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Consultatieversie Invoeringsbesluit
4. OMGEVINGSBESLUIT
Leeswijzer
Dit is de consultatieversie van het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Deze consultatieversie
bestaat uit zes onderdelen:
1. Een geconsolideerde versie van het Bal (d.w.z. de aanvullingen/aanpassingen zijn in
dit besluit met behulp van revisies aangegeven) plus artikelsgewijze toelichting;
2. Een geconsolideerde versie van het Bbl plus artikelsgewijze toelichting;
3. Een geconsolideerde versie van het Bkl plus artikelsgewijze toelichting;
4. Een geconsolideerde versie van het Ob plus artikelsgewijze toelichting;
5. Het deel van het Ib dat uit wijziging/intrekking van besluiten, de bruidsschat en het
overgangsrecht bestaat plus artikelsgewijze toelichting;
6. Het algemeen deel van de nota van toelichting.
Dit onderdeel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat de geconsolideerde versie
van het Omgevingsbesluit (Ob) plus artikelsgewijze toelichting (deel 4). De consultatie
wordt gevraagd over de aanvullingen en wijzigingen van het Ob en niet over de reeds gepubliceerde ongewijzigde delen.
De aanvullingen van de andere basisbesluiten (delen 1 tot en met 3) de wijziging en intrekking van besluiten, de bruidsschat en het overgangsrecht (deel 5) en het algemeen
deel van de nota van toelichting (deel 6) bevinden zich niet in dit document.

1

Deel 4 – Invoeringsbesluit - Wijzigingen Omgevingsbesluit – artikelen en NvT

Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene
onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving
(Omgevingsbesluit)

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 (begripsbepalingen)
Bijlage I bij dit besluit bevat begrippen en definities voor de toepassing van dit besluit.
Artikel 1.2 (exclusieve economische zone)
Dit besluit is van toepassing in de exclusieve economische zone.
Artikel 1.3 (aanwijzing verboden activiteiten met aanzienlijke nadelige gevolgen)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 1.7a, eerste lid, van de wet, om een activiteit te verrichten of na te laten als door het verrichten of nalaten daarvan aanzienlijke nadelige gevolgen
voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan, geldt voor de volgende activiteiten en nadelige gevolgen:
a. direct of indirect stoffen, trillingen, warmte of geluid in water, bodem of lucht brengen,
waardoor aanzienlijke schade aan de kwaliteit van water, bodem of lucht of aan landschappen, natuur of cultureel erfgoed ontstaat of dreigt te ontstaan;
b. het met het oog op het gebruik van de bodem in of op de bodem brengen van stoffen of
activiteiten die erosie, verdichting of verzilting tot gevolg hebben, als dat leidt tot aantasting of dreigende aantasting van de bodem; en
c. het verwaarlozen van een beschermd landschap, beschermde natuur of beschermd cultureel erfgoed, als dat aanzienlijke nadelige gevolgen heeft of dreigt te hebben voor de beschermde waarden.
2. Voor de toepassing van het eerste lid, aanhef en onder c, wordt onder beschermd verstaan: beschermd bij wettelijk voorschrift of besluit op grond van de wet of een andere
wet.

HOOFDSTUK 2 OMGEVINGSPLAN, WATERSCHAPSVERORDENING EN OMGEVINGSVERORDENING

Artikel 2.1 (verplichting en verbod opname regels in omgevingsplan)
1. Regels over activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen als bedoeld
in artikel 1.2, derde lid, onder a, van de Omgevingswet worden alleen in het omgevingsplan opgenomen.
2. Regels als bedoeld in de volgende artikelen van de Gemeentewet worden niet in het
omgevingsplan opgenomen:
a. 151a, eerste lid, 151b, eerste lid, 151c, eerste lid, 151d, eerste lid en 154a, eerste lid;
b. 154, eerste lid, 154b, eerste lid, onder a, en 154b, eerste lid, onder b, voor zover het
regels betreft die strafbaar zijn gesteld in de afvalstoffenverordening;
c. artikel 172, tweede lid, en artikel 174, derde lid;
d. artikel 176, eerde lid;
e. artikel 216.
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Artikel 2.2 (verplichting en verbod opname regels in waterschapsverordening)
1. Regels over activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen als bedoeld
in artikel 1.2, derde lid, onder a, van de Omgevingswet worden alleen in de waterschapsverordening opgenomen.
2. Regels als bedoeld in de volgende artikelen van de Waterschapswet worden niet in de
waterschapsverordening opgenomen:
a. artikel 78, tweede lid;
b. artikel 81;
c. artikel 110.
Artikel 2.3 (verplichting en verbod opname regels in omgevingsverordening)
1. Regels over activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen als bedoeld
in artikel 1.2, derde lid, onder a, van de Omgevingswet worden alleen in de omgevingsverordening opgenomen.
2. Regels als bedoeld in de volgende artikelen van de Provinciewet worden niet in de omgevingsverordening opgenomen:
a. artikel 150;
b. artikel 220.

HOOFDSTUK 3 AANWIJZING VAN LOCATIES VOOR RIJKSTAKEN

AFDELING 3.1 AANWIJZING VAN RIJKSWATEREN
Artikel 3.1 (aanwijzing van rijkswateren)
1. Rijkswateren zijn de watersystemen of onderdelen daarvan, bedoeld in bijlage II.
2. Het beheer van de rijkswateren die op grond van het eerste lid zijn aangewezen, omvat
ook het beheer van de daarin gelegen ondersteunende kunstwerken.

