevingswet, maar het voornemen is
onderstaande vanwege de aard van die artikelen niet via de regeling van kostenverhaal, maar via het
omgevingsplan te regelen. Dat betekent dat nog moet worden bezien waar de artikelen het best passen: in het
Besluit kwaliteit leefomgeving of in het Omgevingsbesluit.

Artikel (Aangewezen woningbouwcategorieën) [artikel 12.1, vierde lid, onderdeel b Ow]
1.Woningbouwcategorieën bedoeld in artikel 12.1, vierde lid, onderdeel b, van de wet zijn:

a.
b.
2.

sociale huur,
particulier opdrachtgeverschap.

Onder sociale huur wordt verstaan: de verhuur van een of meer huurwoningen met een
aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de
huurtoeslag, waarbij de instandhouding voor de in een omgevingsplan omschreven doelgroep voor
ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd.
3.
Onder particulier opdrachtgeverschap wordt verstaan: de situatie dat een burger zelfstandig of
een groep van burgers georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een
overeenkomst ten minste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over
en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de
eigen woning.26
Artikel.(Uitwerking 6.7 (uitwerking exploitatieregels en exploitatievoorschriften) [artikel
12.5, derde lid Ow]27.
1.
Exploitatieregels en exploitatievoorschriften kunnen bevatten:
a.
eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied,
de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied,
b.
regels omtrentover het uitvoeren van de onder b bedoelde werken en
werkzaamheden. De regels, bedoeld onder a, en c. het aantal en de situering van
sociale huurwoningen en percelen voor particulier opdrachtgeverschap.
2.
De regels, bedoeld in het eerste lid, onder b, kunnen medeook zien op het
overeenkomstigvolgens de geldende aanbestedingsregels aanbesteden van de in de
exploitatieregels of exploitatievoorschriften voorziene werken en werkzaamheden,.

c.

regels met inachtneming waarvan bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van
bij het omgevingsplan aan te geven regels.
2.De in het eerste lid, onderdeel d bedoelde uitwerking kan mede zien op:

a.

het aantal en de situering van sociale huurwoningen en percelen voor
particulier opdrachtgeverschap,

b.

de categorieën woningzoekenden, die voor een kavel voor particulier
opdrachtgeverschap in aanmerking komen,
c.
de methode van toewijzing van kavels voor particulier opdrachtgeverschap,

25
26

Herkomst artikel 6.20, derde lid, Wro.
Toelichting: de categorie “sociale koop” wordt niet opgenomen, en komt voorts in de regeling

grondexploitatie te vervallen, omdat die categorie geen wettelijke basis meer kent (is eerder al uit de
Woningwetregelgeving geschrapt) en er geen beleidswens is om dit alsnog via de grondexploitatie te blijven
regelen.
27 Herkomst artikelen 6.13, tweede lid Wro en artikel 6.2.10 Bro.

d.

de prijsvorming van kavels voor particulier opdrachtgeverschap, waarbij voor kavels in de
vrije sector wordt uitgegaan van een door een onafhankelijke taxateur vastgestelde prijs die is
aanvaard door de gemeente en de verkoper, of van een veiling onder toezicht van een notaris,
e.
het sluiten van een overeenkomst tot vervreemding van een kavel voor particulier
opdrachtgeverschap en de overdracht van de voor de kavel verstrekte bouwvergunning, tot aan
het moment van voltooiing van de bouw van de woning,
Artikel 6.8 (aangewezen woningbouwcategorieën)
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Woningbouwcategorieën als bedoeld in artikel 12.1, vierde lid, onder b, van de wet zijn:
a.
b.

f.

regels betreffende het tegengaan van speculatie met betrekking tot sociale huur-, en
koopwoningen.particulier opdrachtgeverschap.

HOOFDSTUK 7 FINANCIËLE BEPALINGEN [delegatiegrondslag voor dit gehele hoofdstuk
artikel 13.5 Ow]

Artikel 7.1 (financiële zekerheidsstelling - bevoegdheid)
De gevallen, bedoeld in artikel 13.5, eerste lid, aanhef van de wet waarvoorvan de wet, waarvoor
aan een omgevingsvergunning het voorschrift kan worden verbonden dat degene die de activiteit
verricht financiële zekerheid kan worden gesteldstelt, zijn:
a.
het storten van baggerspecie, voor het nakomen van de voorschriften voor het zo
nodigexploiteren van een ippc-installatie als bedoeld in artikel 3.91, eerste lid, van het Besluit
activiteiten leefomgeving of het exploiteren van een Seveso-inrichting als bedoeld in artikel 3.5 van
het Besluit activiteiten leefomgeving,
aanbrengen van een geohydrologisch isolatiesysteem of een afdeklaag op een stortplaat waar
uitsluitend baggerspecie wordt gestort,
b.
het storten van afvalstoffen, niet zijnde baggerspecie, als bedoeld in artikel 9.19, vierde lid,
van het Besluit kwaliteit leefomgeving voor het nakomen van de voorschriften voor de
bovenafdichting van een stortplaats waarin niet uitsluitend baggerspecie wordt gestort,een
wateractiviteit, of

c.
d.

het storten of verzamelen van winningsafvalstoffen,

het verrichten van activiteiten met vloeibare brandstof of afgewerkte olie waarop paragraaf
PM van het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing is in het kader van het exploiteren van
een ippc-installatie of een milieubelastende niet-ippc-installatie waarvoor op grond van artikel 5 of
5a van bijlage III een vergunning is vereist,

e.

het exploiteren van een ippc-installatie, bedoeld in bijlage I, onderdeel 4, bij de
richtlijn industriële emissies en het exploiteren van een Seveso-inrichting28.

f.

de nakoming van krachtens de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit geldende
verplichtingen of voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit door de
vergunde handeling of het staken van die handeling veroorzaakte nadelige gevolgen voor het
watersysteem,

g.
h.

een ontgrondingsactiviteit,

het opslaan of bewerken van professioneel vuurwerk al dan niet tezamen
met consumentenvuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik,

i.

de nakoming van een krachtens een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit,
een afwijkactiviteit, een rijksmonumentenactiviteit die betrekking heeft op een
archeologisch monument of een ontgrondingsactiviteit geldende verplichting tot het
verrichten van een opgraving
c.

in de zin van artikel 5.1 van de Erfgoedwet.een ontgrondingsactiviteit.

Artikel 7.2 (afwegingscriteriavorm financiële zekerheid)
1.
Het bevoegd gezag stelt in het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid de vorm
vast waarin de financiële zekerheid wordt gesteld.
2.
Het bevoegd gezag houdt bij het vaststellen van de vorm waarin de financiële zekerheid wordt
Bij het stellen of beëindigen van financiële zekerheid voor een activiteit als bedoeld in artikel 10.1, houdt
het bevoegd gezag voor zover van toepassinggesteld, in ieder geval rekening met:
a.
de financiële draagkracht van het bedrijf, waaronder de solvabiliteit en een vrijwillige
gesteldevoorkeur van degene die de activiteit verricht voor een specifieke vorm van financiële
zekerheid, als die vorm voldoende zekerheid biedt, en
financiële zekerheid ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit door
een activiteit veroorzaakte nadelige gevolgen voor het bedrijf en de fysieke leefomgeving,

b.

de aanwezigheid en aard van de stoffen die nadelige gevolgen voor het bedrijf en de
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fysieke omgeving kunnen veroorzaken,
c.
de bij een calamiteit maximaal verwachte schade als bedoeld in onderdeel a,

d.

de technische en bedrijfsorganisatorische veiligheidsmaatregelen die het bedrijf heeft
genomen ter voorkoming en beperking van de schade als bedoeld in onderdeel a,

e.

de verhouding tussen het risico op schade als bedoeld in onderdeel a van een bepaalde
omvang en de daarmee gemoeide kosten van het stellen van financiële zekerheid,
b.
f. de naleving van de aan de vergunning verbonden voorschriften, g. de verhouding tussen
bovengenoemde factoren.of degene die de activiteit verricht een openbaar lichaam is.
Artikel 7.3 (hoogte financiële zekerheidsstelling)
[PM]
1.
Het bevoegd gezag stelt in het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid het bedrag
vast waarvoor zekerheid wordt gesteld.
2.
De financiële zekerheidsstelling voor een activiteit als bedoeld in artikel 7.1, onder b of c,
wordt niet hoger vastgesteld dan de redelijkerwijs te verwachten kosten die noodzakelijk zijn voor
het nakomen van op grond van de omgevingsvergunning geldende verplichtingen of voor de
dekking van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit door de activiteit veroorzaakte
nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving.
Artikel 7.4 (duur van definanciële zekerheidsstelling)
1.
De zekerheid wordt in stand gehouden tot het moment waarop de omgevingsvergunning
vervalt.

28

Op dit onderdeel vindt tevens gericht overleg plaats met bedrijfsleven en bevoegd gezag. Dit kan leiden tot
wijzigingen.

2.

In afwijking van het eerste lid blijft de financiële zekerheid gelden gedurende een in de
omgevingsvergunning voorgeschreven termijn, die kan lopen tot een tijdstip nadat de vergunning
is vervallen of ingetrokken voor zover dit nodig is voor de naleving van de gestelde zekerheid en de
behartiging van het beschermde belang dat daaraan ten grondslag ligt.

3.

De financiële zekerheid als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, onder b, blijft in stand totdat de
in artikel 9.29, eerste lid, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving bedoelde keuring heeft
plaatsgevonden.
Het bevoegd gezag stelt in het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid vast hoe lang de
financiële zekerheid in stand wordt gehouden.
Artikel 7.5 (voorschriften aan een omgevingsvergunning bij storten afvalstoffen vanwege
financiële zekerheidsstelling)afwegingscriteria opheffen financiële zekerheid)
Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op het
storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden inhoudende de verplichting
dat:

a.

schriftelijk bewijs van de financiële zekerheid of van de gelijkwaardige voorziening
wordt overgelegd voordat voor de eerste keer wordt gestort, of na overdracht van de
stortplaats,
Het bevoegd gezag houdt bij het intrekken van het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid
voor een activiteit als bedoeld in artikel 7.1 voor zover van toepassing in ieder geval rekening met: a.
de financiële draagkracht van degene die de activiteit verricht,
b.
ten minste twee maanden vóór een overdracht van de stortplaats plaatsvindt de voorgenomen
overdracht aan het bevoegd gezag wordt gemeld.de aanwezigheid en aard van de stoffen die nadelige
gevolgen voor de fysieke omgeving kunnen
Artikel 7.6 (gelijkwaardige oplossing)
Als het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van
een waterschap of een van Onze Ministers vergunninghouder zijn, kan in plaats van een in artikel
7.1, bedoelde zekerheid een gelijkwaardige voorziening worden getroffen.
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Artikel 7.7 (meldplicht veranderingen in zekerheidsstelling)
Als gedurende de looptijd van het voorschrift van de zekerheidsstelling veranderingen in de
zekerheidsstelling optreden ten opzichte van de situatie bij afgifte van de vergunning dan meldt de
vergunninghouder dit onverwijld aan het bevoegd gezag.
veroorzaken,
c.
de bij een calamiteit maximaal verwachte schade die kan voortvloeien uit door de
activiteit veroorzaakte nadelige gevolgen voor het bedrijf en de fysieke leefomgeving,
d.
de technische en bedrijfsorganisatorische veiligheidsmaatregelen die genomen zijn
ter voorkoming en beperking van schade als bedoeld onder c,
e.
de verhouding tussen het risico op schade als bedoeld onder c van een bepaalde omvang en de
daarmee gemoeide kosten van het stellen van financiële zekerheid,
f.
de naleving van de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften,
en g. de verhouding tussen de criteria, bedoeld onder a tot en met f.

HOOFDSTUK 8 PROCEDURES

Afdeling 8.1 Totstandkomingsprocedures en coördinatieOmgevingsplan
§ 8.1.1 Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
Artikel 8.1 (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsplan)
Bij het vaststellen van een omgevingsplan wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken.
Artikel 8.1 (intrekking van gedoogplichtbeschikking) [artikel 16.24 Ow]8.2 (overleg
bijzondere betrokkenheid provincie)
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de voorbereiding van
een besluit tot intrekking van een gedoogplichtbeschikking
Gedeputeerde staten voeren voorafgaand aan het nemen van een besluit als bedoeld in artikel
16.21 van de wet overleg met het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

Afdeling 8.2 Instructies
Artikel 8.3 (overleg bestuursorgaan voorafgaand aan instructie)
Het bevoegde bestuursorgaan voert voorafgaand aan het geven van een instructie op grond van
artikel 2.33, artikel 2.34 of artikel 19.16, eerste en vierde lid, van de wet overleg met het college van
burgemeester en wethouders of de gemeenteraad, het dagelijks of het algemeen bestuur van een
waterschap, of gedeputeerde staten of provinciale staten tot wie de instructie zal zijn gericht.

Afdeling 8.3 Omgevingsvisie
Artikel 8.4 (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsvisie)
Bij het vaststellen van een omgevingsvisie wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken.

Afdeling 8.4 Programma’s
§ 8.4.1 Algemeen
Artikel 8.5 (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie programma) Bij
het vaststellen van een programma wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken.
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§ 8.4.2 Geluid
Artikel 8.6 (inlichtingen door beheerder geluidbron)
1.
Als dat nodig is voor de vaststelling van een geluidbelastingkaart als bedoeld in artikel
20.17, eerste lid, onder a, van de wet, verstrekt degene die een geluidbron beheert alle gevraagde
inlichtingen en gegevens aan het bestuursorgaan dat belast is met de vaststelling voor zover dat
bestuursorgaan daar geen toegang toe heeft.
2.
Aan een verzoek tot verstrekking van de gegevens wordt voldaan binnen drie maanden na de
dag waarop het verzoek is ontvangen, of, wanneer de gevraagde inlichtingen en gegevens nog niet
beschikbaar zijn, onverwijld nadat deze beschikbaar zijn gekomen.
Artikel 8.7 (inlichtingen door bestuursorganen)
Als dat nodig is voor de vaststelling van een geluidbelastingkaart als bedoeld in artikel 20.17, eerste lid,
onder a, van de wet, verstrekken bestuursorganen elkaar op verzoek alle gevraagde inlichtingen en
gegevens voor zover het verzoekende bestuursorgaan daar geen toegang toe heeft.

Artikel 8.8 (samenwerking en actualisatie geluidbelastingkaarten en actieplannen
geluid)
1.
Bij de totstandkoming en uitvoering van een actieplan als bedoeld in de artikelen 3.6, eerste lid,
3.8, eerste lid, en 3.9, eerste lid, van de wet, raadpleegt het bevoegd gezag de bevoegde
autoriteiten van de aangrenzende lidstaten, voor zover dat actieplan ook betrekking heeft op
grensregio’s.
2.
Een geluidbelastingkaart als bedoeld in artikel 20.17, eerste lid, onder a, van de wet, en een
actieplan worden elke vijf jaar geactualiseerd, tenzij omstandigheden vragen om voortijdige
actualisatie.
§ 8.4.3 Water
Artikel 8.9 (samenwerking en actualisatie stroomgebiedsbeheerplannen)
1.
Bij de totstandkoming van stroomgebiedsbeheerplannen als bedoeld in artikel 3.9, tweede
lid, onder a, van de wet voor de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems, voor zover
die betrekking hebben of ook betrekking hebben op het Nederlandse grondgebied, raadpleegt Onze
Minister:
a.
bevoegde autoriteiten van andere staten in de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en
Eems, en
b.
gedeputeerde staten van de provincies en het dagelijks bestuur van de waterschappen of
andere openbare lichamen op wier grondgebied het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict
deels is gelegen.
2.
Een stroomgebiedsbeheerplan wordt elke zes jaar geactualiseerd.
Artikel 8.10 (samenwerking en actualisatie overstromingsgevaar- en
overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen)
1.
Bij de totstandkoming van overstromingsrisicobeheerplannen als bedoeld in artikel 3.9,
tweede lid, onder b, van de wet voor de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems, voor
zover die betrekking hebben of ook betrekking hebben op het Nederlandse grondgebied, raadpleegt
Onze Minister:
a.
bevoegde autoriteiten van andere staten in de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en
Eems, en
b.
gedeputeerde staten van de provincies en het dagelijks bestuur van de waterschappen of
andere openbare lichamen op wier grondgebied het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict
deels is gelegen.
2.
Bij de totstandkoming van overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten raadplegen
gedeputeerde staten het dagelijks bestuur van de waterschappen of andere openbare lichamen op
wier grondgebied het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict deels is gelegen.
3.
Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en een
overstromingsrisicobeheerplan worden elke zes jaar geactualiseerd.
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Artikel 8.11 (samenwerking en actualisatie Onze Minister programma van maatregelen
mariene strategie)
1.
Bij de totstandkoming van een programma van maatregelen mariene strategie als bedoeld in
artikel 3.9, tweede lid, onder c, van de wet en de onderdelen van de mariene strategie, raadpleegt
Onze Minister bevoegde autoriteiten van andere staten van dezelfde mariene regio of subregio.
2.
Het programma van maatregelen mariene strategie en de onderdelen van de mariene
strategie worden elke zes jaar geactualiseerd.
Artikel 8.12 (samenwerking en actualisatie maritiem ruimtelijke plan)
1.
Bij de totstandkoming van een maritiem ruimtelijke plan als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn
2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader
voor maritieme ruimtelijke planning (PbEU 2014, L 257) raadpleegt Onze Minister bevoegde
autoriteiten van andere staten die aan de Nederlandse mariene wateren grenzen.
2.
Een maritiem ruimtelijk plan wordt tenminste elke tien jaar geactualiseerd.

Artikel 8.13 (samenwerking en actualisatie waterprogramma’s)
1.
Bij de totstandkoming van een nationale waterprogramma als bedoeld in artikel 3.9, tweede
lid, onder d, van de wet raadpleegt Onze Minister:
a.
bevoegde autoriteiten van andere staten, en
b.
gedeputeerde staten van de provincies en het dagelijks bestuur van de waterschappen of
andere openbare lichamen op wier grondgebied de rijkswateren of een gedeelte daarvan, waarop het
programma betrekking heeft, zijn gelegen.
2.
Een waterbeheerprogramma, een regionale waterprogramma en een nationale
waterprogramma worden elke zes jaar geactualiseerd.
§ 8.4.4 Lucht
Artikel 8.14 (samenwerking kwaliteit van de buitenlucht)
Bij de totstandkoming en uitvoering van een programma als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de
wet voor zover dat gericht is op het voldoen aan een omgevingswaarde voor de kwaliteit van de
buitenlucht, raadpleegt het college van burgemeester en wethouders of het op grond van artikel 3.10,
tweede lid, onder b, van de wet, aangewezen bestuursorgaan, bevoegde autoriteiten van
andere staten als dat naar het oordeel van het desbetreffende bevoegd gezag noodzakelijk is.
§ 8.4.5 Natuur
Artikel 8.15 (actualisatie beheerplan Natura 2000)
Een beheerplan voor een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 3.8, derde lid, en 3.9, derde lid, van
de wet wordt elke zes jaar geactualiseerd.

Afdeling 8.5 Meldingen en maatwerkvoorschriften
Artikel 8.16 (kennisgeving van een melding en maatwerkvoorschrift)
1.
Het bevoegd gezag geeft kennis van een melding als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van
de wet, voor de meldingen op grond van de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit
activiteiten leefomgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere
geschikte wijze.
2.
Het bevoegd gezag geeft kennis van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5, eerste
lid, van de wet, voor de maatwerkvoorschriften op grond van de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het
Besluit activiteiten leefomgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een
andere geschikte wijze.

Afdeling 8.6 Omgevingsvergunning
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§ 8.6.1 Aanvraag en werking omgevingsvergunning
Artikel 8.17 (aanvraag wateractiviteiten los)
Voor alle wateractiviteiten wordt de omgevingsvergunning los aangevraagd van de
omgevingsvergunning voor andere activiteiten als bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.4 van de wet.
Artikel 8.18 (informatie omgevingsvergunning milieubelastende activiteit)
1.
Het bevoegd gezag verstrekt aan een staat een afschrift van de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit met de daarbij behorende gegevens als:
a. die activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu van die staat kan veroorzaken, of
b.
die staat vanwege die mogelijke belangrijke nadelige gevolgen daarom verzoekt.
2.
Het afschrift en de daarbij behorende gegevens worden verstrekt op het moment waarop
op grond van:
a.
artikel 16.63 van de wet kennis wordt gegeven van de aanvraag, of

b.
artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbesluit met de
daarbij behorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Artikel 8.2
[Gereserveerd]8.19 (termijnstelling in omgevingsvergunning)
1.
In een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit die betrekking heeft op een tijdelijk
bouwwerk als bedoeld in artikel 4.8, tweede lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving, wordt
bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij de omgevingsvergunning gestelde
termijn van ten hoogste vijftien jaar, verplicht is de voor de verlening van de omgevingsvergunning
bestaande toestand hersteld te hebben.
2.
Als de in de omgevingsvergunning bepaalde termijn, bedoeld in het tweede lid, korter is
dan vijftien jaar kan die termijn worden verlengd tot ten hoogste vijftien jaar.
De implementatie van een deel van artikel 14 van de kaderrichtlijn water (KRW) in artikel 16.28 van de wet leidt
tot een aantal vragen over onder andere de uitbreiding van de zienswijze termijn van 6 maanden en de termijn
voor terinzagelegging van het stroomgebiedsbeheerplan en andere voorbereidende documenten uit de KRW.
Deze vragen worden op dit moment bezien. De artikelen zullen later ingevuld worden.

