
23 juni 2022 

Vraag en Antwoord 
Omgevingswet



Voorstellen

Bart Oortwijn, 

Combined Efforts Milieu- en omgevingsadvisering

Advies milieu- en omgevingsrecht, voor bedrijven en overheden 

Werkzaamheden : 

• Helpdesk Wabo/Activiteitenbesluit/OLO

• Vergunningenmanagement Omgevingsrecht

• Implementatie regelgeving Omgevingswet

• Compliance audits milieu



Programma

15.00 Ontwikkelingen Omgevingswet

- inwerking treden
- wijzigingen

15.10 Korte herhaling Omgevingswet
- basis
- welke regels gaan mee
- de MBA
- overgangsrecht

15.20 DSO

15.30 Vraag en antwoord

16.00 Afsluiting



Stand van zaken Omgevingswet

Omgevingswet opgesteld in 2016 en nu 5 maal uitgesteld

Invoering formeel nog gepland op 1 januari 2023

• Op 21 juni was er mondeling overleg met minister ipv debat

• Uitkomst

• Op 28 juni wordt een motie verwacht met als inhoud invoering op 1 
januari 2023 tenzij onderzoek wat loopt geen robuust DSO ziet

• In oktober vaststellen definitief koninklijk besluit over invoeringsdatum

In het land nog discussie over beschikbare capaciteit bij gemeenten en 
omgevingsdiensten, werking DSO en meerwaarde behoefte aan een 
duidelijke datum

Verwachting: Omgevingswet komt er (1 januari 2023 of niet lang daarna) 
invoering gaat nog steeds veel vragen en uitdagingen geven



Herhaling Omgevingswet: de basis

• Waarom de Omgevingswet, 

• Beschermen en benutten fysieke 
leefomgeving

• Integrale regels en integrale afweging

• Ruimte voor maatwerk 

• Versnellen procedures

• Uitgangspunten:

• Vertrouwen als basis

• Gelijkwaardig beschermingsniveau als 
in huidige regelgeving

• EU-regels als uitgangspunt  (‘niet 
meer doen dan …’)



Herhaling Omgevingswet vervanging wetgeving

Omgevingswet vervangt bestaande wetgeving fysieke leefomgeving onder 
andere:

Wabo (algemene bepalingen omgevingsrecht), Wbb (bodem), Wgh (geluid), Wnb
(natuurbescherming), Wro (ruimtelijke ordening), Activiteitenbesluit

Niet alle regelgeving gaat helemaal over. Voor milieu blijft oa. achter:

• Reach/CLP (Chemische stoffen) H9 Wet milieubeheer (Wm)

• Landelijk Afvalstoffenplan (LAP) H10 Wm blijft. 

In regelgeving Ow wel direct verwijzing naar LAP

• CO2 emissiehandel H16 Wm

Wel aanpassing van verwijzingen en begrippen in Wm. 

Intrekken wetten via Invoeringswet en aanvullingswetten - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/totstandkoming/intrekken-wetten/#:~:text=Regels%20over%20de%20veiligheidszone%20rond,mijnbouwmilieuvergunning%20vervallen%20in%20de%20Mijnbouwwet.&text=Onteigening%20bij%20calamiteiten%20blijft%20in%20de%20Onteigeningswet.&text=De%20regels%20over%20het%20Deltaprogramma%20en%20over%20heffingen%20blijven%20in%20de%20Waterwet.


Herhaling Omgevingswet

Verandering structuur milieuregels

Onder de Omgevingswet wijzigt de structuur van de 
milieuregels:

• De regels gelden voor activiteiten ipv inrichtingen

• Alleen voor een aangewezen milieubelastende activiteit (MBA) 
gelden rijksregels

• Activiteitenbesluit vervalt regels naar Besluit Activiteiten 
leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

• Gemeenten stellen emissie-eisen lokale milieuthema’s Geluid, 
Geur en voor overige MBA’s in omgevingsplan. 

• Tot omgevingsplan er is hebben we de bruidsschat



Herhaling Omgevingswet (MBA)

8

Definitie MBA Bijlage begrippen Omgevingswet: 

'een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde 
een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een 
zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit’.