AFDELING 3.2 AANWIJZING EN BEGRENZING VAN BEPERKINGENGEBIEDEN
Artikel 3.2 (toepassingsbereik)
De artikelen 3.3 tot en met 3.6 zijn alleen van toepassing zolang een beperkingengebied
niet bij ministeriële regeling is aangewezen en geometrisch begrensd.
Artikel 3.3 (beperkingengebied wegen)
Het beperkingengebied met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk bestaat uit de
weg en het daaromheen gelegen gebied, begrensd door een lijn liggend op een afstand
van:
a. bij een weg op maaiveldniveau: tien m gemeten vanaf de kant van de verharding;
b. bij een weg naast een watergang, die het water van de weg opvangt: één m vanaf de
insteek van de watergang, gemeten vanaf de insteek die het meest verwijderd is van de
weg;
c. bij een weg in ingraving: vijf m gemeten vanaf de insteek van de maaiveldverlaging;
d. bij een weg in ophoging: tien m gemeten vanaf de kant van de verharding, vermeer-
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derd met vijf maal het hoogteverschil tussen de verharding en de insteek van de maaiveldverhoging;
e. bij een weg in een tunnel of onder een aquaduct: tien m gemeten vanaf de rand van het
kunstwerk, vermeerderd met vier maal het hoogteverschil tussen de verharding en het
maaiveld; of
f. bij een weg op een brug of op een viaduct: tien m gemeten vanaf de rand van het
kunstwerk, vermeerderd met vijf maal het hoogteverschil tussen de verharding en het
maaiveld.
Artikel 3.4 (beperkingengebied waterstaatswerken)
Het beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk valt
samen met het waterstaatswerk.
Artikel 3.5 (beperkingengebied hoofdspoorweginfrastructuur)
1. Het beperkingengebied met betrekking tot hoofdspoorweginfrastructuur bestaat uit de
hoofdspoorweg en het daaromheen gelegen gebied, begrensd door een lijn liggend op een
afstand van:
a. bij een hoofdspoorweg op maaiveldniveau: elf m gemeten vanaf het hart van het buitenste spoor, zijnde een denkbeeldige lijn in de lengterichting van het spoor midden tussen
beide spoorstaven;
b. bij een hoofdspoorweg in ingraving: zes m gemeten uit de bovenzijde van de ingraving;
c. bij een hoofdspoorweg in ophoging: zes m gemeten uit de teen van het talud;
d. bij een hoofdspoorweg in een tunnel: dertig m gemeten vanaf de buitenste wand van de
tunnel; of
e. bij een hoofdspoorweg op een brug of op een viaduct: dertig m gemeten vanaf de buitenste rand van de constructie.
2. Als een deel van de hoofdspoorweg alleen bestemd is voor goederenvervoer voor de lokale ontsluiting van haven- en industriegebieden, bestaat het beperkingengebied, in afwijking van het eerste lid, uit dat deel van de hoofdspoorweg en het daaromheen gelegen gebied, begrensd door een lijn liggend op een afstand van vijf m op maaiveldniveau, gemeten vanaf het hart van het buitenste spoor.
Artikel 3.6 (beperkingengebied installaties in een waterstaatswerk, anders dan
mijnbouwinstallaties)
Het beperkingengebied met betrekking tot installaties in een oppervlaktewaterlichaam, anders dan mijnbouwinstallaties, bestaat uit de installatie en het daaromheen gelegen gebied, begrensd door een lijn liggend op een afstand van 500 m van enig onderdeel van de
installatie.
Artikel 3.7 (beperkingengebied mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk)
Het beperkingengebied met betrekking tot een mijnbouwinstallatie in een oppervlaktewaterlichaam bestaat uit de mijnbouwinstallatie en het daaromheen gelegen gebied, begrensd door een lijn liggend op een afstand van 500 m van enig onderdeel van de mijnbouwinstallatie.
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HOOFDSTUK 4 BEVOEGD GEZAG OMGEVINGSVERGUNNING EN BETROKKENHEID
VAN ANDERE BESTUURSORGANEN

AFDELING 4.1 BEVOEGD GEZAG OMGEVINGSVERGUNNING
§ 4.1.1 Algemeen
Artikel 4.1 (toepassingsbereik)
1. Deze afdeling regelt welk bestuursorgaan, anders dan het college van burgemeester en
wethouders op grond van artikel 5.8 of 5.12, tweede lid, van de wet, beslist op een enkelof meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning:
a. voor wateractiviteiten: in paragraaf 4.1.2,
b. voor andere activiteiten: in paragraaf 4.1.3.
2. Paragraaf 4.1.4 is van toepassing op zowel wateractiviteiten als andere activiteiten.
§ 4.1.2 Aanvraag om een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten
Artikel 4.2 (bevoegd gezag waterschap enkel- en meervoudige aanvraag; decentraal, tenzij)
1. Het dagelijks bestuur van het waterschap beslist op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of
meer van de volgende wateractiviteiten:
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 beslist ook op een meervoudige aanvraag om
een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een of meer wateractiviteiten als bedoeld in het eerste lid, en een of meer andere wateractiviteiten.
Artikel 4.3 (bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
1. Gedeputeerde staten beslissen op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of meer van de volgende
wateractiviteiten:
a. een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 16.4 van het Besluit activiteiten
leefomgeving; of
b. een wateractiviteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten
daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden.
2. Gedeputeerde staten beslissen ook op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een of meer wateronttrekkingsactiviteiten
als bedoeld in het eerste lid, onder a, en een of meer andere wateractiviteiten.
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Artikel 4.4 (bevoegd gezag Minister van Infrastructuur en Waterstaat enkel- en
meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
1. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat beslist op een enkel- of meervoudige
aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of
meer van de volgende wateractiviteiten:
a. een wateractiviteit die betrekking heeft op een watersysteem of onderdeel daarvan als
bedoeld in artikel 3.1; of
b. een stortingsactiviteit op zee vanaf een in Nederland geregistreerd vaartuig of luchtvaartuig dat zich buiten Nederland en de exclusieve economische zone bevindt.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat beslist ook op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een of meer wateractiviteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a, voor zover het gaat om:
a. een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam als het gaat om het lozen van afvalwater afkomstig 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 het Besluit activiteiten leefomgeving; of
b. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk die wordt verricht in het kader van de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of namens
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
en een of meer andere wateractiviteiten.
Artikel 4.5 (voorrangsregel bevoegd gezag meervoudige aanvraag bij samenloop
aanwijzing bevoegd gezag)
1. Als het dagelijks bestuur van het waterschap op grond van artikel 4.2, tweede lid, en
gedeputeerde staten op grond van artikel 4.3, tweede lid, als bevoegd gezag zijn aangewezen, beslissen gedeputeerde staten op de aanvraag.
2. Als het dagelijks bestuur van het waterschap op grond van artikel 4.2, tweede lid, en
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 4.4, tweede lid, als
bevoegd gezag zijn aangewezen, beslist Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op
de aanvraag.
3. Als gedeputeerde staten op grond van artikel 4.3, tweede lid, en Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 4.4, tweede lid, en in voorkomend geval
het dagelijks bestuur van het waterschap op grond van artikel 4.2, tweede lid, als bevoegd
gezag zijn aangewezen, beslist Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op de aanvraag.
§ 4.1.3 Aanvraag om een omgevingsvergunning voor activiteiten, anders dan wateractiviteiten
Artikel 4.6 (bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
1. Gedeputeerde staten beslissen op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of meer van de volgende
activiteiten:
a. een afwijkomgevingsplanactiviteit van provinciaal belang;
b. een ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier
of buiten de rijkswateren;
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c. een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, aanhef en onder a,
3.48, voor zover het gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 3.47, onder a, 3.51, eerste lid, 3.55, eerste lid, 3.58, eerste lid, 3.61, eerste lid, 3.64, eerste lid, 3.67, eerste lid,
3.70, eerste lid, 3.73, eerste lid, 3.76, eerste lid, 3.79, eerste lid, 3.82, eerste lid, 3.85,
eerste lid, 3.88, eerste lid, of 3.91, eerste lid, of 3.292b, voor zover het bij dat laatste artikel gaat om het exploiteren van een spoorwegemplacement waar goederentreinen worden
samengesteld door middel van stoten of heuvelen, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
d. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale
betekenis of een lokale spoorweg die niet ligt in een gebied dat is aangewezen op grond
van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;
e. 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
f. een activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden; of
g. een activiteit anders dan 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 ook op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in:
a. het eerste lid, onder a;
b. het eerste lid, onder b, voor zover het gaat om een ontgrondingsactiviteit waarbij
100.000 m3 of meer in situ wordt ontgraven; of
c. het eerste lid, onder c, met uitzondering van een milieubelastende activiteit als bedoeld
in artikel 3.19, eerste lid, aanhef en onder a, of 3.48 of 3.292b van het Besluit activiteiten
leefomgeving;
en een of meer andere activiteiten.
Artikel 4.7 (bevoegd gezag vervoerregio enkel- en meervoudige aanvraag)
Als op grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 een gebied is
aangewezen, beslist het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, bedoeld in dat artikellid, op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of meer beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een lokale spoorweg in dat gebied.
Artikel 4.8 (bevoegd gezag Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist op een enkel- of
meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking
heeft op een of meer afwijkomgevingsplanactiviteiten van nationaal belang.
2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist ook op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een
of meer afwijkomgevingsplanactiviteiten van nationaal belang en een of meer andere activiteiten.