§ 8.6.2 Toepassing afdeling 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht
§ 8.1.2 Toepassing afdeling 3.5
Artikel 8.20 (voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning)
1.
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van
het besluit op de aanvraag om of wijziging van een omgevingsvergunning, als de aanvraag of
wijziging geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de volgende activiteiten:
a.
de rijksmonumentenactiviteit als het betreft een geval als bedoeld in artikel 3.18, eerste
lid, onder a,
b.
de milieubelastende activiteit voor het exploiteren van een ippc-installatie,
c.
de milieubelastende activiteit voor het exploiteren van een Seveso-inrichting,
d.
de milieubelastende activiteit voor installaties van vergassing en vloeibaarmaking in de
energie- industrie, voor zover het geen ippc-installatie betreft,
e.
een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringstechnisch werk voor het
lozen van afvalwater afkomstig van een ippc-installatie,
f.
de lozingen, bedoeld in artikel 3.20, tweede lid, 3.52, vijfde lid, 3.79, 3.106, derde lid,
3.114, derde lid, 3.240, tweede lid, 3.255, derde lid, of 6.43, eerste lid, onder d, van het Besluit
activiteiten leefomgeving, of
g.
het storten op zee, bedoeld in artikel 7.63, van het Besluit activiteiten leefomgeving.
2.
Deze bepaling is niet van toepassing op de activiteit, bedoeld in het eerste lid, onder d, als
deze activiteit alleen of voornamelijk wordt uitgevoerd voor onderzoek, ontwikkeling en het testen
van nieuwe methoden of producten gedurende minder dan twee jaar, tenzij aannemelijk is dat de
activiteit een aanzienlijk nadelig effect heeft op milieu en gezondheid.
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3.
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de activiteiten,
bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met e, als sprake is van een niet-belangrijke wijziging.
Artikel 8.38.21 (toepassing coördinatieregeling Awb op aanvragen omgevingsvergunning)
[artikel 16.7, tweede lid Ow]
1.
In een geval als bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, onder a, van de wet is coördinerend
bestuursorgaan als bedoeld in artikel 3:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht het
bestuursorgaan dat bevoegd is om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning of
wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning voor de andere activiteit of
activiteiten dan wateractiviteiten.
2.
In de gevallen, bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, onder b, van de wet, is coördinerend
bestuursorgaan als bedoeld in artikel 3:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht het
bestuursorgaan dat bevoegd is om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning of
wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit,
respectievelijk die voorschriften ambtshalve te wijzigen.

Afdeling 8.2 Overige procedurele regels en vormvereisten8.7 Gedoogplichtbeschikking
§ 8.2.1 Algemeen
Artikel 8.4 (informatieverplichting provincie, waterschap en gemeente) [artikel 16.88,
tweede lid, onder h Ow]
Op verzoek verstrekken het gemeentebestuur, het waterschapsbestuur en het provinciebestuur de
benodigde gegevens aan Onze Minister of Onze Minister die het aangaat, om te voldoen aan
informatieverplichtingen aan de Europese Commissie.
§ 8.2.2 Omgevingsplan
Artikel 8.5 (motiveringsplicht vroegtijdige participatie) [artikel 16.88, tweede lid, onder
d Ow]
In een omgevingsplan wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken.
Artikel 8.6 (overleg bijzondere betrokkenheid provincie) [artikel 16.88, eerste lid Ow]
Gedeputeerde Staten voeren voorafgaand aan het nemen van een besluit als bedoeld in artikel
16.21 van de wet overleg met de gemeenteraad.

§ 8.2.3 Instructies
Artikel 8.7 (overleg bestuursorgaan voorafgaand aan instructie) [artikel 16.88, eerste lid
Ow]
Het bevoegde bestuursorgaan voert voorafgaand aan het geven van een instructie op grond van
artikel 2.33, artikel 2.34 of artikel 19.16, eerste en vierde lid, van de wet overleg met het
bestuursorgaan tot wie de instructie zal zijn gericht.
§ 8.2.4 Omgevingsvisie
Artikel 8.8 (motiveringsplicht vroegtijdige participatie) [artikel 16.88, tweede lid, onder
d Ow]
In een omgevingsvisie wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken.
§ 8.2.5 Programma’s
§ 8.2.5.1 Algemeen
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Artikel 8.9 (motiveringsplicht vroegtijdige participatie) [artikel 16.88, tweede lid, onder
d Ow]
In een programma wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken.
§ 8.2.5.2 Geluid
Artikel 8.10 (coördinatie en actualisatie actieplan geluid) [artikel 16.88, tweede lid,
onder e en g Ow]
1.
Het bevoegd gezag coördineert met de bevoegde autoriteiten van andere staten de
totstandkoming en uitvoering van het actieplan geluid, voor zover het actieplan ook betrekking
heeft op grensregio’s.

2.

Het actieplan geluid wordt elke vijf jaar geactualiseerd, tenzij omstandigheden vragen
om voortijdige actualisatie.
§ 8.2.5.3 Lucht
Artikel 8.11 (coördinatie kwaliteit van de buitenlucht) [artikel 16.88, tweede lid, onder e
Ow]
Het college van burgemeester en wethouders of het op grond van artikel 3.10, tweede lid, onder b, van
de wet, aangewezen bestuursorgaan coördineert met bevoegde autoriteiten van andere staten de
totstandkoming en uitvoering van een programma dat gericht is op het voldoen aan een
omgevingswaarde voor de kwaliteit van de buitenlucht, als dat noodzakelijk is.
§ 8.2.5.4 Water
Artikel 8.12 (coördinatie en actualisatie stroomgebiedsbeheerplan) [artikel 16.88,
tweede lid, onder e en g Ow]

1.

Het bevoegd gezag coördineert met bevoegde autoriteiten van andere staten de
totstandkoming en uitvoering van het stroomgebiedsbeheerplan.

2.

Het stroomgebiedsbeheerplan wordt elke zes jaar geactualiseerd.

Artikel 8.13 (coördinatie en actualisatie maatregelenprogramma waterprogramma’s)
[artikel 16.88, tweede lid, onder e Ow]

1.

Het bevoegd gezag coördineert met bevoegde autoriteiten van andere staten de
maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.3, derde lid, onder a, en 4.7, derde lid, onder c, van het
Besluit kwaliteit

leefomgeving die onderdeel vormen van respectievelijk het nationale waterprogramma, het
regionale waterprogramma of het waterbeheerprogramma.

2.

De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, worden elke zes jaar geactualiseerd.

Artikel 8.14 (coördinatie en actualisatie overstromingsrisicobeheerplan)[artikel 16.88,
tweede lid, onder e en g Ow]
1.
Het bevoegd gezag coördineert met bevoegde autoriteiten van andere staten de
totstandkoming
en uitvoering van het overstromingsrisicobeheerplan,.

2.

Het overstromingsrisicobeheerplan wordt elke zes jaar geactualiseerd.

Artikel 8.15 (coördinatie stroomgebiedsbeheerplan en overstromingsrisicobeheerplan)
[artikel 16.88, eerste lid Ow]
[PM]
Artikel 8.16 (coördinatie en actualisatie Onze Minister programma van maatregelen 29
mariene strategie [artikel 16.88, tweede lid, onder e en g Ow]
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1.

Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister die het aangaat, coördineert met
bevoegde autoriteiten van andere staten de totstandkoming en uitvoering van het programma van
maatregelen mariene strategie.

2.

Het programma van maatregelen mariene strategie wordt elke zes jaar geactualiseerd.

Artikel 8.17
[Gereserveerd]
De Richtlijn maritieme ruimtelijke planning (2014/89) wordt geïmplementeerd in de Waterwet. Via de
Invoeringswet/het Invoeringsbesluit wordt de richtlijn opgenomen in het stelsel van de Omgevingswet. Dat
betreft regels over overlegverplichtingen met andere staten en een activeringsplicht van het programma. Deze
regels kunnen worden opgenomen in het gereserveerde artikel 8.17

Artikel 8.18 (coördinatie Onze Minister Noordzee) [artikel 16.88, tweede lid, onder e
Ow]
[PM]8.22 (intrekking van gedoogplichtbeschikking)
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de voorbereiding van
een besluit tot intrekking van een gedoogplichtbeschikking.
§ 8.2.6 Melding, maatwerk en gelijkwaardigheid

In onderstaande artikelen zijn ook procedurele regels opgenomen over de mededeling. De grondslag daarvoor
is artikel 4.3 van de wet. De term mededeling wordt ook in het Besluit activiteiten leefomgeving gebruikt. Er
wordt nog bezien of dit de meest geschikte term is, of dat bijvoorbeeld gekozen wordt voor de term
informatieverplichting of informatieplicht. Ook in artikel 12.1 en 12.2 wordt gebruik gemaakt van de term
mededeling. De grondslag voor die artikelen is artikel 16.1 van de wet. Artikel 16.1 van de wet ziet echter niet
op de mededeling, bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. In het kader van de Invoeringswet zal
worden bezien of een aanvullende grondslag nodig is.

Afdeling 8.8 Monitoring

Artikel 8.19 (algemene gegevens bij een melding of een
mededeling) [artikel 4.3 Ow]

1.
a.

Een melding of een mededeling wordt ondertekend en bevat ten minste:

b.
c.

de dagtekening en

de naam en het adres van degene die de activiteit die gemeld of meegedeeld wordt
gaat verrichten,
als degene die de activiteit die gemeld of meegedeeld wordt gaat verrichten een nummer bij de
Kamer van Koophandel heeft: dat nummer.8.23 (openbaarmaking monitoringsprogramma)

2.

Het bevoegde gezag wordt binnen 48 uur na een wijziging van de gegevens, bedoeld in het
eerste lid onder a en c, in kennis gesteld van die wijziging.Van een monitoringsprogramma of een
onderdeel daarvan en een bijstelling van dat programma of onderdeel als bedoeld in artikel 10.9,
eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, geeft Onze Minister openbaar kennis.

29

PM beslissing of ‘programma van maatregelen mariene strategie’ of ‘actieplan mariene strategie’ wordt
gehanteerd. Gebruik van de term programma van maatregelen vergt aanpassing van artikel 3.9, tweede lid,
onder c, van de wet.

Artikel 8.20 (bekendmaking en kennisgeving van een melding, mededeling, maatwerk en
gelijkwaardigheid) [artikel 4.3 Ow]
[PM]
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§ 8.2.7 Tijdelijke regels bij luchtverontreiniging
Artikel 8.21 (bekendmaking en inwerkingtreding tijdelijke regels bij
luchtverontreiniging) [artikel 16.88, tweede lid, onder b Ow]
In afwijking van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een besluit als bedoeld in
artikel 19.12 van de wet bekend gemaakt met behulp van daarvoor geschikte
communicatiemiddelen en treedt daarna onmiddellijk in werking.30

30

Aanpassen nav een mogelijke wijziging van de Awb over inwerkingtreding.
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HOOFDSTUK 9 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Afdeling 9.1 Milieueffectrapportage voor plannen en programma’s
Artikel 9.1 (plan-mer-beoordeling) [artikel 16.88, eerste lid onder b en artikel 16.36,
zesde lid onder b Ow]
1.
Het bevoegd gezag neemt het resultaat van de beoordeling of sprake is van aanzienlijke
milieueffecten, bedoeld in artikel 16.36, vijfde lid, van de wet, met de bijbehorende motivering op
in het ontwerp van het plan of programma, of bij het ontbreken daarvan, in en, voor zover hier
sprake van is, in het ontwerp van het plan of programma.
2.
Artikel 16.36, derde lid, van de wet is niet van toepassing op een plan of programma dat
betrekking heeft op een project als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, onderdeel a, van de wet.
3.
Een beoordeling of sprake is van aanzienlijke milieueffecten van een plan of programma als
3.
Een beoordeling of sprake is van aanzienlijke milieueffecten van een plan of programma
als bedoeld in artikel 16.36, derde lid, van de wet dat het gebruik bepaalt van kleine gebieden op
lokaal niveau vindt alleen plaats als voor dat plan of programma een bestuursorgaan van een
gemeente het bevoegd gezag is en dat plan of programma geen betrekking heeft op het gehele
grondgebied van de gemeente.
4.
Bij de beoordeling of sprake is van kleine wijzigingen van een plan of programma, als bedoeld
in artikel 16.36, derde lid, van de wet, houdt het bevoegd gezag rekening met de context van het
artikel 16.36, derde lid, van de wet, betrekt het bevoegd gezag de context van het plan of
programma dat wordt gewijzigd en de mate van waarschijnlijkheid dat de wijzigingen aanzienlijke
milieueffecten zullen hebben.
Artikel 9.2 (advies Commissie voor de milieueffectrapportage) [artikel 16.39, tweede lid
Ow]
1.
Uiterlijk op het moment van terinzagelegging van het milieueffectrapport stelt het bevoegd
gezag de Commissie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid over het milieueffectrapport
te adviseren.
2.
De Commissie voor de milieueffectrapportage brengt advies uit binnen zes weken nadat
zij hiertoe in de gelegenheid is gesteld.
hiertoe in de gelegenheid is gesteld.
De Commissie mer kan mogelijk worden aangemerkt als adviseur als bedoeld in artikel 3:5 van de Algemene
wet bestuursrecht. Daarmee zijn de regels van afdeling 3.3 van de Awb van toepassing. Er zal nader worden
onderzocht in hoeverre het nodig is om aanvullende of afwijkende bepalingen over de procedure van advisering
in het Omgevingsbesluit op te nemen. Dit heeft met name betrekking op artikel 9.2, tweede lid, 9.4, eerste lid,
onder b en 9.11.

Artikel 9.3 (inhoud plan-MER) [artikel 16.42 Ow]

1.

Het milieueffectrapport bevat een vaststelling, beschrijving en beoordeling van de mogelijke
aanzienlijke milieueffecten van zowel de uitvoering van het plan of programma, als van de redelijke
alternatieven, die rekening houden met het doel en de geografische werkingssfeer van het plan of
programma.

2.

Het milieueffectrapport bevat de informatie die redelijkerwijs mag worden vereist, mede
gelet op de stand van kennis en beoordelingsmethoden en de inhoud van het plan of programma en
de redelijke alternatieven.
1.

3.

Het milieueffectrapport bevat in ieder geval de volgende informatie:
a.
een schetsbeschrijving van de inhoud envan het plan of programma en de redelijke
alternatieven, de belangrijkste doelstellingen van het plan of programma en het verband met
andere relevante plannen en programma’s,
b.
de relevante aspecten van de bestaande staat en kwaliteit van het milieu en de mogelijke
ontwikkeling daarvan als het plan of programma niet wordt uitgevoerd,
c.
de milieukenmerken van gebieden waarvoor de effecten van het plan of programma
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aanzienlijk kunnen zijn,
d.
alle bestaande milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma, in het
bijzonder de problemen in gebieden waar het belang van het beschermen van het milieu een
belangrijke rol speelt,
e.
een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de doelstellingen ter
bescherming van het milieu die zijn vastgesteld op internationaal, communautair of nationaal
niveau, voorzover en andere milieuoverwegingen zijn betrokken bij het plan of programma, voor
zover zij relevant zijn voor het plan of programma,
f.
de mogelijke f. een beschrijving van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het plan of
programma,de uitvoering van het plan of programma en van de redelijke alternatieven, met inbegrip
van een beoordeling van deze milieueffecten,
g.
de voorgenomen maatregelen om de mogelijke aanzienlijke nadelige milieueffecten van de
uitvoering van het plan of programma te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te doen,
h.
een motivering van de selectie van de onderzochte alternatieven en een beschrijving van de
wijze waarop de milieubeoordeling is uitgevoerdmilieueffecten zijn vastgesteld en beoordeeld, met
inbegrip van de moeilijkheden die bij het verzamelen van de vereiste informatie zijn ondervonden,
zoals technische tekortkomingen of ontbrekende kennis,
i.
een beschrijving van de voorgenomen monitoringsmaatregelen, bedoeld in artikel 9.5, en

j.
een niet-technische samenvatting van de op grond van dit artikelde onderdelen a tot en met
i verstrekte informatie.
2.
Het milieueffectrapport bevat de informatie die redelijkerwijs mag worden vereist, ook gelet
op
de stand van kennis en beoordelingsmethoden en de inhoud van het plan of programma.
3.
In aanvulling op artikel 16.37 van de wet kan het bevoegd gezag gebruik maken van
informatie over de milieueffecten van het plan of programma die op grond van verordeningen,
richtlijnen en besluiten als bedoeld in de bijlage, onder B, bij de wet is verkregen.
Artikel 9.4 (inhoud plan of programma) [artikel 16.88, eerste lid onder b Ow]
1.
In het plan of programma vermeldt het bevoegd gezag a. op welke wijzein ieder geval hoe
rekening is gehouden met het milieueffectrapport, en:
a.
het milieueffectrapport, en
b.
op welke wijze rekening is gehouden met het advies van de Commissie voor de
milieueffectrapportage.
2.
Daarnaast bevat het plan of programma in ieder geval:
a.
een samenvatting van de milieuoverwegingen die zijn betrokken bij het vaststellen van het
plan of programma,
b.
een samenvatting van de redenen om te kiezen voor het vastgestelde plan of programma,
waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de in het milieueffectrapport beschreven redelijke
alternatieven worden betrokken, en
c.
de monitoringsmaatregelen, die op grond van artikel 9.7 zullen worden genomen.
Artikel 9.5 (monitoringsmaatregelen)31

1.

Het bevoegd gezag monitort de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van de uitvoering van

het plan of programma en neemt, als dat nodig is, de hem ter beschikking staande maatregelen om
de onvoorziene nadelige milieueffecten zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
2.
Om overlapping van monitoring te voorkomen, kunnen bestaande monitoringsregelingen
worden
gebruikt.
Afdeling 9.2 Milieueffectrapportage voor projecten32
De invulling van deze paragraaf is grotendeels afhankelijk van de implementatie van de mer-richlijn, die via de
Wet milieubeheer loopt (Wetsvoorstel implementatie herziening mer-richtlijn, Wihm). De bepalingen die
vanwege deze implementatie nog niet kunnen worden ingevuld, zijn aangegeven met een *. Het wetsvoorstel is
op 22 september 2015 ingediend bij de Tweede Kamer
(http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2015Z16990&dossier=34287). Deze wijziging van de
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Wet milieubeheer zal via de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit ingebouwd worden in de Omgevingswet en het
Omgevingsbesluit. Om toch inhoudelijk te duiden waar deze bepalingen op zien is
onderstaand in schuingedrukte teksten aangegeven wat de artikelen naar verwachting zullen inhouden.

Artikel 9.69.5 (aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten [artikel 16.43 eerste lid)
Ow]
1.
Bijlage V, kolom 2, in samenhang met kolom 1, bij dit besluit bevat de projecten, bedoeld
in artikel 16.43, eerste lid, onder a, van de wet die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en
waarvoor bij de voorbereiding van het besluit een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
31

In de Invoeringswet zal een grondslag worden opgenomen voor het opnemen van regels in een AMvB over
monitoringsmaatregelen.
32
Voor de procedurele regels over project-mer-plichtige projecten zal in artikel 16.88 (delegatiegrondslag procedurele
en vormvereisten) geëxpliciteerd worden dat het artikel ook ziet op besluiten op grond van andere wetten dan de
Omgevingswet. Dat zal gebeuren via de Invoeringswet.

2.

Bijlage V, kolom 3, in samenhang met kolom 1, bij dit besluit bevat de projecten, bedoeld in

2.

Bijlage V, kolom 3, bij dit besluit bevat de projecten, bedoeld in artikel 16.43, eerste lid,
onder b, van de wet waarvoor moet worden beoordeeld of zij aanzienlijke milieueffecten kunnen
hebben en, als dat het geval is, waarvoor bij de voorbereiding van het besluit een milieueffectrapport
moet worden gemaakt.
3.
Bijlage V, kolom 4, bij dit besluit bevat de besluiten die betrekking hebben op de projecten,
bedoeld in het eerste en tweede lid.
Artikel 9.79.6 (bijzonderheden bij aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten
[artikel
16.43, eerste lid en artikel 16.88, eerste lid onder e Ow]
1.
Voor projectengevallen die zowel in kolom 2, als in kolom 33, van bijlage V bij dit besluit
zijn vermeld, wordt bij de voorbereiding van het besluit een milieueffectrapport gemaakt.
2.
Bij de vaststelling of sprake is van een project als bedoeld in artikel 9.6,9.5, eerste of
tweede lid, wordt het gehelehele project in beschouwing genomen, met inbegrip van de
grensoverschrijdende onderdelen.
3.
Projecten vermeldals bedoeld in bijlage V, kolom 2, in samenhang met kolom 1, bij dit besluit
die uitsluitendalleen of hoofdzakelijk dienen voor het ontwikkelen en beproeven van nieuwe
methoden of producten en die niet langer dan twee jaar worden gebruikt worden in afwijking van
artikel 9.6,9.5, eerste lid, aangemerkt als projecten als bedoeld in artikel 9.6,9.5, tweede lid.
Artikel 9.8 (inhoud mededeling voornemen)* [artikel 16.88, eerste lid en tweede lid onder
a Ow]9.7 (bijzonderheden bij de besluiten bij mer-(beoordelings)plichtige projecten
Inhoud:
Degene die voornemens is een besluit aan te vragen dat ziet op een mer-(beoordelings-)plichtig
project moet daarvan mededeling doen aan het bevoegd gezag (artikel 16.45 Ow). Bij een merbeoordelingsplichtig project moet aan deze mededeling ook bepaalde informatie worden
toegevoegd (artikel 4 lid 4 en Bijlage IIA nieuwe mer-richtlijn). In dit artikel zal worden geregeld
welke informatie moet worden aangeleverd, met welke andere relevante informatie bij de
verzameling ervan rekening gehouden moet worden en welke informatie facultatief kan worden
toegevoegd.
Artikel 9.9 (motivering mer-beoordeling) *[ artikel 16.88, eerste lid onder eOw]
Inhoud:
In dit artikel zullen de aanvullende eisen die in de herziene mer-richtlijn (artikel 4, lid 5 en 6) zijn
gesteld aan de termijn en de motivering van de mer-beoordeling worden opgenomen.
Artikel 9.10 (raadpleging reikwijdte en detailniveau)* [16.44, derde lid Ow]
Inhoud:
Dit artikel bepaalt het doel van de raadpleging over reikwijdte en detailniveau en regelt dat
rekening wordt gehouden met de door de initiatiefnemer verstrekte informatie.
Artikel 9.11 (advies Commissie voor de milieueffectrapportage) [artikel 16.47, tweede
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lid Ow]
Inhoud:
Dit artikel zal vergelijkbaar zijn met artikel 9.2 voor plannen. Het relevante verschil is dat voor
projecten geen verplichting geldt om de Commissie om advies te vragen.
Artikel 9.12 (elektronische beschikbaarstelling en kennisgeving)*33 []
Inhoud: Dit artikel zal de verplichting regelen om de kennisgevingen van het ontwerpbesluit en van
het besluit, inclusief de bijbehorende stukken, elektronisch beschikbaar te stellen op een daartoe
geschikte website van het bevoegd gezag. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 6, tweede
en vijfde lid van de herziene mer-richtlijn.