Herhaling Omgevingswet

Van Activiteitenbesluit naar Bal

Type A: beperkte milieugevolgen detailhandel, kantoren, horeca 

Bal: Geen MBA, mogelijkheid om lokaal regels te stellen 
Omgevingsplan (tot die tijd bruidsschat)

Type B: alleen algemene regels bv kleinere drukkerij, 
metaalbedrijf…

Bal: 1 of meerdere MBA’s meldplicht en landelijke regels gelden

Type C: vergunningplicht en hoofdstuk 3 activiteitenbesluit

Bal: onderscheid complexe bedrijven en overige MBA’s



Herhaling Omgevingswet

Van Activiteitenbesluit naar Bal

• Voorschriften MBA ‘s uit Activiteitenbesluit gaan naar Bal 
overige voorschriften detailhandel etc. naar bruidsschat

• Voorschriften lokale milieuthema’s oa geluid gaan naar 
omgevingsplan tot die er is: de bruidsschat

• Voorschriften gelden ook voor vergunningplichtige 
activiteit tenzij anders is bepaald oa. complexe bedrijven

• Logische voorschriften (met name uit Activiteitenregeling 
vervangen door specifieke zorgplicht)



Herhaling Omgevingswet 

Overgang bestaande vergunning

• De milieuvergunning op grond van de Wabo wordt een omgevingswet 
vergunning MBA  (4.13 Invoeringswet Omgevingswet). Hierbij geldt 
dat de vergunning alleen overgaat op de MBA die vergunningplichtig
blijft. Voor andere activiteiten gelden voorschriften als maatwerk 
voorschrift.

• De vergunning voor een complex bedrijf wordt uitgebreid met enkele 
paragrafen van het Bal deze gelden automatisch als 
vergunningvoorschrift voor het complexe bedrijf. (artikel 8.1.7 
invoeringsbesluit bv voorschriften tankstation)

• Waterwet vergunning wordt een vergunning op grond van het Bal 
voor een lozing. (4.13 Invoeringswet Omgevingswet)



Voorschriften vergunning

Vergunning (dus niet alleen voorschriften maar ook rechten) wordt

verdeeld onder MBA’s (artikel 4.13 Invoeringswet) voorschriften blijven

gelden:

• Vergunningvoorschrift -> blijft vergunningvoorschrift

MBA vergunningplicht is gelijk aan de inrichting of specifiek deel van 
de inrichting

• Vergunningvoorschrift -> wordt maatwerk Bal wanneer MBA niet

vergunningplichtig is

• Vergunningvoorschrift -> wordt maatwerk Omgevingsplan

Voorschriften gelden op grond van Omgevingsplan en niet Bal,

maatwerk is daar geregeld

Herhaling Omgevingswet 



Voorbeeld geluid

Type B bedrijf 

geluidsnormen staan in bruidsschat tot omgevingsplan er is

Maatregelen BBT Geluid staan in Bal (is beperkt)

Type C bedrijf

Geluidsnormen en eisen uit vergunning blijven gelden

Nieuwe activiteit of nieuw bedrijf

geluidsnormen staan in bruidsschat tot omgevingsplan er is

Maatregelen BBT Geluid staan in Bal (is beperkt)

Herhaling Omgevingswet 



Herhaling Omgevingswet

Energiebesparing voorbeeld

Splitsing in gebouwen en activiteiten voor energiebesparing

• Bbl -> afdeling 3.4 Duurzaamheid (eisen gebouw)

• Bruidsschat -> § 22.3.2 Energiebesparing (eisen activiteit)

• Bal -> § 5.4.1 Energiebesparing (eisen activiteit)

Erkende maatregelen staan wel allemaal in Omgevingsregeling:

• Bijlage VII bij artikel 4.14 van deze regeling (energiebesparende maatregelen met 
betrekking tot milieubelastende activiteiten) (voor Bal en bruidsschat)

• Bijlage XVIIIa bij artikel 5.32a, eerste lid, van deze regeling (energiebesparende 
maatregelen met betrekking tot gebouwen) (voor Bbl)

Deze eisen moeten dus ook separaat worden benaderd.  

Verschil in normadressaat:

• Bbl-> ook eigenaar gebouw = normadressaat (artikel 3.3 Bbl)

• Bal -> degene die de activiteit verricht (artikel 2.10 Bal)

• Bruidsschat -> degene die de activiteit verricht (artikel 22.43 Bruidsschat)



Herhaling Omgevingswet

Omgevingsplannen of bruidsschat

• De lokale milieuregels uit de 
milieuvergunning en het 
Activiteitenbesluit komen in het 
Omgevingsplan

• Gemeenten hebben tot 1-1-2029 om een 
omgevingsplan op te stellen. Tot het 
omgevingsplan er is gelden de regels uit 
de bruidsschat

• In het omgevingsplan is iedere gemeente 
vrij om te bepalen hoe zij voorschriften 
stelt. Gemeenten moeten wel de 
instructieregels uit het Bkl volgen. 