7

Deel 4 – Invoeringsbesluit - Wijzigingen Omgevingsbesluit – artikelen en NvT

Artikel 4.9 (bevoegd gezag Minister van Defensie enkel- en meervoudige aanvraag)
Onze Minister van Defensie beslist op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of meer beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een militaire luchthaven.
Artikel 4.10 (bevoegd gezag Minister van Economische Zaken en Klimaat enkelen meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
1. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een enkel- of meervoudige
aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of
meer van de volgende activiteiten:
a. een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.321, eerste lid, van het Besluit
activiteiten leefomgeving;
b. een mijnbouwlocatieactiviteit; of
c. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk.
2. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat beslist ook op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in:
a. het eerste lid, onder a, voor zover tenzij het gaat om:
1°. het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opsporen of winnen van
delfstoffen;
21°. het aanleggen en of exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opsporen of winnen
van aardwarmte, tenzij dit als die activiteit een andere activiteit die onderdeel is van de
aanvraag functioneel ondersteunt; of
32°. het aanleggen en of exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opslaan van stoffen,
tenzij dit als die activiteit een andere activiteit die onderdeel is van de aanvraag functioneel ondersteunt;
b. het eerste lid, onder b; of
c. het eerste lid, onder c;
en een of meer andere activiteiten.
Artikel 4.11 (bevoegd gezag Minister van Infrastructuur en Waterstaat enkel- en
meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
1. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat beslist op een enkel- of meervoudige
aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of
meer van de volgende activiteiten:
a. een ontgrondingsactiviteit in een rijkswater, anders dan in het winterbed van een rivier;
b. een milieubelastende activiteit waarbij nationale veiligheidsbelangen zijn betrokken als
bedoeld in:
1°. artikel 3.31, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat
om het opslaan, herverpakken of bewerken van meer dan 50.000 kg in beslag genomen
vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
2°. artikel 3.247 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer
2013 waarop inperkingsniveau IV als bedoeld in dat besluit van toepassing is;
3°. artikel 3.324, eerste lid, 3.327, 3.332 of 3.335 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of
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4°. elke andere bepaling uit hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving waarin
een vergunningplichtige milieubelastende activiteit is aangewezen, als die activiteit geheel
of in hoofdzaak plaatsvindt op een militair terrein of een terrein met een militair object, als
bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;
c. 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 een bijzondere spoorweg; of
d. een activiteit anders dan bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met c, of artikel 4.10,
eerste lid, of 4.12, die geheel of in hoofdzaak plaatsvindt in:
1°. de territoriale zee voor zover gelegen buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied; of
2°. de exclusieve economische zone.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat beslist ook op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in:
a. het eerste lid, onder a, voor zover het gaat om een ontgrondingsactiviteit waarbij
100.000 m3 of meer in situ wordt ontgraven; of
b. het eerste lid, onder b;
en een of meer andere activiteiten.
Artikel 4.12 (bevoegd gezag Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
enkel- en meervoudige aanvraag)
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beslist op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op
een of meer Natura 2000-activiteiten of flora- en fauna-activiteiten die zijn aangewezen op
grond van artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming.
Artikel 4.13 (bevoegd gezag Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap enkel- en meervoudige aanvraag)
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist op een enkel- of meervoudige
aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of
meer rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot een archeologisch monument.
Artikel 4.14 (aanvullende aanwijzing bevoegd gezag meervoudige aanvraag 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 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11 en 4.12 en 4.13 nog geen bevoegd
gezag is aangewezen.
2. Gedeputeerde staten beslissen op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een combinatie van activiteiten die bestaat uit:
a. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, en
b. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.7.
23. Onze Minister van Defensie beslist op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een combinatie van activiteiten die
bestaat uit:
a. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.9; en
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b. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, of 4.7.
34. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een combinatie van activiteiten die bestaat uit:
a. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.10, eerste lid; en
b. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, of 4.7.
45. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat beslist op een meervoudige aanvraag
om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een combinatie
van activiteiten die bestaat uit:
a. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.11, eerste lid; en
b. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, of 4.7.
56. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beslist op een meervoudige
aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een
combinatie van activiteiten die bestaat uit:
a. een of meer activiteiten als bedoelde in artikel 4.12; en
b. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, of 4.7.
7. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een combinatie van activiteiten die bestaat uit:
a. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.13, en
b. een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, of 4.7.
68. Voor zover op grond van het tweede tot en met zevende lid nog geen bevoegd gezag is
aangewezen, beslist Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist
op een meervoudige 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 4.9, 4.10, eerste lid, 4.11, eerste lid, of
4.12 of 4.13; en
b. in voorkomend geval een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, of
4.7.
Artikel 4.15 (voorrangsregel bevoegd gezag meervoudige aanvraag bij samenloop aanwijzing bevoegd gezag)
1. Als gedeputeerde staten op grond van artikel 4.6, tweede lid, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van artikel 4.8, tweede lid, als bevoegd