33

Nog bezien in hoeverre hier kan worden aangesloten bij de Awb en bij de uitwerking van artikel 16.2 Ow.

Artikel 9.13 (inhoud project-MER) [artikel 16.52, eerste lid Ow]
1.
Het milieueffectrapport bevat in ieder geval:Onder een omgevingsvergunning voor de
milieubelastende activiteit als bedoeld in bijlage V, kolom 4, bij dit besluit wordt ook een
omgevingsvergunning voor de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een
zuiveringtechnisch werk verstaan.

a.

een beschrijving van het project met gegevens over de locatie, het ontwerp, de omvang
en andere relevante kenmerken van het project,

b.
c.

een beschrijving van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het project,

een beschrijving van de kenmerken van het project en, voor zover van toepassing, de
geplande maatregelen om de mogelijke aanzienlijke nadelige milieueffecten te vermijden, te
voorkomen, te beperken en, als dat mogelijk is, te compenseren,

d.

een beschrijving van de redelijke alternatieven voor het project en de specifieke
kenmerken ervan, met een motivering voor de gekozen optie, in het licht van de milieueffecten
van het project, en
e.
een niet-technische samenvatting van de in dit lid bedoelde informatie.
2.
Het milieueffectrapport bevat daarnaast de informatie, bedoeld in bijlage IV bij de
mer-richtlijn, die van belang is voor de specifieke kenmerken en milieuaspecten van het project.Als
geen sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 9.5, derde lid, kan het bevoegd gezag een ander
besluit aanwijzen dat nodig is voor een project waarvoor moet worden beoordeeld of die aanzienlijke
milieueffecten kan hebben en, als dat het geval is, waarvoor bij de voorbereiding van dat besluit een
milieueffectrapport moet worden gemaakt.

3.
Als een advies over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie voor het
milieueffectrapport als bedoeld in artikel 16.46, van de wet, is uitgebracht, wordt bij het maken van
het milieueffectrapport rekening gehouden met dat advies. De inhoud van het milieueffectrapport
wordt afgestemd op: 1°. De informatie die redelijkerwijs mag worden vereist om tot een
gemotiveerde conclusie over de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het project te komen, 2°.
De bestaande kennis en beoordelingsmethodes, enbesluit als bedoeld in artikel 9.5, derde lid, een
besluit tot vaststelling van een omgevingsplan betreft, wordt dat besluit aangemerkt als een besluit
voor een project als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, van de wet, tenzij sprake is van een
omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit dat betrekking heeft op het project. In dat geval
wordt deze omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit aangemerkt als een besluit voor een
project als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, van de wet.
3°. De beschikbare resultaten van andere uitgevoerde relevante milieueffectrapporten.
Artikel 9.8 (inhoud mededeling voornemen)
[Gereserveerd]
Artikel 9.9 (motivering mer-beoordeling)
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[Gereserveerd]
Artikel 9.10 (raadpleging reikwijdte en detailniveau)
[Gereserveerd]
Artikel 9.11 (advies Commissie voor de milieueffectrapportage)
[Gereserveerd]
Artikel 9.12 (elektronische beschikbaarstelling en kennisgeving)
[Gereserveerd]
Artikel 9.13 (inhoud project-MER)
[Gereserveerd]
Artikel 9.14 (inhoud besluit)deels* [artikel 16.88, eerste lid onder a Ow]
Inhoud:
In dit artikel zullen de eisen worden opgenomen die gesteld worden aan het besluit. Het betreft met
name de omzetting van het nieuwe artikel 8bis, eerste, tweede en derde lid van de herziene
mer-richtlijn. Het gaat dan enerzijds om eisen aan de onderbouwing van het besluit in relatie tot
het milieueffectrapport en anderzijds om informatie die bij het besluit beschikbaar moet zijn.
[Gereserveerd]
Artikel 9.15 (monitoring)*34
Inhoud:
Dit artikel zal de omzetting van de nieuwe bepalingen voor monitoring van de herziene merrichtlijn gaan bevatten, zoals die zijn opgenomen in het nieuwe artikel 8bis, vierde lid.
Concreet bepaalt dit artikel wat het bevoegd gezag moet doen indien er bij het besluit
monitoringsmaatregelen voor een project zijn voorgeschreven aan de initiatiefnemer.
Afdeling 9.3 Grensoverschrijdende gevallen35milieueffecten
§ 9.3.1 Grensoverschrijdende gevallen plan-mer
Artikel 9.16 9.15 (mededeling en toezending informatie grensoverschrijdende
milieueffecten)
[artikel 16.88, tweede lid onder b Ow]
1.
Als een plan of programma waarvoor een milieueffectrapport moet worden gemaakt mogelijk
aanzienlijke grensoverschrijdende milieueffecten heeft, deelt het bevoegd gezag dit mee aan de
bevoegde autoriteit van de staat die deze mogelijke effecten zal ondervinden. Tegelijk met deze
mededeling, of zo spoedig mogelijk nadat de bevoegde autoriteit van de andere staat hierom heeft
verzocht, zendt het bevoegd gezag in ieder geval:
a.
het ontwerp van het plan of programma,

34

In de Invoeringswet zal een grondslag worden opgenomen voor het opnemen van regels in een AMvB over
monitoringsmaatregelen.
35
Er zal nog worden bezien of er ter verduidelijking voor de grensoverschrijdende gevallen een specifieke grondslag
via de Invoeringswet wordt opgenomen.

b.
het milieueffectrapport, voor zover dit niet is opgenomen in het ontwerp van het plan of
programma, met inbegrip van informatie over de mogelijke grensoverschrijdende effecten en een
vertaling van de samenvatting van het milieueffectrapport in de landstaal van de andere staat,
c.
informatie over de totstandkomingsprocedure van het plan of programma, en
d.
de termijn waarbinnen de bevoegde autoriteit van de andere staat kan aangeven of
zij raadpleging wenst over de mogelijk grensoverschrijdende milieueffecten van het plan
of programma.
Artikel 9.17 (raadpleging) [artikel 16.88, eerste lid en tweede lid onder d Ow]
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2.
Het publiek en de bevoegde instanties in de andere staat worden in de gelegenheid
gesteld zienswijzen naar voren te brengen, met overeenkomstige toepassing van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht, als de bevoegde autoriteit te kennen geeft dat hiervan
gebruik wordt gemaakt.bevoegd gezag doet deze mededeling en zendt deze informatie in
ieder geval voor de vaststelling van het plan of programma.
Artikel 9.189.16 (overleg) [artikel 16.88, eerste lid en tweede lid onder d en e Ow]
1.
Binnen de afgesproken termijn overlegt het bevoegd gezag met de bevoegde autoriteit van
de andere staat over de mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende milieueffecten van het plan of
programma en de voorgenomen maatregelen om de nadelige effecten te voorkomen, te beperken
of zoveel mogelijk teniet te doen.
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2.
Onze Minister kan contacten onderhouden met de bevoegde autoriteit van de andere staat als
er geen contact is tussen het bevoegd gezag en die autoriteit of als het overleg niet tot het gewenste
resultaat heeft geleid. Daartoe zendt hetHet bevoegd gezag zendt de benodigde informatie aan Onze
Minister.
Artikel 9.199.17 (raadpleging)
Het betrokken publiek en de bevoegde instanties in de andere staat worden in de gelegenheid gesteld
zienswijzen naar voren te brengen, met overeenkomstige toepassing van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 9.18 (inhoud en toezending plan of programma) [artikel 16.88, eerste lid onder b;
artikel 16.86, tweede lid onder c Ow]
Nadat het plan of programma is vastgesteld, verstrekt het bevoegd gezag een afschrift daarvandat
plan of programma aan de bevoegde autoriteit van de andere staat, degenen die zienswijzen naar
voren hebben gebracht en de bevoegde instanties van de andere staat.
Artikel 9.209.19 (grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland) [artikel 16.88, eerste
lid en tweede lid onder c en e Ow]
Als het bevoegd gezagbetrokken bestuursorgaan aan de bevoegde autoriteit van de andere staat
heeft aangegeven dat raadpleging gewenst is over een plan of programma in een andere lidstaatstaat
dat mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende milieueffecten heeft in Nederland, geeft het bevoegd
gezagbetrokken bestuursorgaan, in overeenstemming met de bevoegde instantieautoriteit van de
andere staat en overeenkomstigmet overeenkomstige toepassing van artikel 3:4342 van de
Algemene wet bestuursrecht kennis van:
a.
het vastgestelde plan of programma,
b.
een door de bevoegde autoriteiten van de andere staat opgestelde samenvatting van de
wijze waarop met de milieuoverwegingen, de gehouden raadplegingen, het gegeven commentaar
en het milieueffectrapport rekening is gehoudenzijn betrokken bij het vaststellen van het plan of
programma, en
c.
de monitoringsmaatregelen waartoe de autoriteitenbevoegde autoriteit van de andere staat
hebbenheeft besloten.
§ 9.3.2 Grensoverschrijdende gevallen project-mer
Artikel 9.219.20 (mededeling grensoverschrijdende milieueffecten) [artikel 16.88, eerste
lid en tweede lid onder b Ow]
1.
Als een project waarvoor een milieueffectrapport moet worden gemaakt mogelijk aanzienlijke
grensoverschrijdende milieueffecten heeft, deelt het bevoegd gezag dit mee aan de bevoegde
autoriteit van de andere staat die deze mogelijke effecten zal ondervinden. Tegelijk met deze
mededeling, of zo spoedig mogelijk nadat die bevoegde autoriteit hierom heeft verzocht, zendt het
bevoegd gezag in ieder geval:
a.
passende informatie over het project, waaronder alle beschikbare informatie over de mogelijk
nadelige grensoverschrijdende milieueffecten,
b.
informatie over de aard en de totstandkoming van het te nemen besluit, en
c.
de termijn om aan te geven of de bevoegde autoriteiten en het betrokken publiek van de andere
staat advies wil uitbrengen over het milieueffectrapport en zienswijzen naar voren wil brengen over
het ontwerp- van het besluit.
2.
Het bevoegd gezag zendt deze informatie niet later dan het moment waarop derden op grond
van artikel 16.46 of 16.50 van de wet betrokken worden bij het besluit als bedoeld in artikel 16.43,
eerste lid, van de wet.
van artikel 16.46, 16.47 en 16.50 de wet betrokken wordt bij het besluit als bedoeld in artikel
16.43, eerste lid. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

a.

het moment van de kennisgeving van het project, bedoeld in artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht, of
3.

b.

Als sprake is van een projectbesluit zendt het bevoegd gezag deze informatie niet later
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dan het moment van de kennisgeving van het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een
mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving, bedoeld in artikel 5.47 van
de wet.
Artikel 9.229.21 (toezending informatie en raadpleging) [artikel 16.88, eerste lid en
tweede lid onder d Ow]
1.
Als de bevoegde autoriteit van de andere staat aangeeft deel te willen nemen aan de
totstandkomingsprocedure van het besluit waarvoor een milieueffectrapport moet worden
gemaakt, worden het betrokken publiek en de betrokkenbevoegde instanties in de andere
staat in ieder geval
in de gelegenheid gesteld om:
a.
zienswijzen naar voren te brengen met overeenkomstige toepassing van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht, en

b.
inals het kader van deom een projectprocedure en overeenkomstig artikel 5.47, derde lid, van
de wetgaat, mogelijke oplossingen aan te dragen voor de mogelijk bestaande of toekomstige opgave
in de fysieke leefomgeving met overeenkomstige toepassing van artikel 5.47, derde lid, van de wet.
2.
De daartoehiervoor aangewezen bevoegde instanties in de andere staat worden, voor zover
van toepassing, in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over:

a.

toepassing, in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de reikwijdte en het
detailniveau van de informatie voor het milieueffectrapport, overeenkomstig artikel 16.46 van de
wet en

b.

het milieueffectrapport, met overeenkomstige toepassing van artikel 16.47 van de wet met
overeenkomstige toepassing van artikel 16.46 van de wet.
3.
Voor zover dit nog niet is gebeurd, zendt het bevoegd gezag de volgende informatie toe aan
de bevoegde autoriteit en de bevoegde instanties van die andere staat:
a.
het ontwerp van het besluit, met inbegrip van het milieueffectrapport,
b.
een termijn waarbinnen zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht en advies kan
worden uitgebracht, en
c.
een vertaling van de samenvatting van het milieueffectrapport in de landstaaltaal van de andere
staat.
4.
staat.De vertaling van de samenvatting van het milieueffectrapport wordt gemaakt door
degene die op grond van artikel 16.43, vijfde lid, van de wet het milieueffectrapport maakt.
Artikel 9.239.22 (overleg) [artikel 16.88, eerste lid en tweede lid onder d Ow]36
1.
Binnen de door de partijen afgesproken termijn overlegt het bevoegd gezag overleg met de
bevoegde autoriteit van de andere staat over de mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende
milieueffecten van het project en de voorgenomen maatregelen om de nadelige effecten te
vermijden, te voorkomen, te beperken en, als dat mogelijk is, te compenseren.
2.
Onze Minister kan contacten onderhouden met de bevoegde autoriteit van de andere staat als
er geen contact is tussen het bevoegd gezag en die autoriteit of als het overleg niet tot het gewenste
resultaat heeft geleid. Daartoe zendtHet bevoegd gezag zendt de benodigde informatie aan Onze
Minister.
Artikel 9.249.23 (inhoud en toezending besluit) [artikel 16.88, eerste lid en tweede lid
onder c Ow]37
Nadat het besluit is vastgesteld, verstrekt het bevoegd gezag een afschrift daarvandat
besluit aan de bevoegde autoriteit, het betrokken publiek en de bevoegde instanties van die
andere staat.

36

37

Bezien of van overeenkomstige toepassing van artikel 9.20 beter op zijn plaats is.
Bezien of van overeenkomstige toepassing van artikel 9.21 beter op zijn plaats is .
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Artikel 9.259.24 ( nieuwe informatie, monitoring en evaluatie ) [artikel 16.86, eerste lid en
tweede lid onder g Ow38])
1.
Als het bevoegd gezag voor de uitvoering van een project als bedoeld in artikel 16.43, eerste
lid van de wet, waarvoor bij de voorbereiding van het besluit een milieueffectrapport moet worden
gemaakt, over nieuwe informatie beschikt over heteen mogelijk nadelige
grensoverschrijdendenadelig grensoverschrijdend milieueffect, die niet beschikbaar was op het
moment dat het besluit werd genomen en die het besluit inhoudelijk zou kunnen hebben beïnvloed,
deelt het bevoegd gezag deze nieuwe informatie mee aan de bevoegde autoriteit van die andere
staat.
2.
Als één van de staten hierom verzoekt, vindt overleg plaats over de vraag of het besluit
naar aanleiding van deze nieuwe informatie moet worden gewijzigd.
3.
Als de staten hiertoe gezamenlijk besluiten, voert het bevoegd gezag een evaluatie uit van het
mogelijk nadelige grensoverschrijdende milieueffect van het de uitvoering van het project, waarvoor
bij de voorbereiding voor het besluit een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
Artikel 9.269.25 (grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland) [artikel 16.88, eerste
lid en tweede lid onder e Ow]
1.
Als de bevoegde autoriteit van een andere staat heeft medegedeeld dat een project
mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende milieueffecten heeft in Nederland, geeft het bevoegd
gezagbetrokken bestuursorgaan binnen de door die bevoegde autoriteit gegeven termijn aan of
deelname aan de procedure van de milieueffectrapportage gewenst is.
2.
Als de bevoegde autoriteit van de andere staat hierom verzoekt, zendt het bevoegd
gezagbetrokken bestuursorgaan onverwijld informatie over het gebied binnen Nederland
waar de mogelijk aanzienlijke milieueffecten betrekking op hebben, voorzovervoor zover
deze informatie redelijkerwijs verkrijgbaar is en relevant is voor het opstellen van het
milieueffectrapport.
3.
Als een beslissing over het verlenen of weigeren van een vergunningde aanvraag van een
besluit als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, van
de wet is genomen, geeft het bevoegd gezagbetrokken bestuursorgaan, in overeenstemming met
de bevoegde autoriteit van de andere staat en overeenkomstigmet overeenkomstige toepassing
van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van:
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a.
het genomen besluit,
b.
de voornaamste redenen waarop het besluit is genomen, en
c.
indienvoor zover nodig, de beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de
aanzienlijke negatieve milieueffecten te voorkomen of ongedaan te maken.

38

Voor monitoring zal via de Invoeringswet een grondslag worden opgenomen.
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HOOFDSTUK 10 ADVIESORGANEN EN ADVISEURS

Afdeling 10.1 Commissie voor de milieueffectrapportage
Artikel 10.1 (samenstelling commissie) [artikel 17.5, derde lid Ow]
De Commissie voor de milieueffectrapportage bestaat uit een voorzitter en ten hoogste veertien
plaatsvervangend voorzitters.
Artikel 10.2 (secretaris en bureau) [artikel 17.5, derde lid Ow]
1.
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een secretaris, die door de voorzitter van
de commissie wordt benoemd en ontslagen, na overleg met de plaatsvervangend voorzitters.
2.
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een bureau dat onder leiding staat van
de secretaris.
Artikel 10.3 (jaarverslag) [artikel 17.5, derde lid Ow]
De Commissie voor de milieueffectrapportage brengt jaarlijks voor 1 april aan Onze Minister
verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.
Artikel 10.4 (samenstelling werkgroep) [artikel 17.5, derde lid Ow]
1.
Als de Commissie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid wordt gesteld te
adviseren stelt de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter daarvoor een werkgroep van
deskundigen samen.
2.
De secretaris van de Commissie voor de milieueffectrapportage deelt aan het bevoegd gezag
en aan degene die het milieueffectrapport maakt of zou moeten maken mee uit welke deskundigen
de werkgroep bestaat.
3.
Een werkgroep staat onder voorzitterschap van de voorzitter of een plaatsvervangend
voorzitter.
4.
De deskundigen in een werkgroep worden aangewezen door de voorzitter of
een plaatsvervangend voorzitter.
5.
Als een deskundige niet meer voldoet aan artikel 17.5, tweede lid, van de wet ontheft de
voorzitter van de werkgroep, bedoeld in het derde lid, hem van zijn deelname in de werkgroep. Als
de voorzitter niet de voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage is, gebeurt dit na
overleg met de laatstgenoemde voorzitter.
Artikel 10.5 (advisering door werkgroep) [artikel 17.5, derde lid Ow]
1.
De werkgroep, bedoeld in artikel 10.4, eerste lid, adviseert aan het bevoegd gezag.
2.
De adviezen worden uitgebracht in overeenstemming met het gevoelen van de meerderheid
van de deskundigen van de werkgroep.
3.
Op verzoek van de deskundigen die in de werkgroep een standpunt hebben verdedigd, dat
afwijkt van het gevoelen van de meerderheid, wordt dat standpunt in het advies vermeld. Deze
deskundigen kunnen omtrentover een zodanig standpunt een afzonderlijke nota bij het advies
voegen.

HOOFDSTUK 11 HANDHAVING EN UITVOERING

Afdeling 11.1 Bestuursrechtelijke handhavingstaak en handhavingsbevoegdheid
Artikel 11.1 (toedeling handhavingstaak anders dan aan college van burgemeester en
wethouders) [artikel 18.2, vierde lid Ow]
De bestuursrechtelijke handhavingstaak, bedoeld in artikel 18.1 van de wet, berust voor het
bepaalde bij of krachtens de volgende artikelen of in de volgende gevallen bij het hierna
aangewezen bestuursorgaan:
a.
gedeputeerde staten:
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1°. een zwemverbod op grond van artikel 2.38 van de wet, en
2°. een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.10 van de wet,

b.

b. Onze Minister:1°. Een 1°. een toegangsverbod op grond van artikel 2.40 van de wet,
2°. een gedoogplicht als bedoeld in de artikelen 10.7 en 10.8, eerste en tweede lid, van de wet, en
3°. Hethet bepaalde bij of krachtens dezede wet, bij een activiteit die geheel of in hoofdzaak
plaatsvindt in de territoriale zee, voor zover gelegen buiten het provinciaal en gemeentelijk
ingedeelde gebied of, of die geheel of in hoofdzaak plaatsvindt in de exclusieve economische zone,39
c.
Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst:
1°. De Verordening Bouwproductende verordening bouwproducten, bedoeld in artikel
2.52.11 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, 2°. de regels over energielabels,
bedoeld in de artikelen 5.22 tot en met 5.27paragraaf 6.3.1 van het Besluit bouwwerken
leefomgeving, en
3°. de regels over keuring van aircosystemen, bedoeld in de artikelen 5.34, 5.35 en
5.36paragraaf 6.4.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving,40
d.
Onze Minister van Financiën: het ontzeggen van toestemming tot vertrek van een vaartuig
of luchtvaartuig uit Nederland, bedoeld in artikel 18.8 van de wet,
e.
het bestuursorgaan waaraan bij of krachtens paragraaf 2.4.1 van de wet bevoegdheden of
taken

d.

het bestuursorgaan waaraan bij of krachtens paragraaf 2.4.1 bevoegdheden of taken
zijn toegedeeld over het aspect van de fysieke leefomgeving waarvoor een activiteit nadelige
gevolgen kan hebben: de zorgplicht, bedoeld in de artikelen 1.6 en 1.7 van de wet,
f.
e. het bestuursorgaan dat of namens wie activiteiten als bedoeld in afdeling 10.2 van de wet
worden verricht: een gedoogplicht als bedoeld in de artikelen 10.2, 10.3, eerste en vierde lid, en
10.6, eerste lid, van de wet,

f. het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 17.9, eerste, tweede, derde of vierde lid, van de
Wet milieubeheer: een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.6, tweede lid, van de wet,
g.
h.

g. het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam, bedoeld in artikel 20, derde lid, van de

Wet personenvervoer 2000: een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.8, derde lid, van de wet;,
i.
het bevoegd gezag voor een vergunning voor het opsporen van CO2-opslagcomplexen, het
opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte of het opslaan van stoffen als bedoeld in artikel
1 van de Mijnbouwwet als bedoeld in artikel 10.9 van de wet: een gedoogplicht als bedoeld in
artikel 10.9 van de wet,
j.

h.

het bestuursorgaan dat een gedoogplichtbeschikking heeft opgelegd: een

gedoogplicht als bedoeld in afdeling 10.3 van de wet,41

i. het bestuursorgaan dat bij of krachtens de paragrafen 4.1.3 en 5.1.2 van de wet het bevoegd
gezag is voor de milieubelastende activiteit met betrekking tot de installatie waarvoor regels zijn
gesteld op grond van artikel 19.12, eerste lid, van de wet, dan wel gedeputeerde staten indien die
regels geen betrekking hebben op een activiteit waarvoor op grond van paragraaf 4.1.1 algemene
regels zijn gesteld en waarop het verbod, bedoeld in artikel 5.1 van de wet niet van toepassing isde
commissaris van de Koning: de tijdelijke regels bij luchtverontreiniging op grond van artikel 19.12 van
de wet,42
k.