• Voorschriften gelden deels algemeen en 
deels voor specifieke activiteiten 



Lokale milieuthema’s dubbel geregeld?

• De bruidsschat /omgevingsplan regelt de immissies van MBA’s voor o.a.

geluid (oogmerk gezondheid)

• Het Bal regelt de stand der Techniek voor MBA’s en voorkomen van

emissies zoals geluidhinder

Beide instrumenten kunnen dus voorschriften hebben voor MBA’s over

lokale milieuthema’s zoals geluid, geur etc.

Voorbeeld:

• Artikel 4.217 (lucht en geur: afvoeren emissies)

Met het oog op het beschermen van de gezondheid en het voorkomen of het tot een 
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden afgezogen emissies bovendaks en 
omhoog gericht afgevoerd.

• Artikel 4.227 (lucht en geluid: gesloten ruimte)

Met het oog op het beperken van diffuse emissies in de lucht en het voorkomen of beperken 
van geluidhinder worden metalen in een gesloten ruimte gestraald.



Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)



Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

DSO landelijk en lokaal:

DSO voor overheden

• Digitale standaarden

• Behandeling initiatieven

• Beschikbaar stellen regels

• Samenwerkingsfunctionaliteit

Omgevingsloket voor initatiefnemer

• Vergunningcheck

• Aanvraag

• Regels op de Kaart 

• Maatregelen op Maat



Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

DSO is beschikbaar:

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

Werkt het?

• Oefenen is mogelijk voor aanvrager

• Het kan wat gebruiksvriendelijker

• Met name voor overheden zijn er nog wat aandachtspunten



Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Vergunningcheck: 

Bepalen voor welke activiteiten een vergunningplicht geldt.

Aandachtspunten: 

• Welke activiteiten zijn er? Alleen zoeken op naam lastig

• Veel activiteiten

• Beperkt koppeling tussen activiteiten

• Belangrijk DSO ondersteunt maar bedrijf blijft verantwoordelijk

Opstellen vergunningaanvraag:

• Gegevens uit vergunningcheck mee naar de vergunningaanvraag

• Aanvraagformulier per deelactiviteit

• Zelf kiezen wat je gelijktijdig indient

• Iedere afzonderlijke procedure afzonderlijke zaak



Regels op de kaart 
pdf met geldende regels van omgevingsplan tot Bal
Doorzoekbaar op activiteit straks relevant voor lokale milieuthema’s geluid etc. 



Maatregelen op Maat 

hoe werkt dat







Voorbeeld 
maatregel



Behalve PDF ook een Excel bestand om maatregelen te exporteren



Plan van aanpak

Plan van aanpak vanaf een half jaar voor implementatiedatum Ow

Doel: Zekerheid dat register W&R op tijd is aangepast en de eigen 
beoordeling op het voldoen aan de eisen is uitgevoerd.

Logische stappen in het PvA:

• Bepalen van MBA’s;

• Bepalen van vergunningplichtige activiteiten;

• Aanvragen van vergunningen (indien vergunningplichtig);

• Bepalen eisen volgend uit Bal;

• Bepalen van lokale eisen (Omgevingsplan gemeente) – voor zover 
beschikbaar of bruidsschat;

• Invulling van zorgplicht;

• Eigen beoordeling of aan de nieuwe eisen wordt voldaan.

Gecertificeerde organisaties en Omgevingswet



Stand van zaken Omgevingswet 

Gecertificeerd Milieuzorgsysteem actueel register wet- en 
regelgeving:

• Wetgeving is vastgesteld, wijzigingen nog mogelijk

• Plan van aanpak nodig tbv aanpassen register W&R 6 maanden voor 
invoering

Ondersteuning SCCM (www.sccm.nl/omgevingswet):

• Samenvatting Omgevingswet en milieuregels voor bedrijven

• Informatieblad Aanpassing register wet- en regelgeving i.v.m. 
Omgevingswet

• Voorbeeld uitwerken register wet- en regelgeving
Format uitwerken register wet- en regelgeving

En natuurlijk de webinars zoals deze

https://www.sccm.nl/node/50109/attachment/newest/
https://www.sccm.nl/node/50884/attachment/newest/
https://www.sccm.nl/node/50885/attachment
https://www.sccm.nl/node/50886/attachment


Mijn.SCCM

Voor gecertificeerde organisatie en certificatie instellingen

• Overzichten wetgeving per branche

Informatiepunt Leefomgeving

Zie www.iplo.nl

• Informatiesite oer de Omgevingswet

• O.a. geconsolideerde versies (o.a. Bal, Bbl, Bruidsschat): 
https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/

Meer informatie en documenten 

http://www.iplo.nl/
https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/


Vragen?



Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen 
voor milieu en gezond en veilig werken (SCCM)

Postbus 13507
2501 EM Den Haag
T 070 - 362 39 81
info@sccm.nl
www.sccm.nl

Uitgave SCCM, Den Haag, 15 december 2021



Extra Sheets voor de handout

Voor de hand-outs hebben wij ter verduidelijking een aantal extra 
sheets opgenomen



Wat regelt de bruidsschat?

Milieubelastende activiteiten (Afdeling 22.3 Algemene paragraven ) 

(voorschriften die gelden voor type A en B en deels C): 

• Algemene bepalingen over normadressaat, maatwerk, ongewoon voorval

• Specifieke zorgplicht voor MBA onderwerpen in bruidsschat

• Energiebesparing

• Zwerfafval

• Geluid

• Trillingen

• Geur

• Bodem (sanering etc.)

• Afvalwaterbeheer

• Lozen van afvalwater.

Procedure afspraken

Vergunningplichten, aanvraagvereisten en beoordelingsregels aanvraag

omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten (paragraaf 22.3.26 )



Wat regelt het bruidsschat?

Eisen aan activiteiten waarvoor geen landelijke regels meer gelden

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

• Lozen bij maken van betonmortel.

• Uitwassen van beton.

• Ontwikkelen en afdrukken van fotografisch materiaal.

• Wassen van motorvoertuigen.

• Niet-industriële voedselbereiding.

• Voedingsmiddelenindustrie voor wat betreft geur.

• Slachten van dieren.

• Opwekken van elektriciteit met een windturbine.

• In werking hebben van een acculader.

• Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage.



Voorbeeld aanwijzing vergunningplicht

§ 3.8.10 Tankstation

Artikel 3.296 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt 
aangewezen het bieden van gelegenheid voor het tanken van 
voertuigen of werktuigen.

2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden 
verricht op dezelfde locatie die dat bieden van gelegenheid functioneel 
ondersteunen.

Artikel 3.297 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt 
voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.296, voor 
zover het gaat om het tanken van voertuigen of werktuigen met:

a. LNG; of

b. waterstof.



Wijzigingen bestaande vergunningplichten beperkt

Nieuwe vergunningplicht (van rechtswege vergunning voor 2 jaar)

Voorbeelden: 

• Luchtscheidingsfabriek nu vergunningvrij onder Bal vergunningplichtig

• Opslagtank polyesterhars geen vergunningplicht bij < 10m3, Bal

vergunningplicht voor opslag van ADR klasse 3 in tanks ook voor polysterhars

Verandering vergunningplicht (vergunningplicht vervalt bestaande 
voorschriften zijn maatwerk)

Voorbeelden:

• Opslagtanks met oxiderende gassen nu geen ondergrens voor

vergunningplicht, onder het Bal vergunningplicht vanaf opslag > 100m3

• Werken met GGO nu vergunningplicht ingeperkt gebruik, onder Bal

vergunningplicht vanaf inperkingsniveau IV (nog wel vergunningplicht in

bruidsschat)



Vervallen vergunningplicht

Vergunningplicht vervalt voorschriften zijn maatwerk

Voorbeelden: 

• LPG tankstations nu vergunningplicht onder Bal niet meer

(wel vergunningplicht in bruidsschat, keuze gemeente in omgevingsplan)

• Nu vergunningplicht voor inpandige bovengrondse opslagtanks met diesel

of afgewerkte olie van totaal >15 m3, deze vergunningplicht vervalt

geheel

• Huidige regels vergunningplicht > 15 MW aan elektro- of

verbrandingsmotoren, onder Bal geen vergunningplicht 

Voor meer voorbeelden zie:

Vergunningplicht milieubelastende activiteiten:

belangrijkste veranderingen - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

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