gezag zijn aangewezen, beslist Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de aanvraag.
2. Als gedeputeerde staten op grond van artikel 4.6, tweede lid, en Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 4.10, tweede lid, als bevoegd gezag zijn
aangewezen, beslist Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat op de aanvraag.
3. Als gedeputeerde staten op grond van artikel 4.6, tweede lid, en Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 4.11, tweede lid, als bevoegd gezag zijn
aangewezen, beslist Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op de aanvraag.
4. Als meer dan een van Onze hiervoor genoemde Ministers op grond van artikel 4.8,
tweede lid, 4.10, tweede lid, of 4.11, tweede lid, en in voorkomend geval ook gedeputeerde staten op grond van artikel 4.6, tweede lid, als bevoegd gezag zijn aangewezen,
beslist Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de aanvraag.
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Artikel 4.16 (eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag)
1. In afwijking van artikel 4.6 beslissen gedeputeerde staten op elke enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 5.1 of 5.4 van de wet als:
a. die activiteiten geen wateractiviteiten zijn;
b. die activiteiten worden verricht op dezelfde locatie als een milieubelastende activiteit als
bedoeld in artikel 3.51, eerste lid, 3.55, eerste lid, 3.58, eerste lid, 3.61, eerste lid, 3.64,
eerste lid, 3.67, eerste lid, 3.70, eerste lid, 3.73, eerste lid, 3.76, eerste lid, 3.79, eerste
lid, 3.82, eerste lid, 3.85, eerste lid, 3.88, eerste lid, of 3.91, 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 als de aanvraag alleen of onder meer betrekking
heeft op:
a. een afwijkomgevingsplanactiviteit van nationaal belang;
b. een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.321, eerste lid, van het Besluit
activiteiten leefomgeving, tenzij het gaat om het aanleggen en of exploiteren van een
mijnbouwwerk voor het opsporen of winnen van aardwarmte of voor het opslaan van stoffen, als die activiteiten een andere activiteit die onderdeel is van de aanvraag functioneel
ondersteunent;
c. een mijnbouwlocatieactiviteit; of
d. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk.
§ 4.1.4 Flexibiliteitsregeling bevoegd gezag alle activiteiten
Artikel 4.17 (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag)
1. Het met toepassing van artikel 5.16 van de wet overdragen van de bevoegdheid om op
een aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen of om paragraaf 5.1.5 van de wet
voor een omgevingsvergunning toe te passen, kan zich alleen uitstrekken tot meer dan
een aanvraag om een omgevingsvergunning of meer dan een al verleende omgevingsvergunning als de aanvragen of vergunningen betrekking hebben op:
a. activiteiten die worden verricht op hetzelfde bedrijventerrein; of
b. een in een ander opzicht samenhangend geheel van activiteiten.
2. Het bestuursorgaan dat zijn bevoegdheid met toepassing van artikel 5.16 van de wet
overdraagt, doet tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het delegatiebesluit mededeling van dat besluit door kennisgeving daarvan in een of meer dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, en door toezending
daarvan aan de aanvrager of de vergunninghouder.
3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing als het delegatiebesluit wordt ingetrokken.
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AFDELING 4.2 BETROKKENHEID VAN ANDERE BESTUURSORGANEN OF INSTANTIES BIJ
AANVRAAG OM EEN OMGEVINGSVERGUNNING OF MAATWERKVOORSCHRIFT
Artikel 4.18 (toepassingsbereik algemeen)
1. Deze afdeling is alleen van toepassing als het bestuursorgaan waaraan de bevoegdheid
tot advies of instemming is toegekend, niet zelf bevoegd gezag is.
2. Een op grond van deze afdeling uitgebracht advies richt zich tot het bevoegd gezag. In
plaats daarvan kan het advies zich ook richten tot een bestuursorgaan dat zelf adviseur is
voor zover dat in deze afdeling is bepaald.
23. In deze afdeling wordt onder een aanvraag om een omgevingsvergunning of een
maatwerkvoorschrift ook verstaan een aanvraag tot wijziging van de voorschriften van een
omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift, of tot intrekking van een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift.
Artikel 4.19 (toepassingsbereik bij grondgebiedoverstijgende aanvraag)
1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit die op het grondgebied van meer dan een gemeente, waterschap of provincie plaatsvindt, zijn de in de artikelen 4.20, 4.24 en 4.25 toegekende bevoegdheden tot advies van
toepassing op het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het
waterschap en gedeputeerde staten van elke gemeente, elk waterschap en elke provincie
waar de activiteit gedeeltelijk plaatsvindt.
2. In een geval als bedoeld in het eerste lid zijn de in de artikelen 4.20, 4.24 en 4.25 toegekende bevoegdheden tot instemming alleen van toepassing op het college, het dagelijks
bestuur of gedeputeerde staten van de gemeente, het waterschap of de provincie waar de
activiteit in hoofdzaak plaatsvindt.
Artikel 4.20 (advies en instemming door college van burgemeester en wethouders)
1. Het college van burgemeester en wethouders is adviseur voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op:
a. een bouwactiviteit;
b. een afwijkomgevingsplanactiviteit;
c. een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument; of
d. een milieubelastende activiteit.
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van het college van
burgemeester en wethouders als het gaat om een aanvraag als bedoeld in:
a. het eerste lid, aanhef en onder b, voor zover het gaat om een afwijkomgevingsplanactiviteit anders dan een afwijkomgevingsplanactiviteit van provinciaal of nationaal belang; of
b. het eerste lid, aanhef en onder d, voor zover het gaat om een milieubelastende activiteit
anders dan een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, onder c,
4.10, eerste lid, onder a, of 4.11, eerste lid, onder b.
Artikel 4.21 (advies door gemeenteraad)
1. De gemeenteraad is adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als het
gaat om een door hem aangewezen geval.
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2. Als ook het college van burgemeester en wethouders adviseur is voor de aanvraag om
de omgevingsvergunning richt het advies van de gemeenteraad zich tot het college in
plaats van het bevoegd gezag.
Artikel 4.22 (advies door gemeentelijke adviescommissie)
1.De commissie, bedoeld in artikel 17.9 van de wet, is adviseur voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op:
a. een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument; of
b. een andere activiteit, als het gaat om een door de gemeenteraad aangewezen geval of
als het college van burgemeester en wethouders daartoe aanleiding ziet.
2. Als ook het college van burgemeester en wethouders adviseur is voor de aanvraag om
de omgevingsvergunning richt het advies van de commissie zich tot het college in plaats
van het bevoegd gezag.
Artikel 4.23 (uitzondering instemming door college van burgemeester en wethouders bij afwijkomgevingsplanactiviteit en eens bevoegd gezag, altijd bevoegd