39

PM Artikel 18.8 van de wet geeft de ambtenaren van de rijksbelastingdienst de bevoegdheid om een vaartuig of
luchtvaartuig het vertrek te ontzeggen. Nog niet duidelijk is bij welk bestuursorgaan de bestuursrechtelijke
handhaving van dit artikel moet worden ondergebracht.
40
PM BZK heeft aangegeven nog een aantal PM’s te hebben voor hoofdstuk 6 van het BKL, die een andere
grondslag hebben. Daar moet nog gekeken worden wie bevoegd gezag is.
41
PM De handhaving van gedoogplichten bij beschikking op grond van afdeling 10.3 Ow behoeft nog nadere
besluitvorming. Zie mede § 13.1 en 13.7 in de MvT, waarin is aangegeven dat wordt afgezien van
bestuursrechtelijke handhaving van gedoogbeschikkingen die hun oorsprong hebben in de Belemmeringenwet
privaatrecht (ondergebracht in afdeling 10.3 Ow). Het is nog niet duidelijk hoe binnen afdeling 10.3 een
onderscheid kan worden gemaakt tussen wel en niet bestuursrechtelijk te handhaven bepalingen. Ook biedt de wet
geen expliciete grondslag voor gevallen waarin bestuursrechtelijke handhaving in zijn geheel niet wenselijk is, en
komt bij niet regelen de handhavingstaak op grond van artikel 18.2, vierde lid, Ow automatisch bij de gemeente
terecht.
42
PM Behoeft nog besluitvorming. Op dit moment ligt de handhavingstaak voor alarmeringswaarden op grond van
de Wet LUVO waar het gaat om regels voor inrichtingen of toestellen bij het bevoegd gezag voor de desbetreffende
inrichting. Waar het gaat om regels over het gebruik van brandstoffen is niet voorzien in

19.12 van de wet, en
54

OMGEVINGSBESLUIT – 1 JULI 2016

j. het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van een experiment als
bedoeld in artikel 23.3 van de wet: een aanwijzing als bedoeld in artikel 23.3, zesde lid, van de wet,.
k.
het bestuursorgaan dat op grond van artikel x43 als bevoegde instantie is aangewezen: de PRTRverordening,
l.

l.

PM overige verordeningen en restbepalingen in AmvB’s.44

Artikel 11.2 (bestuursdwangbevoegdheid instemmend bestuursorgaan) [artikel 18.3
Ow]
[PM]
Het bestuursorgaan dat op grond van hoofdstuk 3, afdeling 3.2, bevoegd is instemming te verlenen met
de voorgenomen beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit,
is voor zover het die activiteit betreft in de volgende gevallen bevoegd tot oplegging van een last
onder bestuursdwang:
a.
het dagelijks bestuur van het waterschap: in de gevallen, bedoeld in artikel 3.14, derde lid,

43

Verwijzing in afwachting van hoe bepalingen PRTR zijn omgezet in AMvB’s.
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Aangewezen zullen worden:

a.

gedeputeerde staten als het betreft een activiteit als: in de gevallen, bedoeld in artikel 3.8d,
eerste3.15, vierde lid, onder c (ontgrondingsactiviteit van minder dan 100.000 m3), e
b.

(beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale betekenis of lokale spoorweg),
f (een Natura 2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit), en g (vergunningplichtige activiteit op grond van de
omgevingsverordening), voor zover in dat laatste geval de activiteit betrekking heeft op een onderwerp ten aanzien
waarvan het provinciebestuur een toegedeelde taak voor de fysieke leefomgeving heeft,a en b, voor zover het

bij de toepassing van onderdeel b betreft een ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de
rijkswateren behorende rivier of buiten de rijkswateren waarbij 100.000 m 3 of meer in situ wordt
ontgraven,

b.

Onze Minister van Defensie als het betreft een activiteit als

Onze Minister van Economische Zaken: in de gevallen, bedoeld in artikel 3.8e, eerste lid
(beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een militaire luchthaven),3.17, derde lid, onder a
c.

c.

Onze Minister van Economische Zaken als het betreft een activiteit als bedoeld in artikel 3.8f, eerste lid

(een Natura 2000-activiteit of een flora- en-fauna-activiteit), en tweede lid (gevallen als bedoeld in artikel 3.6,
derde lid, onder a)en b, voor zover het bij de Minister van EZ op grond van laatstgenoemd artikel is betrokken
vanwegetoepassing van onderdeel b betreft een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een

mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk),
d.
Onze Minister als het betreft een activiteit alsvan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: in de
gevallen, bedoeld in artikel 3.8h, eerste lid, onder a (ontgrondingsactiviteit van3.18, tweede lid, en
e.
Onze Minister: in de gevallen, bedoeld in:
1°. artikel 3.20, derde lid, onder a, voor zover het betreft een wateractiviteit die betrekking heeft op
een watersysteem of onderdeel daarvan als bedoeld in artikel 2.1, een ontgrondingsactiviteit in een
rijkswater, anders dan in het winterbed van een rivier, waarbij minder dan 100.000 m3) en b ( in situ
wordt ontgraven, of een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het
Rijk, een andere luchthaven dan een burgerluchthaven van regionale betekenis, niet of een hoofdspoorweg,
en
zijnde een militaire luchthaven, of een hoofdspoorweg).

2°. artikel 3.20, derde lid, onder b.

Afdeling 11.2 Aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders
Seveso-inrichtingenKwaliteitsbevordering en afstemming
In deze afdeling is paragraaf 4 van het Besluit risico’s zware ongevallen opgenomen. Het betreft de aanwijzing
van toezichthouders voor Seveso-inrichtingen. Onderstaand zijn de eerste aanzetten opgenomen. De inpassing
in de systematiek van hoofdstuk 18 van de Omgevingswet en van afdeling 11.1 van dit besluit moet nog
plaatsvinden. De aanwijzing van toezichthouders op amvb-niveau komt op dit moment niet overeen met de
systematiek van artikel 18.6 van de Omgevingswet waar aanwijzing van toezichthouders gebeurt bij ministerieel
besluit. Er moet richting de consultatie- en voorhangfase nog worden bezien hoe hiermee wordt omgegaan.
Onderstaande teksten zijn daarom schuingedrukt opgenomen.

Artikel 11.3 (toezichthouder Seveso-inrichtingen)
Als toezichthouder voor een Seveso-inrichting wordt aangewezen:

a.
b.

de door het bevoegd gezag daartoe aangewezen personen,

de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de
Arbeidsomstandighedenwet, c. de op basis van artikel 61, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s
aangewezen personen.
Artikel 11.4 (toezicht: inspectiesysteem)

1.

De toezichthouders zorgen gezamenlijk voor het opstellen en beheren van een
inspectiesysteem.

2.

De inspecties worden afgestemd op hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen en
zijn niet afhankelijk van de ontvangst van het veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 4.9 van het
Besluit activiteiten leefomgeving, en andere rapporten.
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bestuursrechtelijke handhaving, maar wordt de strafrechtelijke weg gevolgd. Bespreekpunt is of het wenselijk is
om hier toch bestuursrechtelijke handhaving te introduceren, en of die handhavingstaak in dat geval bij de CdK of
bij GS moet komen te liggen. De vraag staat uit bij het IPO en DGMI.
44
Op basis van de preconsultatie-versies van de amvb’s zal nog moeten worden bezien of er nog bepalingen zijn uit
de andere drie amvb’s waarvoor iets geregeld moet worden. PM tevens voor bevoegd gezag asbestverwijdering,
mobiele puinbrekers in geval van niet bouwwerken H6 BKL van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

3.

De inspecties zijn zo opgezet dat een planmatig en systematisch, technisch, organisatorisch
en bedrijfskundig onderzoek van de systemen die worden gebruikt in de Seveso-inrichting kan
worden uitgevoerd om na te gaan of:
a.
de exploitant kan aantonen dat de passende maatregelen zijn getroffen om zware ongevallen te
voorkomen,

b.

de exploitant kan aantonen dat in de passende middelen is voorzien om de gevolgen van
zware ongevallen te beperken, en

c.

het veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 4.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving, of
andere rapporten een goede weergave geven van de situatie in de Seveso-inrichting.

4.

De inspecties worden zoveel mogelijk gecoördineerd en gecombineerd met andere inspecties.
Bij het uitvoeren van inspecties wordt rekening gehouden met de bevindingen van andere
inspecties.
Artikel 11.5 (toezicht: inspectieplan)

1.
2.
a.
b.

De toezichthouders stellen gezamenlijk een inspectieplan op voor alle Seveso-inrichtingen.
Het inspectieplan bevat:
een algemene beoordeling van de relevante veiligheidskwesties,

een geografische duiding van het gebied waarop het inspectieplan
ziet, c. een lijst van Seveso-inrichtingen waarop het inspectieplan ziet,

d.

een lijst van Seveso-inrichtingen die zijn aangewezen op grond van artikel [PM] van het
Besluit kwaliteit leefomgeving,

e.

een lijst van Seveso-inrichtingen waar specifieke externe risico’s of gevarenbronnen het risico
op of de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten,
f.
een beschrijving van de procedure voor routinematige inspecties, waaronder het programma,
bedoeld in artikel 11.6,

g.

een beschrijving van de procedure voor niet-routinematige inspecties, bedoeld in artikel
11.6, h. een beschrijving van de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders.

3.

Het inspectieplan wordt regelmatig bezien en zo nodig bijgewerkt.

Artikel 11.6 (toezicht: inspectieprogramma)

1.

Op basis van de inspectieplannen stellen de toezichthouders gezamenlijk een programma
op voor routinematige en niet-routinematige inspecties voor alle Seveso-inrichtingen.

2.

Niet-routinematige inspecties worden uitgevoerd om ernstige klachten, ernstige
ongevallen en bijna-ongevallen, incidenten en gevallen van niet-naleving zo spoedig mogelijk te
onderzoeken.
3.
Het programma bevat de frequentie van de inspecties voor hogedrempelinrichtingen en
lagedrempelinrichtingen.

4.
a.

De periode tussen twee opeenvolgende inspecties bedraagt ten hoogste:

een jaar voor
hogedrempelinrichtingen, en b. drie jaar voor
lagedrempelinrichtingen.

5.

Het derde lid is niet van toepassing als het inspectieprogramma is opgesteld op grond van
een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen bij de betreffende Sevesoinrichtingen.
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6.
a.

Een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen wordt gebaseerd op:

de mogelijke effecten van de betreffende Seveso-inrichtingen op de gezondheid en het
milieu, b. de gegevens over de naleving van deze paragraaf.
Artikel 11.7 (toezicht: na de inspectie)

1.

De toezichthouders sturen binnen vier maanden na de inspectie de bevindingen van de
inspectie aan de exploitant van de Seveso-inrichting.
2.
De toezichthouders zien erop toe dat de exploitant van de Seveso-inrichting binnen een
redelijke
termijn na ontvangst van de conclusies de noodzakelijke acties neemt.

3.

Een aanvullende inspectie wordt verricht als een belangrijke overtreding van deze
paragraaf wordt geconstateerd.

4.
a.

Het bevoegd gezag verschaft de volgende gegevens aan een ieder:

de datum van de laatste routinematige inspectie bij een Seveso-inrichting of een verwijzing
naar de plaats waar die informatie elektronisch kan worden geraadpleegd,
[Gereserveerd]
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b.

de gegevens over de manier waarop er op verzoek meer gedetailleerde gegevens over
de inspectie en het inspectieplan kunnen worden gekregen.

HOOFDSTUK 12 DIGITALE VOORZIENINGEN

Afdeling 12.1 Elektronische aanvraag Wijze van aanvragen
Artikel 12.1 (elektronische aanvraag en, melding en verstrekken van gegevens
en bescheiden) [artikel 16.1 Ow]

1.

Elektronisch kan ingediend of gedaan worden een:

1.

a.

Elektronisch kan ingediend of gedaan
worden: a. een aanvraag om een
omgevingsvergunning, b. een melding,
c.
mededeling45,het verstrekken van gegevens en bescheiden,
d.
een aanvraag voor een maatwerkvoorschrift, of
e.
een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen.
2.
Als de activiteiteneen activiteit waarop de aanvraag, melding of mededelinghet verstrekken
van gegevens en bescheiden betrekking heeft, zullen worden uitgevoerdwordt verricht door of
namens een rechtspersoon of natuurlijke persoon diein het kader van het voeren van een
onderneming voert of een natuurlijke persoon dieof het uitoefenen van een zelfstandig beroep
uitoefent, wordt de aanvraag, melding of mededeling uitsluitendhet verstrekken van gegevens en
bescheiden alleen elektronisch ingediend of gedaan.
Artikel 12.2 (elektronische aanvraag) [artikel 16.55, eerste lid en 16.88, tweede lid, onder
a Ow]elektronisch formulier)
Als een melding of mededelinghet verstrekken van gegevens en bescheiden elektronisch wordt
gedaan, of als een aanvraag om een omgevingsvergunning, een maatwerkvoorschrift of een
toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen elektronisch wordt ingediend:
a.
wordt hiervoor gebruikgemaakt van het elektronische formulier dat op de datum van indiening
van de melding, mededeling of aanvraag daarvoor beschikbaar is in de landelijke voorziening, bedoeld
in artikel 16.420.12 van de wet, en
b.
worden de bij de melding, mededeling of aanvraagdaarbij te verstrekken gegevens en
bescheiden ook elektronisch verstrekt, tenzij deze van het bevoegd gezag ook op papier mogen
worden verstrekt.
Artikel 12.3 (aanvraag en melding op papier) [artikel 16.55, eerste lid Ow]46
[PM: regeling voor indienen aanvraag op papier]
Als een melding of het verstrekken van gegevens of bescheiden op papier wordt gedaan, of als een
aanvraag om een omgevingsvergunning, een maatwerkvoorschrift of een toestemming om een
gelijkwaardige maatregel te treffen op papier wordt ingediend, wordt hiervoor gebruikgemaakt van
een uitdraai van het elektronische formulier, bedoeld in artikel 12.2, onder a.

Afdeling 12.2 Omgevingsdocumenten
In artikel 12.4 zijn enkele rechtsfiguren cursief aangeduid. Er is eerst meer informatie nodig over de concrete
uitwerking en de haalbaarheid (ook in de tijd) om in deze gevallen definitieve keuzes te kunnen maken. Dat
speelt onder andere bij de algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op grond van de wet.
Nader moet worden bezien of deze als geheel zullen worden aangewezen of alleen een selectie of onderdelen
daarvan. Bij de omgevingsvergunningen, maatwerkvoorschriften en meldingen, geldt dat meer inzicht nodig in
de juridische en praktische mogelijkheden om deze data en onderlinge stukken beschikbaar te stellen. Dit mede
in verband met de algemene regels rondom openbaarmaking, bescherming van de privacy en intellectuele
eigendom. Bij de aanwijzing van de beleidsregels als omgevingsdocument moet in overleg met de betrokken
overheden nog worden bepaald of dit inderdaad een meerwaarde heeft en hoe breed (alle beleidsregels of een
selectie ervan) dit wordt toegepast. Bij de ontwerpbesluiten is, aansluitend op het voorgaande, bijvoorbeeld
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aandacht nodig voor de omgevingsvergunning.

Artikel 12.4 (omgevingsdocumenten) [artikel 16.2, tweede lid Ow]
Als omgevingsdocument als bedoeld in artikel 16.2, tweede lid, van de wet, worden aangewezen de
volgende besluiten of rechtsfiguren alsmedeen de daarbij behorende toelichting of onderbouwing:
a.
algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op grond van de wet,
b.
instructieregels bij besluit van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 2.22, tweede lid,
van de wet,
c.
instructies als bedoeld in artikel 2.33, eerste lid, van de wet, over een omgevingsplan of
een projectbesluit van het dagelijks bestuur van het waterschap als bedoeld in artikel 5.44 of
5.46, tweede lid, van de wet,
45

Zie tekstkader bij paragraaf 8.2.6 over de term mededeling.
PM bezien of deze bepaling hier wordt opgenomen of op andere plek. Regels over aanvraag op papier passen op zich
natuurlijk niet goed in dit hoofdstuk.
46

d.
instructies als bedoeld in artikel 2.34, eerste lid, van de wet, over een
omgevingsverordening, omgevingsplan, projectbesluit van gedeputeerde staten als bedoeld in
artikel 5.44 van de wet of projectbesluit van het dagelijks bestuur van het waterschap als bedoeld
in artikel 5.44 of 5.46, tweede lid, van de wet,
e.
leggers,
f.
peilbesluiten als bedoeld in artikel 2.41 van de wet,
g.
voorbereidingsbesluiten als bedoeld in de artikelen 4.14, 4.15 en 4.16 van de wet,

h.
i.

beleidsregels over het uiterlijk van bouwwerken als bedoeld in artikel 4.19 van de wet,

h.

k.

omgevingsvergunningen voor activiteiten als bedoeld in de artikelen 5.1, 5.3 en 5.4 van de
wet, meldingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de wet en maatwerkvoorschriften als
bedoeld in artikel 4.5 van de wet,
j.
beleidsregels voor de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor
activiteiten
als bedoeld in de artikelen 5.1, 5.3 en 5.4 van de wet,
voornemens om een verkenning uit te voeren als bedoeld in artikel 5.47 van de wet;,
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i.
j.

l. voorkeursbeslissingen,
m. besluiten in verband met bijzondere betrokkenheid van de provincie bij een

omgevingsplan als bedoeld in artikel 16.21, eerste lid, van de wet,
k.
geluidbelastingkaarten als bedoeld in artikel 20.17, eerste lid, onder a, van de wet,

n. besluiten tot beëindiging of verlenging van een experiment als bedoeld in artikel 23.3,
zevende en achtste lid, van de wet,
l.

en achtste lid, van de wet,
m.
aanwijzingen van zwemlocaties en de aanvang en het einde van het badseizoen per

o.

aanwijzingen van zwemlocaties en de aanvang en het einde van het badseizoen per
zwemlocatie als bedoeld in artikel 3.2 onderscheidenlijk3.6, respectievelijk artikel 3.43.5
van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en

p. het ontwerp van besluiten van omgevingsvisies, programma’s, omgevingsplannen,
waterschapsverordeningen, omgevingsverordeningen, projectbesluiten, leggers op de
voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is,
peilbesluiten, voorkeursbeslissingen en aanwijzingen van zwemlocaties als bedoeld in artikel 3.6
van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
peilbesluiten, omgevingsvergunningen waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing is, voorkeursbeslissingen en aanwijzingen van zwemlocaties als bedoeld in artikel
3.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
n.
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HOOFDSTUK 13 OVERGANGSRECHT

[Gereserveerd]47
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47

Dit hoofdstuk wordt gevuld via het Invoeringsbesluit.

63

OMGEVINGSBESLUIT – 1 JULI 2016

HOOFDSTUK 14 SLOTBEPALINGEN

Artikel 14.1 (inwerkingtreding)
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 14.2 (citeertitel)
Dit besluit wordt aangehaald als: Omgevingsbesluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal
worden geplaatst.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST,

DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,ECONOMISCHE ZAKEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDVOOR WONEN EN RIJKSDIENST,
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BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DIT BESLUIT (BEGRIPPEN)
actieplan geluid: PM
achtererfgebied: erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en
van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het
hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;
ADR: op 30 september 1957 te Geneve totstandgekomen Europese overeenkomst betreffende het
internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 71);
antennedrager: antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;
antenne-installatie: installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de
al dan niet in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende
bevestigingsconstructie;
bebouwingsgebied: achtererfgebied en ook de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de
grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw;
bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet
milieubeheer; bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw of functioneel
met een zich op hetzelfde
perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander
bouwwerk met een dak; biomassa: producten die bestaan uit plantaardig landbouw- of
bosbouwmateriaal dat kan worden gebruikt als brandstof om de energetische inhoud ervan te
benutten en de volgende afvalstoffen:
. Plantaardig afval uit land- of bosbouw,
2⁰. Plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, als de opgewekte warmte wordt
teruggewonnen,
. Vezelachtig plantaardig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de productie
van papier uit pulp, als het op de plaats van productie wordt meeverbrand en de opgewekte
warmte wordt teruggewonnen,
. Kurkafval, en
. Houtafval, met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van een behandeling met
houtbeschermingsmiddelen of door het aanbrengen van een beschermingslaag gehalogeneerde
organische verbindingen of zware metalen kan bevatten;
daknok: hoogste punt van een schuin dak;
dakvoet: laagste punt van een schuin dak;
erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw
en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, het
omgevingsplan die inrichting niet verbiedt;
exploitant van een Seveso-inrichting: degene die de Seveso-inrichting drijft, de werkgever, niet
zijnde de exploitant, voor zover het betreft de bescherming van de veiligheid en gezondheid van
zijn werknemers die in de Seveso-inrichting werkzaam zijn, en de zelfstandige die in de Sevesoinrichting werkzaam is en de werkgever die zelf de arbeid verricht, voor zover het betreft hun
eigen veiligheid en gezondheid;
Voor de toepassing van dit besluit wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:
gevaarlijke afvalstof: gevaarlijke afvalstof als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet
milieubeheer; wet: Omgevingswet;
hogedrempelinrichting: Seveso-inrichting als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onder b, van het
Besluit activiteiten leefomgeving;
hoofdgebouw: gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige functie van een perceel en, als meer gebouwen op het perceel aanwezig

⁰
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zijn, gelet op die functie het belangrijkst is;

huisvesting in verband met mantelzorg: huisvesting in of bij een woning van één huishouden van
maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt
van een bewoner van de woning;
inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;
ippc-installatie: milieubelastende installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I bij
de richtlijn industriële emissies;
lagedrempelinrichting: Seveso-inrichting als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onder a, van het
Besluit activiteiten leefomgeving;
landbouwhuisdier: dier dat wordt gehouden voor de productie van vlees, eieren, melk, wol, bont of
veren;
maatregelenprogramma mariene strategie: het programma, bedoeld in artikel 5 van de
Kaderrichtlijn mariene strategie;
mantelzorg: intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep
wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie,
rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke
hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een
huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur
kan worden aangetoond; maritiem ruimtelijk plan: PM
meststoffengroep: aanduiding van gevaarcategorie van vaste minerale anorganische meststoffen
overeenkomstig de indeling van PGS 7; milieubelastende installatie: een vaste technische eenheid
waarin een of meer activiteiten en processen alsmede andere op dezelfde locatie ten uitvoer
gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden die technisch in
verband staan met die activiteiten en processen en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en
de verontreiniging; milieubelastende niet-ippc-installatie: milieubelastende installatie niet zijnde
een ippc-installatie;
openbaar toegankelijk gebied: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994, en ook pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander
openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen
uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;
overstromingsrisicobeheerplan: het plan, bedoeld in artikelen 7 en 8 van de Richtlijn
overstromingsrisico’s;
Seveso-inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 3 van de Seveso-richtlijn;
stookinstallatie: technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd om de aldus
opgewekte warmte te gebruiken;
stroomgebiedsbeheerplan: het maatregelenprogramma, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de
kaderrichtlijn water en het stroomgebiedsbeheersplan, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de
kaderrichtlijn water;
vergistigingsgas: gasvormige brandstof, met als hoofdbestanddelen methaan en koolstofdioxide,
dat is ontstaan door vergisting van organisch materiaal;
verwerking: verwerking als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
voorerfgebied: erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;
woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst
en op een daartoe bestemd perceel is geplaatst
winterbed: het rivierbed, met uitzondering van:
1°. de stroomgeul, begrensd door denkbeeldige lijnen ter weerszijden daarvan bij gewoon hoog
zomerwater of gewone vloed, die de as van de rivier volgen en de worteleinden van de kribben in de
rivier met elkaar verbinden, of, voor zover geen kribben in de rivier aanwezig zijn, begrensd door
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haar oeverlijnen bij gewoon hoog zomerwater of gewone vloed, waarbij de oeverlijnen in een
denkbeeldige lijn worden doorgetrokken op plaatsen waar water in de uiterwaard in open verbinding
staat met de stroomgeul, 2°. nevengeulen in beheer bij het Rijk, en
3°. bij het Rijk in beheer zijnde havens die in open verbinding staan met de stroomgeul.

BIJLAGE II BIJ ARTIKEL 2.1 VAN DIT BESLUIT (AANWIJZING VAN RIJKSWATEREN)
1.

oppervlaktewaterlichamenOppervlaktewaterlichamen

A.

Hoofdwateren

1°. Dede zee, grote estuaria en daarmee verbonden wateren
– - de territoriale wateren en de exclusieve economische zone van de Noordzee, –
- Waddenzee, –
- Eems, Dollard, –
- Westerschelde, Kanaal van Gent naar Terneuzen, –
- Oosterschelde, Kanaal door Zuid-Beveland, –
- Grevelingenmeer, –
- Volkerak-Zoommeer, Bathse Spuikanaal, Schelde-Rijnverbinding, –
- Hollandsch Diep, Haringvliet, Wantij, Vlij, Rietbaan, Strooppot,
2°. Het Ijsselmeerhet IJsselmeer en daarmee verbonden wateren
– Ijsselmeer- IJsselmeer (met inbegrip van Ketelmeer en Zwarte Meer), Buiten-IJ, Markermeer
(met inbegrip van Gouwzee en IjmeerenIJmeer), Randmeren (met inbegrip van Gooimeer,
Eemmeer, Wolderwijd, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Veluwemeer, Drontermeer en Vossemeer),
3°. Dede Rijn en daarmee verbonden wateren
– - Pannerdensch Kanaal, Nederrijn, Lek, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg, Maasmond,
Calandkanaal, Breediep, Hollandsche IjsselIJssel van Krimpen aan de IjsselIJssel tot de
Waaiersluis bij Gouda, – - Beneden Merwede, Noord, Dordtsche Kil, Oude Maas, Spui, –
- Lekkanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, Buitenhaven van Ijmuiden, –
IJmuiden
- Boven-Rijn, Bijlandsch Kanaal, Waal, Boven Merwede, Nieuwe Merwede,
4°. De Ijsselde IJssel en daarmee verbonden wateren
- IJssel,
– Ijssel, – - Twentekanalen, –
- Zwarte Water, Zwolle-IjsselkanaalIJsselkanaal,
5°. Dede Maas en daarmee verbonden wateren
– - Maas, Verbindingskanaal Bossche Veld, Afleidingskanaal Maastricht, Zuid-Willemsvaart
(Limburgse tak), Bergsche Maas, Heusdensch Kanaal, Afgedamde Maas, Amer, Brabantse,
Dordtsche en Sliedrechtse Biesbosch, – - Julianakanaal, Lateraal kanaal, Maas-Waalkanaal,
Kanaal van St. Andries,
– - Wilhelminakanaal, met inbegrip van de Amertak, Zuid-Willemsvaart (Brabantse tak),
Máximakanaal, Kanaal Wessem-Nederweert.
B.

Andere wateren dan hoofdwateren

1°. Inin de provincie Groningen:
– - alle in het Groningse deel van het Lauwersmeergebied gelegen oppervlaktewaterlichamen, –
- Eemskanaal, –
- Van Starkenborghkanaal,
- de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.,
2°. in de provincie Friesland:
– - alle in het Friese deel van het Lauwersmeergebied gelegen oppervlaktewaterlichamen, –
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-

Prinses Margrietkanaal,
de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.,
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3°. in de provincie Drenthe:
– - de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.,
4°. in de provincie Overijssel:
–- het Meppelerdiep, –
de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.,
5°. in de provincie Gelderland:
–- de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.,
6°. in de provincie Utrecht:
– - het Merwedekanaal, –
- de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.,
7°. in de provincie Noord-Holland:
– - de Muidertrekvaart vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de schotbalkkering; – ,
- de Diemen aan de oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal, –
- het Nieuwe Diep ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal (Boven Diep), –
- de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.,
8°. in de provincie Zuid-Holland:
– - het Vuile Gat in het Haringvliet, –
- Mallegat Oost, gelegen bij de splitsing Dordtse kil en Oude Maas, –
- de zeegeul naar het Haringvliet, genaamd het Slijkgat, –
- de Sliksloot, –
- het Zuiderdiepje, –
- alle inliggende oppervlaktewaterlichamen op Tiengemeten, –
- de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.,
9°. in de provincie Zeeland:
– - het Veerse Meer, –
- de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.,
10°. in de provincie Noord-Brabant:
– - Gekanaliseerde Dieze, Kanaal Engelen-Henriéttewaard, Oude Maasje en Zuiderkanaal,
Markkanaal, – - de Bakkerskil, –
-

de vaargeul naar de sluis in de Rode Vaart (nabij haven Moerdijk), –
de havens, kreken en killen bij Gors d’n Anwas, ter hoogte van Woudrichem, –
de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.,

11°. in de provincie Limburg
– - de Noordervaart en de Voedingskanalen van de Zuid-Willemsvaart in Midden-Limburg en
Maastricht,
– - de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk.
2.

primairePrimaire waterkeringen en andere waterkeringen

A.
Primaire waterkeringen
– - duinwaterkeringen (en aansluitingen) op Ameland, Terschelling en Vlieland, –
- de Waddenzeedijken op Vlieland, –
- Afsluitdijk, –
- Houtribdijk, –
- Nijkerkersluis, –
- Roggebotsluis, –
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–
-

Meppelerdiep-keersluis, –
Grote Kolksluis, –
Gemaal Zedemüden, –
Spooldersluis,
stormvloedkering Ramspol, –
Westelijke kanaaldijk Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal tussen Amsterdam en Nieuwegein,
vanaf km 1.000 tot en met km 45.000, –
Prinses Beatrixsluizen; inclusief voorhavendijken (Nieuwegein), –
Koninginnensluizen; inclusief voorhavendijken (Nieuwegein), –
Prinses Irenesluizen; inclusief voorhavendijken (Wijk bij Duurstede), –
Prinses Marijkesluizen; inclusief keersluis Ravenswaaij (Rijswijk), –
Prins Berhardsluizen (Tiel), –
Verbindende kering Ijmuiden, – IJmuiden,
sluizencomplex Schellingwoude (Amsterdam), –
Marken,
- stormvloedkering Nieuwe Waterweg en Europoortkering I, –
Europoortkering II en Hartelkering, –
stormvloedkering Hollandsche Ijssel, – IJssel,
Haringvlietkering, –
Hellegatsdam en Volkeraksluizen, –
Biesboschsluis, –
Wilhelminasluis en Afsluitdijk Andel, –
Brouwersdam, –
Oosterscheldekering, –
Veersedam, –
Zandkreekdam, –
Grevelingendam, –
Philipsdam, –
Krabbenkreekdam, –
Oesterdam, –
Sluizen Hansweert, –
Bathse spuisluis, –
Kreekrakpolder,
waterkering sluizen Terneuzen, –
Marksluis, –
Westelijke kanaaldijk Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch Drongelen, –
sluis Engelen, –
sluis Empel, –
sluis St. Andries, –
sluiscomplex Weurt, –
sluiscomplex Heumen, –
sluis Limmel, –
sluis Bosscherveld.

B.
Andere dan primaire waterkeringen
– - regionale keringen Twentekanalen, –
- oostelijke dijk Amsterdam Rijnkanaal en Lekkanaal, –
- westelijke dijk Amsterdam Rijnkanaal vanaf splitsing Lekkanaal tot aan Wijk bij Duurstede, –
- de westelijke en oostelijke dijk langs het Amsterdam Rijnkanaal, gelegen tussen de Lek en de
Waal (tussen de Prinses Marijke- en de Prins Bernardsluizen), –
’
- waterkeringen langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen, –
- kanaaldijken Zuid-Willemsvaart, –
- kanaaldijken Máximakanaal, –
- kanaaldijken Markkanaal, –
- kanaaldijken Wilhelminakanaal, –
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-

kanaaldijken Wessem – Nederweert, –
dijk langs A2 bij den Bosch, –
kanaaldijken Maas-Waalkanaal (oost en west),
kanaaldijken Julianakanaal (oost en west).
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BIJLAGE III BIJ DE ARTIKELEN 3.13.21 en 3.23.22 VAN DIT BESLUIT
(VERGUNNINGVRIJE EN VERGUNNINGPLICHTIGE GEVALLENADVIES DOOR BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO EN ADVIES DOOR INSPECTEUR)
Algemeen
De in deze bijlage opgenomen vergunningvrije en vergunningplichtige gevallen zijn nog in bewerking en nog niet
altijd helemaal volledig. Daarnaast geldt dat het de bedoeling is om de inhoud van deze bijlage ten behoeve van
de consultatieversie van de amvb’s op te nemen in het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit
bouwwerken leefomgeving. De vergunningplichtige en vergunningvrije gevallen worden dan samen met de van
toepassing zijnde algemene regels gepresenteerd. Daarbij zal ook uitdrukkelijk nog worden gekeken naar
gelijkluidende formuleringen en onderlinge afstemming. Voor deze pre-consultatieversie geldt dat die
afstemming nog niet heeft plaatsgevonden.
1.
Milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 3.21 van dit besluit
In de artikelen 5 en 5a worden de gevallen van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten aangewezen.
Voor afvalbeheer moeten de uitzonderingen op vergunningplicht nog aan de lijst worden toegevoegd. Ook de
vergunningplichtige milieubelastende activiteiten voor mijnbouw zijn nog niet opgenomen. In het kader van de
aanwijzing van projecten en daarbij behorende besluiten waarvoor een mer-beoordelingsplicht geldt moet de
lijst met gevallen ook nog inhoudelijk worden afgestemd met bijlage IV van dit ontwerp-besluit. Voorts wordt
nog onderzocht of het nodig is een afstemmingsregeling in het besluit op te nemen voor die situaties waarbij
bepaalde milieubelastende activiteiten in elkaars directe nabijheid plaatsvinden.

A. Vergunningvrije gevallen
Artikel 1 (vergunningvrije gevallen bouw- of afwijkactiviteit)
Een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of afwijkactiviteit is niet vereist, als de activiteit
betreft:

1.

gewoon onderhoud van een bouwwerk, voor zover detaillering, profilering en vormgeving
van dat bouwwerk niet worden gewijzigd,

2.

een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied,
mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a.

voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw,
niet hoger dan: 1°. 5 m,
2°. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het
hoofdgebouw, en 3°. Het hoofdgebouw,

b.

voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw:
1°. Als hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok
gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en
waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende
formule:
maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3;
2°. Functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het betreft huisvesting in verband met
mantelzorg,

c.

De ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel PM van het Besluit
bouwwerken leefomgeving, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste
bouwlaag,

d.
e.

niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte,

De oppervlakte van al dan niet met omgevingsvergunning gebouwde bijbehorende
bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan: 1°. In geval van een
bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m 2: 50% van dat
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bebouwingsgebied, 2°. In geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m 2 en kleiner dan of gelijk
aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan
100 m2,

3°. In geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m 2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het
deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2, f.
Niet aan of bij: 1°. Een woonwagen,
2⁰. Een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald
dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning aangegeven termijn
verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand hersteld te hebben,
3⁰. Een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden,

3.

een dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied
gekeerd zijdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a.
b.
c.

voorzien van een plat dak,
gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m,

onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de
dakvoet, d. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok,

e.

zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak,
en f. niet op:
1°. Een woonwagen,
2°. Een gebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat het
slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden, of 3°. Een bouwwerk ten
behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden,

4.

een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak, mits
wordt voldaan aan de volgende eisen:

a.
b.

de constructie niet meer dan 0,6 m buiten het dakvlak of een plat dak uitsteekt, en
Zijkanten, onder- en bovenzijde meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak of een plat dak,

5.

een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking op een dak,
mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a.

als op een schuin dak:
1°. Binnen het dakvlak,
2°. In of direct op het dakvlak, en
3°. Hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak,

b.

als op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte
collector of paneel, en

c.

als de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan van
het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit: die installatie aan de binnenzijde van een
bouwwerk is geplaatst,

6.

een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel, mits in de achtergevel of een niet naar openbaar
toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw, of in een gevel van een bijbehorend
bouwwerk, voor zover die gevel is gelegen in achtererfgebied op een afstand van meer dan 1 m
vanaf openbaar toegankelijk gebied,

7.

Een zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw, mits bij een rolhek, luik of rolluik
in een voorgevel of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een ander
hoofdgebouw dan een woning of woongebouw, wordt voldaan aan de volgende eisen:

a.

geplaatst aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie,
en b. voor ten minste 75% voorzien van glasheldere doorkijkopeningen,
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8.

een afscheiding tussen balkons of dakterrassen,

9.

Tuinmeubilair, mits niet hoger dan 2,5 m,

10.

een sport- of speeltoestel voor uitsluitend particulier gebruik, mits wordt voldaan aan
de volgende eisen:

a.
b.

niet hoger dan 2,5 m, en

11.
a.
b.

een erf- of perceelafscheiding, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens,

niet hoger dan 1 m, of
niet hoger dan 2 m, mits geplaatst in achtererfgebied,

12.

Een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan 1 m
die niet hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein,

13.
a.
b.

Een vlaggenmast op een erf, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
niet hoger dan 6 m, en
maximaal één mast per erf,

14.

een antenne-installatie ten behoeve van mobiele telecommunicatie op of aan een
bouwwerk, met inbegrip van een hekwerk ter beveiliging van een zodanige antenne-installatie op
of aan een bouwwerk als bedoeld onder a, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a.
als op of aan een hoogspanningsmast, wegportaal, reclamezuil, lichtmast, windmolen,
sirenemast of een niet van een bouwwerk deel uitmakende schoorsteen, een antenne-installatie als
bedoeld in onderdeel 15 of een antenne-installatie voor het bouwen waarvan een
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is vereist: 1°. De antenne, met antennedrager,
gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 5 m, en
2°. De antenne hoger geplaatst dan 3 m, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende
afgewerkt terrein,

b.

als op of aan een ander bouwwerk, dan bedoeld onder a:
1°. De antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 0,5 m, of
2°. De antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, of als bevestigd aan een gevel van
een gebouw, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist,
niet hoger dan 5 m, en:

a.

de antenne, met antennedrager, hoger geplaatst dan 9 m, gemeten vanaf het bij het
bouwwerk aansluitende afgewerkt terrein,

b.

de bedrading in of direct langs de antennedrager of inpandig is aangebracht, of in
een kabelgoot, mits deze kabelgoot meer dan 1 m achter de voorgevel is geplaatst, en

c.

de antennedrager bij plaatsing op het dak van een gebouw:
1°. Aan of bij een op het dak aanwezig object geplaatst,
2°. In het midden van het dak geplaatst, of
3°. Elders op het dak geplaatst, mits de afstand in m tot de voorgevel van het bouwwerk ten minste
gelijk is aan: 18 gedeeld door de hoogte waarop de antenne, met antennedrager, is geplaatst,
gemeten vanaf het bij het gebouw aansluitende afgewerkt terrein tot aan de voet van de antenne,
met antennedrager,

15.

een antenne-installatie met bijbehorend opstelpunt ten behoeve van de
C2000-infrastructuur voor de mobiele communicatie door hulpverleningsdiensten,
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16.

een andere antenne-installatie dan bedoeld in de onderdelen14 en 15, mits wordt voldaan
aan de volgende eisen:

a.

de antenne-installatie achter het voorerfgebied
geplaatst, b. als het een schotelantenne betreft: 1°. De
doorsnede van de antenne niet meer dan 2 m, en
2°. De antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 3 m, of

c.

als het een andere antenne betreft dan bedoeld onder b: de antenne, met antennedrager,
gemeten vanaf de voet, of als deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de
antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, niet hoger dan 5 m,

17.

een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover
het betreft:

a.

een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de
luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, waterof luchtverkeer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 1°. Niet hoger dan 3 m, en 2°. De
oppervlakte niet meer dan 15 m2,

b.

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van het weren van voorwerpen die de
veiligheid van het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer in gevaar kunnen brengen, ten behoeve
van de beveiliging van een weg, spoor- of waterweg of een spoorweg- of luchtvaartterrein, of ten
behoeve van verkeersregeling, verkeersgeleiding, handhaving van de verkeersregels,
wegaanduiding, het opladen van accu’s van voertuigen, verlichting, tolheffing of het verschaffen
van toegang tot het openbaar vervoer of openbaar vervoersgebouwen, c.
bovenleidingen met de bijbehorende draagconstructies of seinpalen,

d.

ondergrondse buis- en leidingstelsels, met uitzondering van een buisleiding als bedoeld in
artikel
PM van het Besluit kwaliteit leefomgeving,

e.

een container voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel
1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
1°. Niet hoger dan 2 m, en 2°. Als bovengronds geplaatst: de oppervlakte niet meer dan 4 m2,

f.

een elektronische sirene ten behoeve van het waarschuwen van de bevolking bij calamiteiten
of de dreiging daarvan, alsmede de daarbij behorende bevestigingsconstructie,
g.
straatmeubilair,

18.

Een magazijnstelling die uitsluitend steunt op een vloer van het gebouw waarin zij
wordt geplaatst, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a.
b.

niet lager dan 3 m en niet hoger dan 8,5 m, en
de magazijnstelling niet is voorzien van een verdiepingsvloer of loopbrug,

19.

een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie
die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de
grond-, weg- of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land waarop artikel PM van het Besluit
activiteiten leefomgeving48 van toepassing is, mits geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van
het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd,

20.
a.
b.

een ander bouwwerk in voor- of achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

21.

het gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg.

niet hoger dan 1 m, en
de oppervlakte niet meer dan 2 m2,
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Artikel 1a (meetbepalingen en andere bepalingen voor de uitleg van de artikelen 1, 1b,
1c en 1d)

1.

Tenzij in de artikelen 1, 1b, 1c en 1d anders bepaald, worden de waarden die in die artikelen
in m of m2 zijn uitgedrukt op de volgende wijze gemeten:

a.
b.

afstanden loodrecht,

hoogten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het
verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van het
bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven, en

c.

maten buitenwerks, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5
m buiten beschouwing blijven.

2.

Bij de toepassing van het eerste lid, aanhef en onder b, wordt een bouwwerk, voor zover dit
zich
bevindt op een erf- of perceelgrens, gemeten aan de kant waar het aansluitend afgewerkt terrein
48

Dit betreft mijnbouw.

het hoogst is.

3.

Voor de toepassing van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt huisvesting in
verband met mantelzorg aangemerkt als functioneel verbonden met het hoofdgebouw.
4.
Als op een perceel meer gebouwen aanwezig zijn die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking
van de geldende of toekomstige functie of als het hoofdgebouw geen woning is, maar op het perceel
wel een of meer op de grond staande woningen aanwezig zijn, wordt het achtererfgebied bepaald
door het hoofdgebouw, de woning of een van de andere hiervoor bedoelde gebouwen, waarvan de
voorkant het dichtst is gelegen bij openbaar toegankelijk gebied.

5.

Bij de vaststelling of het bouwen van een bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied al dan niet
in strijd is met het omgevingsplan, worden al aanwezige bijbehorende bouwwerken in het
bebouwingsgebied in mindering gebracht op het door het omgevingsplan toegestane maximum van
die bouwwerken.
Artikel 1b (specifieke aspecten toepassing artikel 1 bij cultureel erfgoed)

1.

Onverminderd artikel 1c, is artikel 1 uitsluitend van toepassing op een activiteit die
plaatsvindt in, aan, op of bij een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument, een
monument waaraan in het omgevingsplan de functie van gemeentelijk of provinciaal monument is
toegedeeld of waarvoor met het oog op die functietoedeling in een voorbereidingsbesluit regels zijn
gesteld, of een in de omgevingsverordening aangewezen monument, voor zover het een activiteit
betreft als bedoeld in:

a.
b.

artikel 1, onderdeel 1, of

artikel 1, onderdelen 3 tot en met 20:
1°. In, aan of op een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen
waarde heeft, of 2°. Bij een monument.

2.