gezag)
In afwijking van artikel 4.20, tweede lid, aanhef en onder a, behoeft de voorgenomen beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een afwijkomgevingsplanactiviteit geen instemming van het college van burgemeester en wethouders als:
a. het gaat om een aanvraag waarvoor gedeputeerde staten op grond van artikel 4.16,
eerste lid, bevoegd gezag zijn; en
b. de afwijkomgevingsplanactiviteit verband houdt met een voorschrift dat is of zal worden
verbonden aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld
in artikel 4.16, eerste lid, onder b.
Artikel 4.24 (advies en instemming door dagelijks bestuur waterschap)
1. Het dagelijks bestuur van het waterschap is adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover 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;
c. een activiteit waarvoor in de waterschapsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden;
d. een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 16.4 van het Besluit activiteiten
leefomgeving; of
e. een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, aanhef en onder a,
van het Besluit activiteiten leefomgeving.
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder
a, b of c, behoeft ook instemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
Artikel 4.25 (advies en instemming door gedeputeerde staten)
1. Gedeputeerde staten zijn adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor zover de aanvraag betrekking heeft op:
a. een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 16.4 van het 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 m3 in situ wordt ontgraven;
c. een milieubelastende activiteit als bedoeld in:
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1°. artikel 3.19, eerste lid, aanhef en onder a, of 3.48, eerste lid, voor zover het gaat om
een activiteit als bedoeld in artikel 3.47, onder a, of 3.292b, voor zover het bij dat laatste
artikel gaat om het exploiteren van een spoorwegemplacement waar goederentreinen worden samengesteld door middel van stoten of heuvelen, van het Besluit activiteiten leefomgeving; of
2°. artikel 3.321, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover tenzij het
gaat om het aanleggen of exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opsporen of winnen
van aardwarmte of voor het opslaan van stoffen, als die activiteit een andere activiteit die
onderdeel is van de aanvraag functioneel ondersteunt;
d. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale
betekenis of een lokale spoorweg die niet ligt in een gebied dat is aangewezen op grond
van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;
e. 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;
f. een wateractiviteit of een andere activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden;g. een activiteit die plaatsvindt op een locatie waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg voor een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, onder g;
hg. een afwijkomgevingsplanactiviteit inhoudende:
1°. een activiteit als bedoeld in artikel 16.15a, vierde lid, onder bd, van de wet; of
2°. een activiteit in strijd met een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.15 of 4.16,
eerste lid, van de wet, voor zover die activiteit in strijd is met regels in het voorbereidingsbesluit die betrekking hebben op een monument of archeologisch monument waarvoor het
voornemen bestaat om daaraan in het omgevingsplan of de omgevingsverordening de
functie van provinciaal monument toe te delen of, als die functie al is toegedeeld, om de
daarvoor in het omgevingsplan of de omgevingsverordening gestelde regels te wijzigen; of
ih. een rijksmonumentenactiviteit als bedoeld in artikel 4.32, eerste lid, onder b, als het
monument waarop de activiteit betrekking heeft buiten een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kom is gelegen.
2. Gedeputeerde staten zijn ook adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in
artikel 4.6, tweede lid, maar zij op grond van artikel 4.15, eerste, tweede, derde of vierde
lid, niet bevoegd zijn op die aanvraag te beslissen.
3. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van gedeputeerde
staten als het gaat om een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, b, c,
onder 1 of onder 2 , d, e, f of g, tot en metof tweede lid, waarbij geldt dat:
die betrekking heeft op een monument of a. als het gaat om een activiteit als bedoeld in
het eerste lid, onder c, onder 2, de voorgenomen beslissing op de aanvraag alleen instemming behoeft als die betrekking heeft op het aanleggen of exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opslaan van afvalstoffen die van buiten het mijnbouwwerk afkomstig zijn of
van gevaarlijke stoffen;
b. als het gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder f, de voorgenomen beslissing op de aanvraag geen instemming behoeft als die betrekking heeft op een provinciaal monument of een voorbeschermd provinciaal monumentarcheologisch monument:; en
c. als het gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder g, de voorgenomen beslissing op de aanvraag geen instemming behoeft als die strekt tot het weigeren van de
vergunning of, als die strekt tot het verlenen van de vergunning, betrekking heeft op een
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provinciaal monument.1 waaraan in het omgevingsplan of de omgevingsverordening de
functie van provinciaal monument is toegedeeld of
2. waarvoor het omgevingsplan of de omgevingsverordening een voorbeschermingsregel
bevat die verband houdt met het voornemen om in het omgevingsplan of de omgevingsverordening de functie van provinciaal monument toe de delen of die functie al is toegedeeld, om de daarvoor in het omgevingsplan of de omgevingsverordening gestelde regels
te wijzigen
of
bc. het tweede lid.
Artikel 4.26 (advies en instemming door dagelijks bestuur vervoerregio)
1. Als op grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 een gebied is
aangewezen, is het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, bedoeld in dat artikellid,
adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg in
dat gebied.
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van het dagelijks
bestuur van het openbaar lichaam.
Artikel 4.27 (advies en instemming door Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een
bouwactiviteit en het voornemen bestaat om bij de beslissing op de aanvraag in een voorschrift van de omgevingsvergunning op grond van artikel 4.5 van het Besluit bouwwerken
leefomgeving af te wijken van een regel uit hoofdstuk 4 van dat besluit.
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van Onze Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een
maatwerkvoorschrift om af te wijken van een regel als bedoeld in het eerste lid, als voor
de bouwactiviteit geen omgevingsvergunning is vereist.
Artikel 4.28 (advies en instemming door Minister van Defensie)
1. Onze Minister van Defensie is adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op:
a. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een militaire luchthaven; of