Onverminderd artikel 1c, is artikel 1 uitsluitend van toepassing op een activiteit die
plaatsvindt in een stads- of dorpsgezicht waaraan in het omgevingsplan de functie van
rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is toegedeeld of waarvoor met het oog op die
functietoedeling in een voorbereidingsbesluit regels zijn gesteld, voor zover het een activiteit
betreft als bedoeld in:

a.
b.

artikel 1, onderdeel 1, of

artikel 1, onderdelen 3 tot en met
20, en het betreft: 1°. Inpandige
veranderingen,
2°. Een verandering van een achtergevel of achterdakvlak, mits die gevel of dat dakvlak niet naar
openbaar toegankelijk gebied is gekeerd, 3°. Een bouwwerk op erf aan de achterkant van een
hoofdgebouw, mits dat erf niet ook deel uitmaakt van het erf aan de zijkant van dat gebouw en niet
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naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd, of 4°. Een bouwwerk op gronden die onderdeel zijn
van openbaar toegankelijk gebied.
Artikel 1c (overige specifieke aspecten toepassing artikel 1)

1.

Bij de toepassing van artikel 1 blijft het aantal woningen gelijk. Deze eis is niet van
toepassing op de gevallen, bedoeld in artikel 1, onderdelen 2 en 21.

2.

Artikel 1 is niet van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in, aan, op of bij een
bouwwerk dat in strijd met artikel 5.1 van de wet is gebouwd of wordt gebruikt.

3.
a.

Artikel 1, onderdelen 2 en 21, is evenmin van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in:

een in het omgevingsplan opgenomen veiligheidszone, getypeerd als A-zone of B-zone,
rondom een locatie voor activiteiten met ontplofbare stoffen waarvoor op grond van artikel 5a,
onderdeel q, onder 3, van deze bijlage een omgevingsvergunning is vereist,
b.
een gebied waarin die activiteit op grond van het omgevingsplan niet is toegestaan vanwege
het overschrijden van het plaatsgebonden risico van 10 -6 per jaar als gevolg van het verricht worden
van een milieubelastende activiteit waarvoor op grond van artikel 5 of 5a van deze bijlage een
omgevingsvergunning is vereist of waarvoor regels zijn gesteld in het Besluit activiteiten
leefomgeving, of de aanwezigheid van een transportroute of buisleiding, of vanwege de ligging in een
belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van een buisleiding,

c.

een gebied dat is gelegen binnen een van toepassing zijnde afstand als bedoeld in de artikelen49
PM van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Artikel 1d (specifieke aspecten toepassing artikel 1, onderdeel 2)

1.

Als een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, onderdeel 2, van deze bijlage bestaat
uit een deel dat op meer, en een deel dat op minder dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw
is gelegen en zich geen inwendige scheidingsconstructie bevindt tussen beide delen, is op het deel
dat op minder dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw is gelegen artikel 1, onderdeel 2, onder
b, onderdeel 2°, van overeenkomstige toepassing.

2.

Als een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, onderdeel 2, wordt gebruikt
voor huisvesting in verband met mantelzorg, is onderdeel e van artikel 1, onderdeel 2, niet
van toepassing, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a.
b.

in zijn geheel of in delen verplaatsbaar,

de oppervlakte niet meer dan 100 m2,
en c. buiten de bebouwde kom.
Artikel 2 (vergunningvrije gevallen rijksmonumentenactiviteit; anders dan
archeologische monumenten)
Een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit, als het betreft een ander
monument dan een archeologisch monument, is niet vereist als de activiteit betreft:

a.

noodzakelijke reguliere werkzaamheden die gericht zijn op het behoud van de
monumentale waarden, voor zover detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur
niet worden gewijzigd,

b.

uitsluitend inpandige veranderingen van een onderdeel van het monument dat uit het
oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft,

c.

het binnen een monument dat als begraafplaats in gebruik is met inachtneming van
de monumentale waarden: 1º. plaatsen van grafmonumenten, met inbegrip van het
tijdelijk verwijderen daarvan en het bijwerken van het opschrift, 2º. doen van begravingen
of asbijzettingen,
3º. ruimen van graven waarvan het grafmonument niet is beschermd als rijksmonument.
Artikel 2a (vergunningvrije gevallen rijksmonumentenactiviteit; archeologische
monumenten)
Een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit, als het betreft een archeologisch
monument, is niet vereist als de activiteit betreft:
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a.

een sondering of grondboring met een boordiameter van maximaal 10
cm, b. het dichten van een recent verstoringsgat van maximaal 1 m3.
Artikel 3 (vergunningvrije gevallen ontgrondingsactiviteit rijkswateren)
Een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit in de rijkswateren, met uitzondering van
het ontgronden in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier, is niet vereist, als de
activiteit betreft:

a.

het bouwen, aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van bouwwerken, wegen
en waterstaatswerken, anders dan watergangen en vaargeulen,
b.
het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van watergangen en vaargeulen voor zover
deze activiteiten door of vanwege Onze Minister worden verricht,

c.

het leggen, plaatsen, onderhouden, wijzigen of opruimen van buizen, kabels, palen en
daarmee vergelijkbare voorwerpen,

d.
e.

het graven van slikgruppen ter bevordering van aanwas,

het testen van materieel en het doen van onderzoek naar winbare hoeveelheden van
andere vaste stoffen dan schelpen, als het ontgronden plaatsvindt in:
1º. De Noordzee zeewaarts van de doorgaande NAP-min 20 meterdieptelijn of in andere
49

Betreft opvolgers in het Bal van de artikelen artikel 3.12, 3.18, 3.28, 3.30a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5a, 4.5b, 4.77 of
4.81 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

rijkswateren, en
2º. Op een afstand van ten minste 500 meter van een oefen- en schietgebied, buisleidingen,
kabels, oevers, andere vaste objecten of aanwezige of te verwachten monumenten.
2.
Het eerste lid, onder e, is uitsluitend van toepassing zolang de hoeveelheid vaste stoffen die
wordt gewonnen en het aantal reizen waarin dat gebeurt de volgende maxima niet overschrijden:

a.
b.

Noordzee: 40.000 m3 per ontgronding in maximaal tien reizen,

Eems, Dollard, Ijsselmeer, Markermeer met inbegrip van Oostvaardersdiep,
Ketelmeer, Keteldiep, Haringvliet, Hollandsch Diep, Grevelingenmeer, Krammer, Volkerak,
Zoommeer, Oosterschelde, en Westerschelde: 5.000 m 3 per ontgronding in maximaal vijf
reizen,
c.
overige rijkswateren: 2.500 m3 per ontgronding in maximaal vijf reizen.
Artikel 3a (vergunningvrije gevallen ontgrondingsactiviteit op andere locaties dan
bedoeld in artikel 3)
Een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de
rijkswateren behorende rivier of buiten de rijkswateren, is niet vereist, als de activiteit betreft: a.
het aanleggen van een waterput, reservoir, bassin, vijver of een daarmee vergelijkbare
voorziening, mits: 1º. Grondlagen op grotere diepte dan 3 m beneden het oorspronkelijke
maaiveldniveau ongemoeid
blijven, 2º. Maximaal 1.000 m3 wordt ontgraven,

b.

het aanleggen of wijzigen van een natuurbouwproject, mits grondlagen op grotere diepte dan
0,5 m beneden het oorspronkelijke maaiveldniveau ongemoeid blijven,

c.

het aanleggen van een natuurvriendelijke oever50 mits deze beperkt blijft tot een strook
van maximaal 10 m uit de insteek van de watergang,

d.

het doen van een opgraving als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet door een houder
van een certificaat als bedoeld in dat artikel,

e.

het leggen, plaatsen, onderhouden, wijzigen of opruimen van buizen, kabels, palen en
daarmee vergelijkbare voorwerpen,
f.
het bouwen of slopen van een bouwwerk,

g.

het uitvoeren van een onherroepelijk omgevingsplan of projectbesluit of een onherroepelijke
omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit, mits de ontgronding is ingetekend op een kaart of
tekening bij het besluit en het betreft: 1º. Het aanleggen, wijzigen of opruimen van een
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waterstaatswerk door of vanwege de beheerder,
2º. Het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van een weg, spoorweg, plein,
parkeerterrein of luchthaven,

h.

het uitvoeren van een onherroepelijk omgevingsplan of projectbesluit of een
onherroepelijke omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit in andere gevallen dan bedoeld
onder g, mits de ontgronding is ingetekend op een kaart of tekening bij het besluit en: 1º.
Grondlagen op grotere diepte dan 3 m beneden het oorspronkelijke maaiveldniveau ongemoeid
blijven, en 2º. Maximaal 10.000 m3 grond wordt ontgraven,

i.
j.

het onderhouden van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder,

het aanleggen, onderhouden of wijzigen van watergangen door anderen dan de beheerder,
mits:
1º. Grondlagen op grotere diepte dan 3 m beneden het oorspronkelijke maaiveldniveau ongemoeid
blijven, 2º. De watergangen een bovenbreedte hebben van maximaal 6 m, een bodembreedte van
maximaal 3 m, en, voor zover sprake is van een vastgesteld polder- of boezempeil, een diepte van
maximaal 1 m beneden dat peil, 3º. Voor dat aanleggen, onderhouden of wijzigen een
omgevingsvergunning is vereist voor een
activiteit als bedoeld in artikel 5.3 van de wet,

k.

het aanleggen, wijzigen of opruimen van een gronddepot of baggerspeciedepot buiten
een locatie waaraan in het omgevingsplan een van die functies is toegedeeld of waarop een
milieubelastende activiteit wordt verricht waarvoor op grond van artikel 5 of 5a van deze bijlage
50

Wellicht tekstueel nog nader verduidelijken mogelijke samenloop tussen onderdelen b en c.

een omgevingsvergunning is vereist of waarop paragraaf [PM] van het Besluit activiteiten
leefomgeving van toepassing is, als: 1º. De grond maximaal tien jaar geleden is
aangebracht, en
2º. Grondlagen beneden het oorspronkelijke maaiveldniveau ongemoeid blijven.
Artikel 3b(omzetting artikel 4 Ontgrondingenwet)
Een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit is verder niet vereist, als het betreft:
[PM: omzetting art. 4 Ontgrondingenwet; dat betreft ontgrondingen i.v.m.: - bodemsaneringen,
inclusief waterbodemsaneringen;
- uitvoering van de WILG;
- opgelegde maatregelen in het kader van een ongewoon voorval].
Artikel 3c (uitwerking artikel 5.2, eerste lid, van de wet)
Bij omgevingsverordening kunnen vanwege de bijzondere aard van een ontgrondingsactiviteit of
met het oog op bijzondere lokale omstandigheden gevallen van ontgrondingsactiviteiten in het
winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier of buiten de rijkswateren worden
aangewezen waarvoor in afwijking van artikel 3a een omgevingsvergunning is vereist of niet is
vereist.
Artikel 4 (vergunningvrije gevallen stortingsactiviteit op zee)
Een omgevingsvergunning voor een stortingsactiviteit op zee is niet vereist als de activiteit
plaatsvindt aan boord van een oorlogsschip, marinehulpschip of ander schip dat in gebruik is voor de
uitvoering van de militaire taak, ongeacht de nationaliteit van het schip.

B.

Vergunningplichtige gevallen

Artikel 5 (vergunningplichtige gevallen milieubelastende activiteit, RIE en Seveso)
Een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is vereist voor:
het exploiteren van een ippc-installatie en een Seveso-inrichting.
Artikel 5a (vergunningplichtige gevallen milieubelastende activiteiten overig)
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Onverminderd artikel 5, is een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit ook
vereist voor de in de volgende onderdelen genoemde gevallen:

a.
1.

energie-industrie:





aardgas,

het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van
130
Kw of meer, waarin een andere stof wordt verstookt dan:

propaan
gas, c.
butaangas,

d.

vloeibare brandstoffen, met dien verstande dat voor zover het biodiesel betreft, het gaat
om biodiesel die voldoet aan NEN-EN 14214,

e.

biomassa, voor zover het verstoken plaatsvindt in een stookinstallatie met een
nominaal thermisch ingangsvermogen kleiner dan 15 MW,

f.

houtpellets, voor zover het geen biomassa betreft en voor zover het verstoken plaatsvindt in
een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen kleiner dan 15 MW, of

g.
2.

vergistingsgas,

Het exploiteren van een gasmotor of dieselmotor met een nominaal thermisch
ingangsvermogen van 15 MW of meer,

3.

het reduceren van aardgasdruk of het meten van aardgashoeveelheid, voor zover
de gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 50,8 cm,

4.

Het reduceren van aardgasdruk of het meten van aardgashoeveelheid, voor zover de
maximale inlaatzijdige werkdruk meer dan 10.000 kPa bedraagt,
5.het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van 70
Kw of meer of minder dan 70 Kw wanneer het bodemenergiesysteem ligt binnen een gebied met de
functie interferentiegebied aangewezen in het omgevingsplan,
De milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.21 van dit besluit, zijn:

b.
1.

productie en verwerking van metalen:

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor de productie van ijzer of
staal
(primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continugieten,

2.

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het smelten
van ferrometalen,

3.

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het smelten, met inbegrip
van het legeren van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten, en het gieten van nonferrometalen anders dan:
a°. aluminium en legeringen van aluminium met lood, zink, tin, koper, nikkel, ten hoogste 19%
silicium, ten hoogste 1% mangaan, ten hoogste 5,5% magnesium, ten hoogste 1,5% ijzer, ten
hoogste 1% titanium of ten hoogste 1% chroom, b°. koper en legeringen van koper met lood,
zink, tin, aluminium, nikkel, ten hoogste 5% silicium, ten hoogste 13% mangaan, ten hoogste
6% ijzer of ten hoogste 0,1% fosfor, c°. lood, zink, tin en legeringen van deze metalen met
nikkel,
d°. goud, zilver, platina en legeringen met ten minste 30% van deze metalen tot ten hoogste 500
kilo per jaar,

4.

Het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het smelten, met
inbegrip van het legeren van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten, en het gieten
van metalen waarbij:

a.

de verloren wasmethode wordt toegepast en meer dan 500 kilogram was per jaar
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wordt verbruikt,

b.
c.
5.

de lost foam methode wordt toegepast,
vormzand thermisch wordt geregenereerd,

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor de verwerking van
metalen met een capaciteit van meer dan 1 ton metaal per uur:
a.
door warm- of koudwalsen voor zover het smeltpunt van de metalen hoger is dan 800K en de
dikte van het aangevoerde materiaal groter dan 1 mm,het exploiteren van een Seveso-inrichting,
bedoeld in artikel 3.5 in samenhang met artikel 3.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
b.
in een wals- of trekinstallatie voor het produceren van profiel- of stafmateriaal, c. in een
wals-, trek- of lasinstallatie voor het produceren van metalen buizen,het aanwezig hebben van een
koel- of vriesinstallatie of warmtepomp met een inhoud van meer dan 1.500 kg ammoniak, bedoeld
in artikel 3.20, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving,
c.
het opslaan van giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2, bedoeld in artikel 3.27, aanhef
en onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als: 1°. het betreft meer dan 1.500 kg
ammoniak, en
2°. het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, daarbij
hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per jaar,
d.
door smeden ten behoeve van het produceren van ankers of kettingen,het opslaan van meer
dan 13.000 liter propaan of propeen, bedoeld in artikel 3.27, aanhef en onder b, van het Besluit
activiteiten leefomgeving, als het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.5 van het Besluit
kwaliteit leefomgeving, daarbij hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per
jaar,
e.
door het produceren, renoveren of schoonmaken van metalen ketels, vaten, tanks of
containers, f. door het samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen door middel van
smeden, klinken, lassen of monteren,het opslaan van brandbare gassen van ADR-klasse 2, bedoeld
in artikel 3.27, aanhef en onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als: 1°. het betreft meer
dan 13.000 liter acetyleen, en
6.
het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het harden of gloeien van
metalen of het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak, als daarbij zouten, oliën of gassen
anders dan inerte gassen of koolzuurgas worden toegepast,
2°. het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, daarbij
hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per jaar,
f.
het opslaan in een bovengrondse opslagtank of een verpakking die als opslagtank wordt
gebruikt, van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, anders dan diesel, bedoeld in artikel
3.30, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als:
1°. het betreft vloeibare gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep I of II,
2°. de opslagtank of verpakking een inhoud heeft van meer dan 150.000 liter als bedoeld in artikel
3.30, eerste lid, onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, en
3°. het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, daarbij
hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per jaar,
g.
het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1, anders dan benzine
of methanol, bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, aanhef en onder c, van het Besluit activiteiten
leefomgeving, als: 1°. het betreft meer dan 1.000 liter, en
2°. het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, daarbij
hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per jaar,
h.
het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking van meer dan 10.000 kg, bedoeld in artikel
3.33, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als het betreft
brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende
verbindingen,
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i.
het opslaan van giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen, als de totale
waterinhoud van de gasflessen meer is dan 1.500 liter, bedoeld in artikel 3.33, tweede lid, onder a,
van het Besluit activiteiten leefomgeving, als:

1°. het betreft gassen uit de groep T, TF, TC, TO, TFC of TOC, en
2°. het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, daarbij
hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per jaar,
j.
het tijdelijk opslaan in een brandcompartiment van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen als
bedoeld in artikel 3.32, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedoeld in artikel 3.33,
tweede lid, onder b, van dat besluit, als het betreft brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-,
chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen,
k.
het opslaan in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen als ten minste de
drempelhoeveelheid aan gevaarlijke stoffen, genoemd in bijlage I, deel 1, kolom 2, of deel 2, kolom
2, bij de Seveso-richtlijn wordt overschreden, bedoeld in artikel 3.33, tweede lid, onder c, van het
Besluit activiteiten leefomgeving,
l.
het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk en van pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik, bedoeld in artikel 3.36, eerste lid, in samenhang met artikel 3.35 van het Besluit
activiteiten leefomgeving,
m.
het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 door een ander dan de Nederlandse
of een bondgenootschappelijke krijgsmacht, bedoeld in artikel 3.39 in samenhang met artikel 3.38
van het Besluit activiteiten leefomgeving,
n.
het opslaan van vaste nitraathoudende kunstmeststoffen behorende tot meststoffen groep 2 van
PGS 7, bedoeld in artikel 3.42, aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als
het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, daarbij
hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per jaar,
o.
het verminderen van aardgasdruk of het meten van aardgashoeveelheid in een gasdrukregelen meetstation, bedoeld in artikel 3.68, eerste lid, in samenhang met artikel 3.67 van het Besluit
activiteiten leefomgeving, in een geval als bedoeld in artikel 3.68, eerste lid, onder b, van dat besluit,
als het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, daarbij
hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per jaar,
p.
7. het aanwezig hebben van een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van
metaallagen met een cyanidehoudend bad met een inhoud van meer dan 100 l,ten minste
100 liter, bedoeld in artikel 3.77, eerste lid, onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als
het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, daarbij
hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per jaar,
q.
het tanken van voertuigen als het betreft het tanken van LPG, bedoeld in artikel 3.251,
aanhef en onder a, in samenhang met artikel 3.250 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
r.
het winnen van delfstoffen vanaf een diepte van meer dan 100 m, bedoeld in artikel 3.274,
onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel
5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, daarbij hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per
jaar,
s.
het opslaan van stoffen of het terughalen van eerder opgeslagen stoffen vanaf een diepte
van meer dan 100 m, bedoeld in artikel 3.274, onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving,
als het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, daarbij
hoger is of kan zijn dan een op de miljoen per jaar.
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c.
1.

minerale industrie:

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor de productie van
cement, cementklinkers, ongebluste kalk of magnesiumoxide,
2.
het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor de fabricage van glas, met
inbegrip van de fabricage van glasvezels, met een oven met een individuele nominale belasting op
bovenwaarde van meer dan 130 Kw of een aansluitwaarde van meer dan 130 Kw,Milieubelastende
activiteiten als bedoeld in artikel 3.22 van dit besluit
De milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.22 van dit besluit, zijn:
a.
het exploiteren van een Seveso-inrichting, bedoeld in artikel 3.5 in samenhang met artikel
3.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
b.
het exploiteren van een ippc-installatie voor het stoken, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid,
van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen
van 300 MW of meer,
c.
het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van afvalwater, bedoeld in artikel
3.52, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als in die installatie afvalwater wordt
gereinigd door middel van waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit van 250.000
inwonerequivalenten of meer,
d.
het exploiteren van een ippc-installatie voor het raffineren van aardolie, bedoeld in artikel
3.55, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een capaciteit van 1.000.000.000 kg
per jaar of meer,
e.
het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cokes, bedoeld in artikel 3.58,
eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een capaciteit van 100.000.000 kg per
jaar of meer,
f.
het exploiteren van een ippc-installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool
of andere brandstoffen, bedoeld in artikel 3.61, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving,
als het betreft: 1°. steenkool, met een capaciteit van 100.000.000 kg per jaar of meer, of
2°. aardolie of aardoliefracties, met een capaciteit van 1.000.000.000 kg per jaar of meer,

3. het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie, bedoeld in artikel
3.74, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als het betreft: 1°. een
ippc-installatie voor het maken van ijzer of staal als bedoeld in de aanhef in samenhang met
onderdeel a van dat artikellid, met een capaciteit van 1.000.000 kg per jaar of meer, of 2°.
een ippc-installatie voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van de fabricage van
mineraalvezels, glazuren of emailles,of gieten van ferrometalen als bedoeld in de aanhef in
g.

4.

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het fabriceren van
keramische producten door middel van verhitting, met een oven met een individuele nominale
belasting op bovenwaarde van meer dan 130 Kw of een aansluitwaarde van meer dan 130 Kw,
5.
het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het vervaardigen van asfalt
of
asfaltproducten,
samenhang met onderdeel b van dat artikellid, met een jaarproductie van 5.000 ton of meer,
h.
het exploiteren van een ippc-installatie, bedoeld in artikel 3.75, eerste lid, van het Besluit
activiteiten leefomgeving, als het betreft: 1°. een ippc-installatie voor het roosten of sinteren
van ertsen als bedoeld in de aanhef in

6.

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het winnen van steen,
mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen,samenhang met onderdeel a van dat
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artikellid, met een capaciteit van 100.000 ton per jaar of meer, 2°. een ippc-installatie voor het
verwerken van ferrometalen door warmwalsen, smeden met hamers of het aanbrengen van
deklagen van gesmolten metaal als bedoeld in de aanhef in samenhang met onderdeel b van dat
artikellid, met een productieoppervlak van 250.000 m 2 of meer, of 3°. een ippc-installatie voor
het winnen van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen, het
smelten, met inbegrip van het legeren, en het gieten van non- ferrometalen als bedoeld in de
aanhef in samenhang met onderdeel c van dat artikellid,

7.

het exploiteren van een milieubelastende niet-

i.
het maken van auto’s of motoren van auto’s of het assembleren van auto’s, bedoeld in artikel
3.78, eerste lid, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een jaarproductie van
10.0 auto’s of motoren van auto’s, of meer,
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j.
het exploiteren van een ippc-installatie, bedoeld in artikel 3.83, eerste lid, van het
Besluit activiteiten leefomgeving, als het betreft: 1°. een ippc-installatie voor het breken,
malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of
derivaten daarvan, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg per jaar of
meer,

8.

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het vervaardigen
van kalkzandsteen of cellenbeton,

9.

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het vervaardigen
van betonmortel of producten van betonmortel,maken van cement of cementklinkers als
bedoeld in de aanhef in
samenhang met onderdeel a van dat artikellid, met een capaciteit van 100.000.000 kg per jaar of
meer, of 2°. een ippc-installatie voor het maken van glas, met inbegrip van het fabriceren van
glasvezels, als bedoeld in de aanhef in samenhang met onderdeel b van dat artikellid, als het
betreft:
a.
het maken van glas, met een capaciteit van 150.000 ton per jaar of meer, of
b.
het maken van glasvezels, met een capaciteit van 5.000.000 kg per jaar of meer,
k.
het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van koolstof of elektrografiet door
verbranding of grafitisering, bedoeld in artikel 3.84, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit
activiteiten leefomgeving, als het betreft het maken van koolelektroden met een capaciteit van
50.0.0 kg per jaar of meer,
l.
het exploiteren van een ippc-installatie, bedoeld in artikel 3.91, eerste lid, van het
Besluit activiteiten leefomgeving, als het betreft: 1°. een ippc-installatie voor het maken van
organisch-chemische producten als bedoeld in de
aanhef in samenhang met onderdeel a van dat artikellid, met een verwerkings- of
productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer,
2°. een ippc-installatie voor het maken van anorganisch-chemische producten als bedoeld in de
aanhef in samenhang met onderdeel b van dat artikellid, met een verwerkings- of
productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer,
3°. een ippc-installatie voor het maken van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen als
bedoeld in de aanhef in samenhang met onderdeel c van dat artikellid, met een verwerkings- of
productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer, 4°. een ippc-installatie voor het maken van
producten voor gewasbescherming of van biociden als bedoeld in de aanhef in samenhang met
onderdeel d van dat artikellid, met een verwerkings- of productiecapaciteit van 20.000 ton per jaar
of meer, 5°. een ippc-installatie voor het maken van farmaceutische producten als bedoeld in de
aanhef in samenhang met onderdeel e van dat artikellid, met een verwerkings- of
productiecapaciteit van
20.0 ton per jaar of meer, of
6°. een ippc-installatie voor het maken van explosieven als bedoeld in de aanhef in samenhang met
onderdeel f van dat artikellid, met een verwerkings- of productiecapaciteit van 20.000 ton per jaar
of meer,

d.

chemische industrie:

m.
1. het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het vervaardigen
vanmaken van elastomeren, verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen, bedoeld in artikel
3.91, vierde lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een productiecapaciteit van
50.0 ton per jaar of meer,

2. het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het vullen van
spuitbussen met drijfgassen,ippc-installatie, bedoeld artikel 3.94, eerste lid, van het Besluit
activiteiten leefomgeving, als het betreft:
n.

e.

gevaarlijke stoffen (opslaan en specifieke apparaten):
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1.

het aanwezig hebben van een koel- of vriesinstallatie met een inhoud van meer dan 1.500
kg ammoniak,

2.

het aanwezig hebben van een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.500 kg
ammoniak, dat geen onderdeel is van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak,

3.

het aanwezig hebben van een koel- of vriesinstallatie met een inhoud van meer dan 100
kg brandbaar gas,
4.
het aanwezig hebben van een bovengronds insluitsysteem met een inhoud van meer dan 150
m3
zeer licht ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof,

5.

het aanwezig hebben van een insluitsysteem waarin meer dan 13 m 3 brandbaar gas anders
dan methaan aanwezig is,
6.
het aanwezig hebben van een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 20 m 3 vloeibaar
methaan,

7.

het aanwezig hebben van een vergiftige of zeer vergiftige stof in een insluitsysteem met
een inhoud van meer dan 1.000 l,

8.

het aanwezig hebben van een vergiftige of zeer vergiftige stof in gasflessen waarbij de totale
waterinhoud van de gasflessen met vergiftige of zeer vergiftige inhoud meer bedraagt dan 1.500 l,
9.
het exploiteren van een milieubelastende niet ippc installatie voor het vullen van gasflessen
vanuit een opslagtank,

10.
11.
12.

het opslaan van oxiderende gassen in een opslagtank met een inhoud van meer dan 100.000 l,
het opslaan van meer dan 50.000 kg kunstmeststoffen behorende tot meststoffen groep 2,

het opslaan van meer dan 1 kg kunstmeststoffen behorende tot meststoffengroep 3
of meststoffengroep 4,
13. het opslaan van meer dan 25 kg theatervuurwerk, waarbij wordt uitgegaan van het gewicht
van het vuurwerk als zijnde onverpakt vuurwerk als bedoeld in artikel PM: BAL.

14.

het opslaan van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk, waarbij wordt uitgegaan van
het gewicht van het vuurwerk als zijnde onverpakt vuurwerk als bedoeld in PM BAL.

15.

het opslaan in een politiebureau van meer dan 25 kg in beslag genomen vuurwerk met
aan consumentenvuurwerk vergelijkbare eigenschappen,
16. het opslaan van meer dan 50.000 kg in beslag genomen vuurwerk of pyrotechnische artikelen
voor theatergebruik als bedoeld in artikel PM,

17.
18.
a.
b.
19.
a.

het opslaan van meer dan 1 kg zwart kruit,
het opslaan van meer dan 50 kg:
rookzwak kruit,
netto explosieve massa noodsignaal,
het opslaan van meer dan 250.000:

munitiepatronen of hagelpatronen, of onderdelen daarvan, voor
vuurwapens, b. patronen voor schiethamers,

20.

het opslaan van andere ontplofbare stoffen van de klasse 1 van het ADR dan genoemd in
de onderdelen 13 tot en met 19, en anders dan pyrotechnisch speelgoed,

21.

het opslaan van per opslagvoorziening meer dan 1.000 kg gevaarlijke stoffen van de klasse
6.1, verpakkingsgroep I, van het ADR of de klasse 8, verpakkingsgroep I, van het ADR in
verpakking,

22.
23.

het opslaan van meer dan 1 kg gevaarlijke stoffen van de klasse 5.2, type A of B, van het ADR,

het opslaan van meer dan 1 kg gevaarlijke stoffen van de klasse 5.2, type C, D, E of F, van het
ADR, waarvoor volgens het ADR temperatuurbeheersing is vereist,

24.

het opslaan van per opslagvoorziening meer dan 1.000 kg gevaarlijke stoffen van de klasse
5.2, type C, D, E of F, van het ADR waarvoor volgens het ADR geen temperatuurbeheersing is
vereist,
86

OMGEVINGSBESLUIT – 1 JULI 2016

25.
26.

het opslaan van meer dan 1 kg gevaarlijke stoffen onverpakt in bulk of in container,

het opslaan van per opslagvoorziening meer dan 10.000 kg vloeibare gevaarlijke stoffen
in verpakking en vaste gevaarlijke stoffen van de klasse 4 van het ADR in verpakking,

27.

het tijdelijk opslaan in een brandcompartiment van in totaal meer dan 10.000 kg
gevaarlijke stoffen in verpakking,

28.

het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen in een
opslagtank met een inhoud van meer dan 150.000 l,

29.

het opslaan van gevaarlijke stoffen van ADR klasse 3 in de ladingtanks van een
bunkerstation met een inhoud van meer dan 25.000l, als de inhoud geheel of gedeeltelijk licht
ontvlambaar is,

f.
1.

afvalbeheer:

2.

het beheren van een gesloten stortplaats,

g.
1.

papier-, leerindustrie:

de verwerking op een locatie van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, met de
volgende uitzonderingen, [PM: omzetting uitzonderingen uit categorie 28.10 van bijlage I bij het
Bor).

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor de fabricage van
papierstof, papier of karton,

2.

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het ontharen of looien
van huiden,
1°. een ippc-installatie voor het maken van papierpulp of papier als bedoeld in de aanhef in
samenhang met onderdeel a van dat artikellid, met een capaciteit van 3.000 kg per uur of meer, of
2°. een ippc-installatie voor het voorbehandelen of verven van textiel vezels of textiel als bedoeld in
de aanhef in samenhang met onderdeel b van dat artikellid, als ook sprake is van het exploiteren van
een ippc-installatie voor het stoken, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van het Besluit activiteiten
leefomgeving,

h.

voedingsmiddelenindustrie:

1. het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het looien van
huiden, bedoeld in artikel 3.94, vierde lid, aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten
leefomgeving, als ook sprake is van het exploiteren van een ippc-installatie voor het vervaardigen
of bewerken van dierlijke of plantaardige oliën en vettenstoken, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid,
van het Besluit activiteiten leefomgeving,
o.

2. het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het slachten van
meer dan, het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen voor het
maken van levensmiddelen of voeder of het bewerken of verwerken van uitsluitend melk,
bedoeld in artikel 3.98, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als het betreft: 1°.
het vervaardigen van vetzuren of alkanolen uit dierlijke of plantaardige oliën of vetten, met een
p.

10.000
kg levend gewicht aan dieren per week,
3.
het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het vervaardigen of
bewerken van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren,

4.

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het produceren van
zetmeel of suiker,

i.
1.
a.

intensieve veehouderijen:
het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het houden van meer dan:

10 stuks
rundvee, b. 20
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biggen,

c.

15 vleesvarkens plus
zeugen, d. 500 stuks kippen,

e.
f.
2.

10 vleeskalkoenen of vleeseenden, of

4.

Het opslaan van drijfmest of digestaat in een of meer mestbassins met een gezamenlijke

25 overige landbouwhuisdieren, anders dan pelsdieren,

Het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het houden van pelsdieren
als landbouwhuisdier,
3.
Het opslaan van meer dan 600 m3 vaste dierlijke mest,

oppervlakte groter dan 750 m2 of een gezamenlijke inhoud groter dan 2.500 m 3,

5.

Het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het drogen of indampen
van dierlijke mest of digestaat, uitgezonderd het drogen van pluimveemest dat deel uitmaakt van
een huisvestingssysteem,
6.
Het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het vergisten van dierlijke
mest, en het bewerken van het daarbij gemaakte vergistinggas,

7.
Het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc installatie voor het verwerken van meer dan
25.000
mdierlijke mest of digestaat per jaar, anders dan onder 5 en 6,
capaciteit van 50.000.000 kg per jaar of meer,
2°. het vervaardigen van vet, proteïne of gelatine uit beenderen of huiden, met een capaciteit van
kg of meer,
3°. het vervaardigen van suiker uit suikerbieten, met een capaciteit van 2.500.000 kg suikerbieten
per dag of meer, 4°. het vervaardigen van gist, met een capaciteit van 5.000.000 kg per jaar of
meer,
5°. het brouwen van bier, met een koelinstallatie met een capaciteit groter dan 5 ton ammoniak,
6°. het vervaardigen van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde zuivelproducten, met een
waterverdampingscapaciteit van 250.000 ton per jaar of meer, of 7°. het vervaardigen van
zetmeel of zetmeelderivaten, met een productiecapaciteit van 25 ton per uur of meer,

j.
1.

houtverduurzaming:

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor de conservering van hout
en houtproducten met behulp van chemische stoffen,
q.
het maken of bewerken van dierlijke of plantaardige oliën en vetten, bedoeld in artikel 3.98,
vijfde lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een capaciteit van 250.000.000
kg per jaar of meer,

k.

overig industrie:
1 het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het proefdraaien van
straalmotoren of –turbines,

2.

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het blazen,
expanderen of schuimen van kunststof met een blaasmiddel anders dan lucht, kooldioxide of
stikstof,

3. het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het
vervaardigenvanmaken van metalen pleziervaartuigen met een langs de waterlijn te meten lengte
van 25 m of meer, bedoeld in artikel 3.110, derde lid, onder a, van het Besluit activiteiten
leefomgeving, als het betreft een scheepswerf met een doklengte van 200 m of meer, waar straal- of
conserveringswerkzaamheden in de open lucht plaatsvinden,
r.

s.
4. het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het vervaardigen,
onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen, anders dan
pleziervaartuigen,verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel
3.118 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedoeld in artikel 3.119, eerste lid, van dat besluit,
als het betreft:
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1°. het verwijderen of nuttig toepassen van afvalstoffen in een afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld in artikel 3.118, eerste lid, onder b, van het Besluit
activiteiten leefomgeving, 2°. het storten van afvalstoffen, bedoeld in artikel 3.118, eerste lid,
onder d, van het Besluit
activiteiten leefomgeving,
t.
het behandelen van meer dan 25.000 m3 dierlijke mest of digestaat per jaar, bedoeld in artikel
3.187, vierde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving,
u.
het repareren van vliegtuigen, bedoeld in artikel 3.247, eerste lid, van het Besluit activiteiten
leefomgeving, als daarbij worden beproefd:
1°. verbrandingsmotoren waarbij voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het afremmen
van een gezamenlijk motorisch vermogen van 1 MW of meer, 2°. straalmotoren of -turbines met
een stuwkracht van 9 kN of meer, of
3°. straalmotoren of -turbines met een op as overgebracht vermogen van 250 kW of meer.

BIJLAGE IV BIJ ARTIKEL 6.3 VAN DIT BESLUIT (KOSTEN EN KOSTENSOORTEN)
Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.3, worden gerekend de ramingen van de volgende
kostensoorten:
a.
het aanleggen van voorzieningen, waaronder:
1°. nutsvoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken,
2°. riolering met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken,
3°. wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheden, pleinen, voet- en rijwielpaden,
waterpartijen, watergangen, voorzieningen voor de waterhuishouding, bruggen, tunnels, duikers,
kades, steigers, en andere rechtstreeks met de aanleg van deze voorzieningen verband houdende
werken en bouwwerken, 4°. infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen met bijbehorende
werken en bouwwerken,
5°. groenvoorzieningen, waaronder openbare parken, plantsoenen, speelplaatsen, trapvelden en
speelweiden, natuurvoorzieningen en openbare niet-commerciële sportvoorzieningen, 6°.
openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen,
7°. straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten en afrasteringen in de
openbare ruimte, en 8°. openbare gebouwde parkeervoorzieningen,
b.
het slopen, verwijderen en verplaatsen van opstallen, obstakels, funderingen, kabels
en leidingen,
c.
het uitvoeren van werkzaamheden, waaronder het dempen van oppervlaktewateren,
verrichten van grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven,
d.
voorbereiding en toezicht op de uitvoering vanwege de aanleg van de voorzieningen en werken,
inclusief het daarvoor benodigde onderzoek,
e.
tijdelijk beheer van de door of vanwege de overheid verworven percelen, verminderd met de
uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten,
f.
het vrijmaken van de locatie van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt
recht en zakelijke lasten,
g.
het vaststellen van een omgevingsplan, inclusief het daarvoor benodigde onderzoek,
h.
vanwege het belang van de fysieke leefomgeving noodzakelijke maatregelen,
i.
de betaling van nadeelcompensatie aan derden, bedoeld in hoofdstuk 15 van de wet,
j. niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW, of andere nietterugvorderbare belastingen, over de kostenelementen genoemd onder a tot en met j, en k.
rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten.
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BIJLAGE V BIJ DE ARTIKELEN 9.5, 9.6 EN 9.7 VAN DIT BESLUIT (AANWIJZING
PROJECTEN EN DE DAARVOOR BENODIGDE BESLUITEN WAARVOOR EEN MER(BEOORDELINGS)PLICHT GELDT)

Nr.

A.

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

Besluit, voor zover
anders dan:
1°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.44
van de wet met
uitzondering van een
projectbesluit dat wordt
vastgesteld door het
dagelijks bestuur van
het waterschap of
2°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.55
van de wet

Landbouw, bosbouw en aquacultuur

A1

Installaties voor
intensieve veehouderij

Oprichting, wijziging of
uitbreiding die
betrekking heeft op
meer dan: 1°. 85.000
stuks mesthoenders,
2°. 60.000 stuks
hennen, 3°. 3.000
stuks mestvarkens, of
4°. 900 stuks zeugen

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

A2

Het gebruik van niet in
cultuur gebrachte
gronden of
seminatuurlijke
gebieden voor
intensieve landbouw
Waterbeheersingsprojecten voor
landbouwdoeleinden,
met inbegrip van
irrigatie- en
droogleggingsprojecten
Eerste bebossing of
ontbossing met als doel
een andere ruimtelijke
functie van de grond
Intensieve aquacultuur
van vis

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een wateractiviteit

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit of de
omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit

Winning, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning voor
een ontgrondingsactiviteit

A3

A4

A5

B.
B1

Winning van delfstoffen
Steengroeven en
dagbouwmijnen, met
inbegrip van de winning
van
oppervlaktedelfstoffen
uit de landbodem

Winning, wijziging of
uitbreiding van: 1°.
turfwinning met een
terreinoppervlakte
van meer dan 150
ha, of
2°. overige winning met
een terreinoppervlakte
van meer dan 25 ha
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Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

B2

Winning van mineralen
door afbaggering van de
zee-, meer- of
rivierbodem

Winning, wijziging of
uitbreiding

B3

Ondergrondse
mijnbouw, inclusief
oppervlakte-installaties

Winning, wijziging of
uitbreiding op de
Noordzee van: 1°.
een winplaats van
meer dan 500 ha of
het winnen van meer
dan
10.0.0 m, of 2°.
enkele winplaatsen, die
samen meer dan 500 ha
omvatten, of meer dan
10.000.000 m3
betreffen en in
elkaars nabijheid liggen
Winning, wijziging of
uitbreiding die
betrekking heeft op een
gewonnen hoeveelheid
van meer dan: 1°. 500
ton aardolie per dag, of
2°. 500.000 m3 aardgas
per dag

Besluit, voor zover
anders dan: 1°. een
besluit als bedoeld
in artikel 5.44 van
de wet met
uitzondering van
een projectbesluit
dat wordt
vastgesteld door
het dagelijks
bestuur van het
waterschap of 2°.
een besluit als
bedoeld in artikel
5.55
van de wet
De omgevingsvergunning voor
een ontgrondingsactiviteit

Winning, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning voor
een milieubelastende activiteit

B4

Diepboringen, in het
bijzonder:
a.
geother
mische boringen,
b.
boringen in
verband met de opslag
van kernafval, of
c.
boringen
voor
watervoorziening,
met uitzondering van
boringen voor het
onderzoek naar de
stabiliteit van de grond
Energie-industrie

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit of de
omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit

Thermische centrales en
andere
verbrandingsinstallaties
voor de productie van
elektriciteit, stoom of
warm water

Oprichting, wijziging of
uitbreiding met een
warmtevermogen van
meer dan 300 MW
(thermisch)

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning voor
een milieubelastende activiteit

Nr.

C.
C1
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Kolom 1

l.
1.

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

transport, logistiek en ondersteuning daarvan:

het opslaan in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel PM, als
gevaarlijke stoffen als bedoeld in PM worden opgeslagen in hoeveelheden groter dan de in kolom 2 van
de delen 1 onderscheidenlijk 2 van bijlage PM genoemde hoeveelheden
2.
het exploiteren van een spoorwegemplacement,

3.

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het opslaan of overslaan van
steenkool, ertsen of derivaten van ertsen,
4.
het opslaan van LPG bij een LPG-tankstation voor zover de doorzet meer bedraagt dan 50 m 3
per jaar,

5.

het afleveren van LPG aan gemotoriseerde voer-, vaar- of vliegtuigen of spoorvoertuigen
of werktuigen,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

het afleveren van waterstof,
het afleveren van vloeibaar aardgas,
het begassen of ontgassen van containers,
het overslaan van gevaarlijke stoffen van schip naar schip,
het voor meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen,
het parkeren van meer dan 3 vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen,

het exploiteren van een milieubelastende niet-ippc-installatie voor het inwendig reinigen van:
a. gebruikte drukhouders, insluitsystemen, ketels of vaten, die van een andere locatie afkomstig
zijn,
Nr.

C2

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

en
kweekstoff
en, met
een
constant
vermogen
van ten
hoogste 1
kW

Kerncentrales en andere
kernreactoren, met
inbegrip van de
ontmanteling of
buitengebruikstelling
van die centrales of
reactor
en,
met
uitzon
dering
van
onderz
oekins
tallatie
s voor
de
produc
tie en
verwer
king
van
splijt-

92

Besluit, voor zover
anders dan: 1°. een
besluit als bedoeld
in artikel 5.44 van
de wet met
uitzondering van
een projectbesluit
dat wordt
vastgesteld door
het dagelijks
bestuur van het
waterschap of 2°.
een besluit als
bedoeld in artikel
5.55
van de wet

Opr
icht
ing
Wij
zigi
ng
of
uitb
reid
ing
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De
vergun
ning
op

C3

C4

C8

A.
D1

D2

C5

C6

C7

grond van
artikel 15
van de
Kernenergi

(thermisch)
Installaties voor de
opwerking van
bestraalde splijtstoffen
Installaties voor:
a.
de productie
of de verrijking van
splijtstoffen,
b.
mobiele

tanks, tankwagens,
tankcontainers of
Windturbineparken die
bulkcontainers
bestaan
uit ten minste
waarin
gevaarlijke
drie
windturbines
stoffen, preparaten
of producten zijn
vervoerd,de

Metaalindustrie
behandeling
van
bestraalde
splijtstoffen
Geïntegreerde
of hoog radioactief voor
hoogovenbedrijven
afval,
de
productie van
c.
de
ruwijzer
en definitieve
staal
verwijdering van
Installaties
voor de
bestraalde splijtstoffen,
winning van ruwe nond. alleen de definitieve
ferrometalen uit erts,
verwijdering van
concentraat of
radioactief afval, of
secundaire grondstoffen
e.
alleen
met metallurgische,
de
chemische of
(voor
elektrolytische procedés
meer
dan 10
jaar
geplan
de)
opslag
van
bestra
alde
splijtst
offen
of
radioa
ctief
afval
op een
andere
plaats
dan
het
productieterrein
Installaties voor de
behandeling en de
opslag van radioactief
afval, anders dan
genoemd in C4, eerste
kolom, onder b en e
Industrieel briketteren
van steenkool of
bruinkool
Installaties voor de
productie van hydroelektrische energie
Kolom 1

Oprichting
Wijziging of
uitbreiding
Oprichting

Wijziging of
uitbreiding

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

Oprichting

Wijziging of
uitbreiding

ew
et

De
verg
unni
ng
op
gron
d
van
artik
el 15
De omgevingsvergunning van
voor een milieubelastende de
activiteit of het kavelbesluitKern
ener
op grond van artikel 3 van de
Wet windenergie op zee giew
et
De vergunning op grond
van
artikel 15 van de
De omgevingsvergunning
Kernenergiewet
voor een milieubelastende
activiteit

Oprichting

Wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De vergunning op grond
van artikel 15 van de
Kernenergiewet

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
De omgevingsvergunning
voor een wateractiviteit

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4
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Nr.