b. een afwijkomgevingsplanactiviteit in een radarverstoringsgebied als bedoeld in artikel
5.155, derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder
a, behoeft ook instemming van Onze Minister van Defensie.
Artikel 4.29 (advies en instemming door Minister van Economische Zaken en Klimaat)
1. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is adviseur voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende
activiteit als bedoeld in artikel 3.321, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving,
voor zover het gaat om het aanleggen en of exploiteren van een mijnbouwwerk voor het
opsporen of winnen van aardwarmte of voor het opslaan van stoffen als die activiteiten
een andere activiteit die onderdeel is van de aanvraag functioneel ondersteunent.
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2. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is ook adviseur voor een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.10, tweede lid, maar hij op grond van artikel 4.15, vierde lid,
niet bevoegd is op die aanvraag te beslissen.
3. De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste of tweede lid, behoeft
ook instemming van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat.
Artikel 4.30 (advies en instemming door Minister van Infrastructuur en Waterstaat)
1. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is adviseur voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op:
a. een wateractiviteit die betrekking heeft op een watersysteem of onderdeel daarvan als
bedoeld in artikel 3.1;
b. een ontgrondingsactiviteit in:
1°. het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier; of
2°. een rijkswater, anders dan in het winterbed van een rivier, waarbij minder dan
100.000 m3 in situ wordt ontgraven; of
c. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk, de
luchthaven Schiphol, een overige burgerluchthaven van nationale betekenis, een burgerluchthaven van regionale betekenis of , een hoofdspoorweg of een bijzondere spoorweg; of
d. een omgevingsplanactiviteit in een gebied als bedoeld in artikel 5.161a, eerste lid, van
het Besluit kwaliteit leefomgeving.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is ook adviseur voor een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.11, tweede lid, maar hij op grond van artikel 4.15, vierde lid,
niet bevoegd is op die aanvraag te beslissen.
3. De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, onder a, b of c, of
tweede lid, behoeft ook instemming van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
waarbij geldt dat als het gaat om een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een
burgerluchthaven van regionale betekenis als bedoeld in het eerste lid, onder c, de voorgenomen beslissing op de aanvraag geen instemming behoeft als die strekt tot het weigeren van de vergunning.
Artikel 4.31 (advies en instemming door Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
1. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is adviseur voor een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een Natura
2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit die is aangewezen op grond van artikel 1.3,
vijfde lid, van de Wet natuurbescherming.
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van Onze Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 4.32 (advies en instemming door Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
1. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is adviseur voor een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op:
a. een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument; of
b. een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument, in de volgende gevallen:
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1°. het slopen van het monument als het gaat om het geheel afbreken van het monument
of het gedeeltelijk afbreken daarvan als die gedeeltelijke afbraak van ingrijpende aard is
voor de monumentale waarden van het monument;
2°. het ingrijpend wijzigen van het monument of een belangrijk deel daarvan, als de gevolgen voor de monumentale waarden van het monument vergelijkbaar zijn met de gevolgen van het slopen van het monument, bedoeld onder 1°;
3°. het 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°. het wijzigen van het monument of een belangrijk deel daarvan voor een gebruiksverandering van het monument als dat ingrijpende gevolgen heeft voor de monumentale
waarden; of
5°. het verplaatsen van het monument of een belangrijk deel daarvan.
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder
a, behoeft ook instemming van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 4.33 (advies door bestuur veiligheidsregio)
Het bestuur van de veiligheidsregio op het grondgebied waarvan een milieubelastende activiteit geheel of in hoofdzaak plaatsvindt, is adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in bijlage III, onder 1.
Artikel 4.34 (advies door inspecteur-generaal leefomgeving en transport)
De inspecteur-generaal leefomgeving en transport is adviseur voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende
activiteit als bedoeld in bijlage III, onder 2.
Artikel 4.35 (advies over indirecte lozingen)
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, is adviseur voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op het brengen van afvalwater of andere afvalstoffen in een dergelijke voorziening.
Artikel 4.36 (advies na toepassing flexibiliteitsregeling bevoegd gezag)
Het bestuursorgaan dat zijn bevoegdheid om op een aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen met toepassing van artikel 5.16 van de wet heeft overgedragen, is adviseur voor die aanvraag voor zover die betrekking heeft op de activiteit of activiteiten die
bepalend zijn geweest voor de aanwijzing van dat bestuursorgaan als bevoegd gezag.
Artikel 4.37 (instemming niet vereist)
Het op grond van de artikelen 4.20 tot en met 4.32 aangewezen bestuursorgaan kan gevallen aanwijzen waarin instemming niet is vereist.
Artikel 4.38 (gronden verlenen of onthouden instemming)
1. Instemming wordt alleen verleend of onthouden op dezelfde gronden als de gronden
voor het verlenen of weigeren van de omgevingsvergunning voor de activiteit, tenzij het
tweede, derde of vierde lid van toepassing.
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2. 1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een afwijkomgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 4.25, eerste lid, onder hg, aanhef en onder 1°,
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.
23. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit
als bedoeld in artikel 4.27, eerste lid, of een aanvraag om een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.27, derde lid, kan instemming alleen worden onthouden als geen sprake
is van een bijzonder geval dat het afwijken van de regel uit hoofdstuk 4 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving rechtvaardigt.
4. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale betekenis als bedoeld
in artikel 4.30, eerste lid, onder c, kan instemming alleen worden onthouden in het belang
van het veilig gebruik van het luchtruim.

HOOFDSTUK 5 PROJECTPROCEDURE

AFDELING 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN PROJECTBESLUIT
Artikel 5.1 (flexibiliteitsregeling projectbesluit Rijk)
1. Als Onze Minister die het aangaat, in overeenstemming met Onze Minister, zijn bevoegdheid met toepassing van artikel 5.44b van de wet overdraagt, doet hij tegelijk met of
zo snel mogelijk na de bekendmaking van het delegatiebesluit mededeling van dat besluit
door kennisgeving daarvan in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een
andere geschikte wijze, en door toezending daarvan aan de initiatiefnemer.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als het delegatiebesluit wordt ingetrokken.

AFDELING 5.2 VOORNEMEN EN VOORKEURSBESLISSING
Artikel 5.2 (inhoud en kennisgeving voornemen)
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 5.3 (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:
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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, waardoor het voor de te verkennen opgave in de fysieke leefomgeving relevante publiek zo goed mogelijk wordt bereikt.
3. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de benodigde informatie voor het betrekken
van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen op een toegankelijke wijze beschikbaar is. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5.4 (verplichte voorkeursbeslissing)
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat in overeenstemming met Onze Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt ter voorbereiding van een projectbesluit voor werken met een nationaal belang in ieder geval een voorkeursbeslissing als de
mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving die is opgenomen in
het voornemen of de daarin genoemde mogelijke oplossing voor die opgave, 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 5.5 (inhoud voorkeursbeslissing)
1. Een voorkeursbeslissing vermeldt in ieder geval welke oplossing de voorkeur van het
bevoegd gezag heeft.
2. In een voorkeursbeslissing wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en bestuursorganen zijn betrokken en wat de resultaten zijn van de uitgevoerde verkenning, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de door derden voorgedragen
mogelijke oplossingen en de daarover door deskundigen uitgebrachte adviezen.

AFDELING 5.3 PROJECTBESLUIT
Artikel 5.6 (inhoud projectbesluit)
Onverminderd artikel 5.51 van de wet bevat een projectbesluit in ieder geval:
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
c. de maatregelen die zijn gericht op het ongedaan maken, beperken of compenseren van
de nadelige gevolgen van het project of van het in werking hebben of in stand houden
daarvan voor de fysieke leefomgeving.
Artikel 5.7 (aanwijzing andere besluiten)
1. In een projectbesluit kan worden bepaald dat het projectbesluit geldt als:
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a. een maatwerkvoorschrift op grond van regels als bedoeld in artikel 4.3 van de wet;
b. een verkeersbesluit als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 voor zover
het gaat om de uitvoering van het projectbesluit; en
bc. een onttrekking van een weg aan de openbaarheid als bedoeld in artikel 7, aanhef en
onder II van de Wegenwet.
2. Als het projectbesluit geldt als een maatwerkvoorschrift is paragraaf 4.3.2 van de wet
van overeenkomstige toepassing.
23. Als het projectbesluit geldt 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.
34. Als het projectbesluit geldt als een onttrekking van een weg aan de openbaarheid zijn
de artikelen 4 tot en met 7 van de Wegenwet van toepassing.
Artikel 5.8 (advies en instemming andere besluiten)
1. Het bestuursorgaan dat op grond van de wet, de Wegenverkeerswet 1994 of de Wegenwet bevoegd zou zijn om de besluiten, bedoeld in artikel 5.7, eerste lid, te nemen, is adviseur voor dat onderdeel van het projectbesluit.
2. Het in het eerste lid bedoelde onderdeel van het projectbesluit behoeft ook instemming
van het adviserende bestuursorgaan, waarbij geen instemming is vereist als:
a. het projectbesluit wordt vastgesteld door Onze Minister die het aangaat als bedoeld in
artikel 5.44 van de wet, tenzij een ander bestuursorgaan van het Rijk het adviserende bestuursorgaan is; of
b. het projectbesluit wordt vastgesteld door gedeputeerde staten en het projectbesluit
geldt als besluit, waarmee waarvoor een ander bestuursorgaan, met uitzondering van een
bestuursorgaan van het Rijk, oorspronkelijk zou moeten instemmenhet adviserende bestuursorgaan is.
3. Instemming wordt alleen onthouden op dezelfde gronden als die, waarop een aanvraag
om een besluit kan worden afgewezen.

HOOFDSTUK 6 VOORKEURSRECHT
[Gereserveerd]

HOOFDSTUK 7 BIJZONDERE INSTRUMENTEN VOOR HET INRICHTEN VAN GEBIEDEN
[Gereserveerd]

HOOFDSTUK 8 FINANCIËLE BEPALINGEN

AFDELING 8.1 VERGOEDING EN VERHAAL VAN KOSTEN BIJ VERONTREINIGING FYSIEKE
LEEFOMGEVING
Artikel 8.1 (aanwijzen gevallen verhaal van kosten bij verontreiniging fysieke
leefomgeving)
De gevallen van verontreiniging, aantasting, verstoring of beschadiging, bedoeld in artikel
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13.3a, eerste lid, van de wet, waarin de voor rekening van de daarin bedoelde rechtspersonen komende kosten kunnen worden verhaald, zijn:
a. de verontreiniging of aantasting van de bodem; of
b. de verontreiniging of aantasting van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam.
Artikel 8.1a (verhalen van schadevergoeding bij beschikking)
Gevallen als bedoeld in artikel 13.3d van de wet zijn de gevallen waarin schadevergoeding
als gevolg van een besluit of een regel als bedoeld in artikel 15.1, eerste lid, onder a, d, g
of i van de wet is betaald en voor zover dat besluit of die regel betrekking heeft op waterbeheer.