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

Besluit, voor zover
anders dan:
1°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.44
van de wet met
uitzondering van een
projectbesluit dat wordt
vastgesteld door het
dagelijks bestuur van
het waterschap of
2°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.55
van de wet

D3

Installaties voor de
productie van ruwijzer
of staal, met inbegrip
van continugieten

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D4

Installaties voor
verwerking van
ferrometalen door:
a. warmwalsen,
b.
het
smeden met
hamers, of
c.
het
aanbrengen van
deklagen van
gesmolten
Smelterijen
van
metaal
ferrometalen

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

Installaties voor het
smelten, met inbegrip
van het legeren, van
non-ferrometalen, met
uitzondering van edele
metalen, en met
inbegrip van
terugwinningsproducten
Installaties voor
oppervlaktebehandeling
van metalen en plastic
materiaal door een
elektrolytisch of
chemisch procedé

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

D5
D6

D7

94

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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Nr.
D8

D9

D10

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
Niet van
onder
a,toepassing
van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
Oprichting,
wijziging
eerste
lid, onder
b,
of uitbreiding
van
de wet) geldt

Besluit, voor zover
anders dan:
1°. een besluit als
De
omgevingsvergunning
bedoeld
in artikel 5.44
voor
eenwet
milieubelastende
van de
met
activiteit
uitzondering
van een
projectbesluit dat wordt
vastgesteld door het
dagelijks bestuur van
het waterschap of
2°. omgevingsvergunning
een besluit als
De
bedoeld
in artikel 5.55
voor
een milieubelastende
van
de wet
activiteit

Installaties voor het
vervaardigen van
motorvoertuigen of
motoren voor
motorvoertuigen of het
assembleren van
motorvoertuigen
Installaties voor het
Niet van toepassing
bouwen, onderhouden,
repareren of behandelen
van de oppervlakte van
metalen schepen
Installaties voor de
Niet van toepassing
bouw of reparatie van
luchtvaartuigen

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D11

Spoorwegmaterieelfabrieken

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D12

Uitstampen van metalen Niet van toepassing
door springstoffen

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D13

Installaties voor het
roosten of sinteren van
ertsen

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D.

Minerale industrie

E1

Installaties voor de
winning van asbest

Oprichting

Wijziging of
uitbreiding

E2

Installaties voor de
bewerking of
verwerking van asbest
of asbesthoudende
producten of de
vervaardiging van
asbesthoudende
producten

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

E3

Installaties voor de
vervaardiging van
cement

Oprichting, wijziging of
uitbreiding die
betrekking heeft op de
bewerking of
verwerking van:
1°. asbestcement met
een capaciteit van meer
dan 20.000 ton
eindproduct per jaar,
2°. remvoeringen met
een capaciteit van meer
dan 50 ton eindproduct
per jaar of meer, of
3°. andere
asbesthoudende
producten met een
verbruik van meer dan
200 ton asbest per jaar
Niet van toepassing

95

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De
omg
evin
gsve
rgun
ning
voor
een
milie
ubel
aste
nde

activiteit
De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

E4

Installaties voor het
vervaardigen van glas
met inbegrip van
glasvezels

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

Besluit, voor zover
anders dan:
1°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.44
van de wet met
uitzondering van een
projectbesluit dat wordt
vastgesteld door het
dagelijks bestuur van
hetomgevingsvergunning
waterschap of
De
2°. een
als
voor
een besluit
milieubelastende
bedoeld in artikel 5.55
activiteit
van de wet

E5

Installaties voor het
smelten van minerale
stoffen, met inbegrip
van installaties voor de
fabricage van
mineraalvezels
Installaties voor de
vervaardiging van
keramische producten
door bakken, in het
bijzonder dakpannen,
bakstenen, vuurvaste
stenen, tegels,
aardewerk of porselein

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Nr.

E6

E.
F1

F2

Chemische industrie en raffinage
Raffinaderijen van ruwe Oprichting
aardolie, met
uitzondering van
bedrijven die alleen
smeermiddelen uit ruwe

olie vervaardigen
Installaties voor
vergassing en
vloeibaarmaking van
steenkool of
bitumineuze schisten

Wijziging of
uitbreiding

Oprichting,
wijziging of
uitbreiding die
betrekking
heeft op een
verwerkingsca
paciteit van
500 ton
steenkolen of
bitumineuze
schisten per
dag of meer
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Oprichting,
wijziging of
uitbreiding

De
omg
evin
gsve
rgun
ning
voor
een
milie
ubel
aste
nde
activ
iteit
De
omgevingsvergunnin
g voor een
milieubelastende
activiteit
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Nr.

F3

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

Besluit, voor zover
anders dan: 1°. een
besluit als bedoeld
in artikel 5.44 van
de wet met
uitzondering van
een projectbesluit
dat wordt
vastgesteld door
het dagelijks
bestuur van het
waterschap of 2°.
een besluit als
bedoeld in artikel
5.55
van de wet
De
omgevingsvergunnin
g voor een
milieubelastende
activiteit

Oprichting
uitbreiding

Geïntegreerde
chemische installaties,
dat wil zeggen
installaties voor de
fabricage op industriële
schaal van stoffen door
chemische omzetting,
waarin verscheidene
eenheden naast elkaar
bestaan en functioneel
met elkaar verbonden
zijn, bestemd voor de
fabricage van:
a.
organisch
e
basischemicaliën,
b. anorganische
basischemicaliën,
c.
mobiele

Wijziging of

tanks, tankwagens,
tank- of
bulkcontainers die
op een andere
locatie zijn geladen
of gelost,fosfaat-,

F4

F5

F6

B.

stikstof- of
kaliumhoudende
meststoffen
(enkelvoudige of
samengestelde
meststoffen),
d.
basisproducten
voor
gewasbescherming en
van biociden,
e.
farmaceutische
basisproducten met een
chemisch of biologisch
procedé, of
f. explosieven
Cokesovenbedrijven
(droge distillatie van
steenkool)
Behandeling van
tussenproducten en
vervaardiging van
chemicaliën
Productie van
bestrijdingsmiddelen als
bedoeld in artikel 1 van
de Wet
gewasbeschermingsmid
delen en biociden,
farmaceutische
producten, verven en
vernissen, elastomeren
of peroxiden

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Voedingsmiddelenindustrie
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Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

Besluit, voor zover
anders dan:
1°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.44
vanomgevingsvergunning
de wet met
De
uitzondering
van een
voor een milieubelastende
projectbesluit dat wordt
activiteit
vastgesteld door het
dagelijks bestuur van
het waterschap of
2°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.55
van de wet

G2

Conservenfabrieken
voor dierlijke of
plantaardige producten

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

G3

Zuivelfabrieken

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

G4

Bierbrouwerijen of
mouterijen

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

G5

Suikerwaren- of
siroopfabrieken

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

G6

Suikerfabrieken

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

G7

Zetmeelfabrieken

Niet van toepassing

H1

Industriële installaties
voor het vervaardigen
Vismeel- of
van papierpulp uit hout
visoliefabrieken
of andere vezelstoffen

Oprichting

Oprichting, wijziging
of uitbreiding
Wijziging of
uitbreiding
Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
De omgevingsvergunning
activiteit
voor een milieubelastende
De omgevingsvergunning
activiteit
voor een milieubelastende
activiteit
De
De omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
voor
voor een
een milieubelastende
milieubelastende
activiteit

Nr.

G8
G9
H2

Installaties
voor het
Industriële installaties
slachten
dieren
voor het van
vervaardigen
van papier of karton

F.

Overige industrie

H3

Installaties voor het
vervaardigen en
bewerken van celstof of
papierstof
Installaties voor de
voorbehandeling of het
verven van vezels of
textiel

H4

Niet van toepassing
Niet
van toepassing
Oprichting,
wijziging of
uitbreiding van
installatie met een
productiecapaciteit van
meer dan 200 ton per
dag

Oprichting, wijziging
of uitbreiding
uitbreiding

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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H5

Installaties voor het
looien van huiden

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

H6

Vervaardiging en
behandeling van
producten op basis van
elastomeren

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

H7

Testbanken voor
motoren, turbines of
reactoren

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

Besluit, voor zover
anders dan:
1°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.44
van de wet met
uitzondering van een
projectbesluit dat wordt
vastgesteld door het
dagelijks bestuur van
het waterschap of
2°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.55
van de wet
De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

H8

Installaties voor de
terugwinning of
vernietiging van
explosieve stoffen

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan of de
omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan of de
omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Nr.

C.
I1

I2

I3

I4

I5

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Opslag en distributie
Buisleidingen voor:
Wanneer sprake is van
a.
het transport
een geval als bedoeld
van gas, olie of
onder a. of b.: de
chemicaliën, b. het
aanleg, wijziging of
transport van
uitbreiding van een
kooldioxide (CO2)
buisleiding met: 1°.
stromen voor
een diameter van meer
geologische opslag,
dan 0,8 m, en 2°. een
inclusief de
lengte van meer dan 40
pompstations, of
km
c. stoom of warm water
Hoogspanningsleidingen Aanleg, wijziging of
uitbreiding van een
bovengrondse
hoogspanningsleiding
van:
1°. een spanning van
220 kV of meer, en
2°. een lengte van meer
dan 15 km
Installaties voor het
afvangen van CO 2stromen voor
geologische opslag op
grond van richtlijn
geologische opslag van
kooldioxide

Oprichting, wijziging of
uitbreiding als:
1°. de CO2-stromen
afkomstig zijn van
installaties waarvoor
de mer-plicht,
bedoeld in artikel
16.43 eerste lid,
onder a, van de wet
geldt, of 2°. de
totale jaarlijkse
afvang van CO2 meer
dan 1,5 megaton
bedraagt
Oprichting
Opslaglocaties op grond
uitbreiding
van richtlijn geologische
opslag van kooldioxide

Installaties voor de

opslag van
aardolie,
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Wijziging of

petrochemi
sche of

De
omgevingsvergunnin
g
voor
een
milieubelastende
activiteit
chemische producten
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Oprichting, wijziging of
uitbreiding van een opslag met
een capaciteit van meer dan
200.000 ton
I6

Bovengrondse opslag
van aardgas of fossiele
brandstoffen

Oprichting, wijziging of
uitbreiding

Niet van toepassing

10
0

De
omgevingsvergu
nning voor een
milieubelastend
e activiteit
Aanleg, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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Nr.

I7

D.

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

Ondergrondse opslag
van gasvormige
brandstoffen

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Besluit, voor zover
anders dan:
1°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.44
van de wet met
uitzondering van een
projectbesluit dat wordt
vastgesteld door het
dagelijks bestuur van
het waterschap of
2°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.55
van de wet
De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Infrastructuur en ruimte

J1
Wegen
Wanneer sprake is van:
1°. de aanleg van een autosnelweg of autoweg, of 2°. de
aanleg, wijziging of uitbreiding die betrekking heeft op
een ononderbroken tracélengte van 10 km of meer:
a.
van vier of
meer rijstroken, of
b.
verlegging of
verbreding van
bestaande wegen van
twee rijstroken of
minder tot wegen met
vier of meer rijstroken
J2
Spoorwegen en
Aanleg van spoorwegen
faciliteiten voor de
voor spoorverkeer over
overlading tussen
lange afstand
vervoerswijzen en van
overladingsstations
J3
Niet van toepassing
Tramrails, boven- en
ondergrondse
spoorwegen,
zweefspoor en
gelijksoortige bijzondere
constructies

Nr.

J4

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

Binnenvaarwegen

Wanneer sprake is van:
1°. de aanleg van een
binnenvaarweg die kan
worden bevaren door
schepen met een
laadvermogen van meer
dan 1.350 ton, of 2°. een
wijziging of uitbreiding
van een binnenvaarweg
die betrekking heeft op:

Besluit, voor zover
anders dan: 1°. een
besluit als bedoeld
in artikel 5.44 van
de wet met
uitzondering van
een projectbesluit
dat wordt
vastgesteld door
het dagelijks
bestuur van het
waterschap of 2°.
een besluit als
bedoeld in artikel
5.55
van de wet
a
.
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J5

Havens:
a.
een haven
voor de
binnenscheepvaart,
b.
een
zeehandelshaven, of c. een
visserijhaven

J6

Nr.

J7

Een met het land
verbonden en buiten
een haven gelegen pier
voor lossen en laden,
met uitzondering van
pieren voor veerboten

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning voor
een ontgrondingsactiviteit, de
omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit, de
goedkeuring van gedeputeerde
staten op grond van artikel
16.72 van de wet of het
omgevingsplan

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

Luchthavens

De aanleg, wijziging of
uitbreiding van een
start- of landingsbaan
met een lengte van

Aanleg, wijziging of
uitbreiding van een
start- of landingsbaan
of een wijziging van
het gebruik van de
luchthaven of van de
banen

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Besluit, voor zover
anders dan: 1°. een
besluit als bedoeld
in artikel 5.44 van
de wet met
uitzondering van
een projectbesluit
dat wordt
vastgesteld door
het dagelijks
bestuur van het
waterschap of 2°.
een besluit als
bedoeld in artikel
5.55
van de wet
Voor de luchthaven Schiphol
een luchthavenindelingbesluit
of een
luchthavenverkeerbesluit als
bedoeld in respectievelijk de
artikelen
8.4 en 8.15 van de Wet
luchtvaartVoor een andere
luchthaven een
luchthavenbesluit als
bedoeld in de Wet
luchtvaart
Het omgevingsplan

2.100 m of meer

J8

n het ruimteoppervlak
met 20% of meer van
een binnenvaarweg die
kan worden bevaren
door schepen met een
laadvermogen van meer
dan 1.350 ton, of
b.
een structurele
verandering waarbij
meer dan 5.000.000 m3
grond wordt verzet
Wanneer sprake is van
een geval als bedoeld
onder a. of b.: 1°. De
aanleg van een haven
die bevaarbaar is voor
schepen met een
laadvermogen van meer
dan 1.350 ton, of 2°. de
wijziging of uitbreiding
van een haven die
betrekking heeft op een
oppervlakte van 100 ha
of meer
Wanneer sprake is van:
1°. de aanleg die
betrekking heeft op een
pier die schepen kan
ontvangen met een
laadvermogen van meer
dan 1.350 ton, of 2°. de
wijziging of uitbreiding
die betrekking heeft op
een oppervlakte van 100
ha
of meer

Industrieterrein

10
2

OMGEVINGSBESLUIT – 1 JULI 2016

J9

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

J10

Stedelijk
ontwikkelingsproject
met inbegrip van de
bouw van winkelcentra
en parkeerterreinen
Landinrichtingsprojecten

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

J11

Landwinning in zee

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een
ontgrondingsactiviteit, de
omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit of de
goedkeuring van
gedeputeerde staten op
grond van artikel 16.72 van
de wet

Werkzaamheden voor
het onttrekken of
kunstmatig aanvullen
van grondwater

Een hoeveelheid water
van meer dan
10.0.0 mper jaar

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

Besluit, voor zover
anders dan: 1°. een
besluit als bedoeld
in artikel 5.44 van
de wet met
uitzondering van
een projectbesluit
dat wordt
vastgesteld door
het dagelijks
bestuur van het
waterschap of 2°.
een besluit als
bedoeld in artikel
5.55
van de wet
De omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit, de
goedkeuring van gedeputeerde
staten op grond van artikel
16.72 van de wet of de
omgevingsvergunning op
grond van een
omgevingsverordening als
bedoeld in artikel 5.4 van de
wet

G.
K1

Nr.

K2

K3

Waterbeheer

Aanleg, wijziging of
Aanleg, wijziging of
uitbreiding
uitbreiding als: 1°.
de overbrenging ten
doel heeft
eventuele
waterschaarste te
voorkomen en de
hoeveelheid
overgebracht water
meer bedraagt dan
100.000.000 m3 per
jaar, of 2°. het
meerjarig
gemiddelde
jaardebiet van het
bekken waaraan
het water wordt
onttrokken meer
bedraagt dan
men de hoeveelheid
overgebracht water 5%
van dit debiet
overschrijdt
dan 10.000.000 m3
Stuwdammen en andere Aanleg, wijziging of
installaties voor het
uitbreiding die
stuwen of voor de
betrekking heeft het
langere termijn opslaan stuwen of permanent
van water
opslaan van water met
een capaciteit van meer
Projecten voor de
overbrenging van water
tussen stroomgebieden,
met uitzondering van
overbrenging van via
leidingen aangevoerd
drinkwater

10
3

De omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit of de
omgevingsvergunning op
grond van een
omgevingsverordening als
bedoeld in artikel 5.4 van
de wet

Aanleg, wijziging of uitbreiding
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De omgevingsvergunning voor een van gedeputeerde
wateractiviteit of de goedkeuring staten op grond van
K4
Werken voor
Niet van toepassing
kanalisering en werken
ter beperking van
overstromingen

artikel 16.72 van de
wet
Aanleg, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een wateractiviteit of
de goedkeuring van
gedeputeerde staten op
grond van artikel 16.72 van
de wet
Het omgevingsplan

K5

Aquaducten over lange
afstand

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

K6

Kustwerken om erosie
Niet van toepassing
te bestrijden of
maritieme werken die
de kust kunnen wijzigen
door de aanleg van onder
meer dijken, pieren,
havenhoofden of van
andere
kustverdedigingswerken
, met uitzondering van
het onderhoud en
herstel van deze werken
Wijziging in de
Niet van toepassing
Maatgevende Peil
Verwachting voor de
sluiting van de
Oosterscheldekering

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een wateractiviteit of
de goedkeuring van
gedeputeerde staten op
grond van artikel 16.72 van
de wet

Wanneer het een
wijziging van 16 cm of
meer betreft

Het peilbesluit op grond
van artikel 2.41 van de wet

Wijziging van het
Niet van toepassing
(streef-)peil in:
a.
het
Veerse Meer, b. de
Grevelingen,
c.
het
Haringvliet, of d. het
IJsselmeer, het
Markermeerverlaging
en de
Structurele
Niet van toepassing
randmeren.
van
het (streef-)peil van
een oppervlaktewater

Wanneer het een
Het peilbesluit op grond
wijziging van 16 cm of van artikel 2.41 van de wet
meer betreft

K7

K8

K9

H.
L1

Wanneer de wijziging: Het peilbesluit op grond
1.
betrekking heeft op van artikel 2.41 van de
wet een verlaging van 16
cm of meer,
2.
plaatsvindt in
een Natura 2000gebied, een bijzonder
provinciaal
natuurgebied of
bijzonder nationaal
natuurgebied, als
bedoeld in de Wet
natuurbescherming,
en
3.
betrekking
heeft op een
oppervlakte van
200 ha of meer

Afval- en afvalwaterbeheer
Installaties voor de

verbranding, de chemische

10
4

behandeling, het
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Nr.

L2

storten of het in de
Oprichting
Kolom
1
Kolom 2
diepe ondergrond
brengen van gevaarlijke Gevallen waarin de
Projecten
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de wet)
geldt

afvalstoffen
Installaties voor de
verwijdering van nietgevaarlijke afvalstoffen

L3

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

L4

Slibstortplaatsen

Wijziging of
Kolom 3
uitbreiding
Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

De
omg
evin
Besluit, voor zover
gsve
anders dan:
rgun
1°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.44 ning
voor
van de wet met
uitzondering van een een
projectbesluit dat wordtmilie
ubel
vastgesteld door het
dagelijks bestuur van aste
nde
het waterschap of
activ
2°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.55 iteit
van de wet
De omgevingsvergunning voor
een milieubelastende activiteit
Kolom 4

Oprichting, wijziging of
uitbreiding van een
installatie voor de
verbranding of
chemische behandeling
met een capaciteit van
meer dan 100 ton per
dag
Oprichting, wijziging of
uitbreiding die
betrekking heeft op een
capaciteit van meer dan
150.000
inwonerequivalenten

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

Oprichting,
wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit of de
omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

10
5
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Nr.

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Projecten

Gevallen waarin de
mer-plicht (artikel
16.43, eerste lid,
onder a, van de
wet) geldt

Gevallen waarin de
mer-beoordeling
(artikel 16.43,
eerste lid, onder b,
van de wet) geldt

Besluit, voor zover
anders dan: 1°. een
besluit als bedoeld
in artikel 5.44 van
de wet met
uitzondering van
een projectbesluit
dat wordt
vastgesteld door
het dagelijks
bestuur van het
waterschap of
2°. een besluit als
bedoeld in artikel 5.55
van de wet
De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

L5

Opslag van schroot, met Niet van toepassing
inbegrip van
autowrakken

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

L6

Niet van toepassing
Installaties voor het
verwerken van kadavers
of delen van kadavers
van landbouwhuisdieren
als bedoeld in het
Besluit activiteiten
leefomgeving, die niet
door slachting voor
menselijke consumptie
zijn gedood, met het
doel deze te verwijderen

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

I.

Toerisme, sport en recreatie
Skihellingen, skiliften,
kabelbanen en
bijbehorende
voorzieningen
Jachthavens

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

Niet van toepassing

Het omgevingsplan

Vakantiedorpen of
hotelcomplexen buiten
stedelijke zones met
bijbehorende
voorzieningen
Permanente kampeerof caravanterreinen

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding
Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

M5

Themaparken
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1⁰
Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering
vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Stb. 2015, 521).
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