AFDELING 8.2 HEFFINGEN
Artikel 8.2 (uitwerken ontgrondingenheffing)
1. Als minder dan 10.000 m3 vaste stoffen in situ wordt ontgraven, is geen heffing als bedoeld in artikel 13.4a, eerste lid, van de wet, verschuldigd.
2. Als de hoogte van het bedrag van de ontgrondingenheffing minder dan € 250,- bedraagt, vindt geen teruggave van de heffing plaats.
3. De ontgrondingenheffing wordt geheven bij wijze van aanslag.
Artikel 8.3 (vrijstelling grondwateronttrekkingsheffing)
Van de heffing, bedoeld in artikel 13.4b, eerste lid, van de wet, zijn vrijgesteld onttrekkingen van grondwater:
a. door het gemeentebestuur, het waterschapsbestuur, het provinciebestuur of Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de uitoefening van taken op het gebied van het
beheer van watersystemen op grond van de wet;
b. voor het gebruiken van een open bodemenergiesysteem, bedoeld in artikel 4.1146 van
het Besluit activiteiten leefomgeving;
c. voor het saneren van een verontreiniging van de bodem of het grondwater;
d. voor landijsbanen;
e. voor het ontwateren of afwateren van gronden;
f. door een oevergrondwaterwinning.
Artikel 8.4 (kosten onderzoeken grondwaterbeleid)
1. De onderzoeken, bedoeld in artikel 13.4b, eerste lid, onder b, van de wet zijn de onderzoeken voor het grondwaterbeleid van de provincie die noodzakelijk zijn voor het vaststellen en uitvoeren van een regionaal waterprogramma als bedoeld in artikel 3.8, tweede lid,
van de wet.
2. De kosten van de onderzoeken, bedoeld in artikel 13.4b, vierde lid, van de wet, zijn de
kosten van:
a. het monitoren en verzamelen van gegevens over de geohydrologische gesteldheid van
de bodem van de provincie;
b. een bijdrage aan een onderzoeksprogramma dat direct verband houdt met de totstandkoming en uitvoering van het grondwaterbeleid;
c. het verzamelen, beoordelen en berekenen van gegevens voor het grondwaterbeleid;
d. het personeel dat de onderzoeken verricht of begeleidt;
e. het beschikbaar stellen van de resultaten van de onderzoeken aan het publiek.
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AFDELING 8.3 FINANCIËLE ZEKERHEID
Artikel 8.5 (gevallen waarin financiële zekerheid kan worden gesteldstelling; bevoegdheid)
De gevallen, bedoeld in artikel 13.5, eerste lid, van de wet, waarvoor aan een omgevingsvergunning het voorschrift kan worden verbonden dat degene die de activiteit verricht financiële zekerheid stelt, zijn:
a. het exploiteren van een Seveso-inrichting als bedoeld in artikel 3.50 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
b. of het exploiteren van een ippc-installatie als bedoeld in artikel 3.72 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
bc. een wateractiviteit; of
cd. een ontgrondingsactiviteit.
Artikel 8.6 (gevallen waarin financiële zekerheid moet worden gesteldstelling;
plicht)
De gevallen, bedoeld in artikel 13.5, eerste lid, van de wet, waarvoor aan een omgevingsvergunning het voorschrift wordt verbonden dat degene die de activiteit verricht financiële
zekerheid stelt, zijn:
a. het storten van afvalstoffen op een stortplaats, bedoeld in artikel 3.84, eerste lid, onder
a of b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met uitzondering van een stortplaats
waar alleen baggerspecie wordt gestort, voor zover het gaat om het nakomen van voorschriften over de bovenafdichting van een stortplaats, als bedoeld in artikel 8.48, vierde
lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;
b. het storten van baggerspecie op een stortplaats waar alleen baggerspecie wordt gestort, bedoeld in artikel 3.84, eerste lid, onder a of b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om het nakomen van de voorschriften over het zo nodig aanbrengen van een geohydrologisch isolatiesysteem of een afdeklaag op de gestorte baggerspecie na het beëindigen van de stortwerkzaamheden;
c. het storten of verzamelen van winningsafvalstoffen in een winningsafvalvoorziening, bedoeld in artikel 3.84, eerste lid, onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
i. het nakomen van de voorschriften die op grond van paragraaf 8.5.2.6 van het Besluit
kwaliteit leefomgeving aan de omgevingsvergunning worden verbonden, en
ii. het nakomen van regels als bedoeld in paragraaf 8.2 van de Wet milieubeheer; of
d. het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor
theaterverbruik, bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, onder c en d, van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Artikel 8.7 (financiële zekerheidstelling; plicht voor openbaar lichaam)
1. Als degene die de activiteit verricht een openbaar lichaam is wordt alleen in gevallen als
bedoeld in artikel 8.6, onder a, b of c, een voorschrift over financiële zekerheid gesteld.
2. In gevallen als bedoeld in artikel 8.6, onder a of b, is het treffen van een gelijkwaardige
maatregel uitgesloten voor een ander dan een openbaar lichaam.
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Artikel 8.118 (afwegingscriteria vaststellen en opheffen financiële zekerheid)
Het bevoegd gezag houdt bij het vaststellen en opheffen van de financiële zekerheid voor
een gevalactiviteit als bedoeld in artikel 8.5 voor zover van toepassing in ieder geval rekening met:
a. de financiële draagkracht van degene die de activiteit verricht;
b. de aanwezigheid en aard van de stoffen die nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen veroorzaken;
c. de maximaal verwachte schade die kan voortvloeien uit door de activiteit veroorzaakte
nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving;
d. de technische en bedrijfsorganisatorische veiligheidsmaatregelen die zijn genomen 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.
Artikel 8.98 (vorm financiële zekerheidstelling; vorm)
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 gesteld, in ieder geval rekening met:
a. de voorkeur van degene die de activiteit verricht voor een specifieke vorm van financiële
zekerheid, als die vorm voldoende zekerheid biedt; en
b. de vraag of degene die de activiteit verricht een openbaar lichaam is.
Artikel 8.9 10 (hoogte bedrag financiële zekerheidstelling; hoogte)
1. Het bevoegd gezag stelt in het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid vast voor
welkhet bedrag vast waarvoorde zekerheid wordt gesteld.
2. Het bedrag is:
a. voor een geval als bedoeld in artikel 8.5 niet hoger dan de kosten die noodzakelijk worden geacht voor het nakomen van verplichtingen die op grond van de omgevingsvergunning gelden of voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de fysieke leefomgeving als gevolg van die activiteit;
b. voor een geval als bedoeld in artikel 8.6, onder a, ten hoogste € 2,27 per ton gestorte
afvalstoffen;
c. voor een geval als bedoeld in artikel 8.6, onder b, ten hoogste € 1,- per ton droge stof
gestorte afvalstoffen; of
d. voor een geval als bedoeld in artikel 8.6, onder d, ten minste € 5.000.000,- per vergunningplichtige activiteit.
3. Voor een geval als bedoeld in artikel 8.6, onder c, is de berekening gebaseerd op de criteria die zijn opgenomen in Beschikking nr. 2009/335/EG van de Commissie van 20 april
2009 inzake technische richtsnoeren voor het stellen van de financiële zekerheid overeenkomstig Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEG 2009 L 101).
Artikel 8.10 11 (termijn instandhouding financiële zekerheidstelling; duur)
1. Het bevoegd gezag stelt in het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid vast hoe
lang de financiële zekerheid in stand wordt gehouden.
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2. De financiële zekerheid voor het storten van afvalstoffen op een stortplaats, met uitzondering van een stortplaats waar alleen baggerspecie wordt gestort, wordt in stand gehouden tot de stortplaats is gekeurd als bedoeld in artikel 8.59, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
3. De financiële zekerheid voor het storten van baggerspecie op een stortplaats waar alleen baggerspecie wordt gestort, wordt in stand gehouden tot zo nodig een geohydrologisch isolatiesysteem of een afdeklaag op de gestorte baggerspecie is aangebracht.
4. De financiële zekerheid voor het storten of verzamelen van winningsafvalstoffen in een
winningsafvalvoorziening wordt in stand gehouden tot:
a. de vergunning niet meer geldt, voor zover de financiële zekerheid ziet op het nakomen
van de voorschriften die op grond van paragraaf 8.5.2.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving aan de omgevingsvergunning zijn verbonden; en
b. de maatregelen, bedoeld in artikelen 8.49 en 8.50 van de Wet milieubeheer, zijn uitgevoerd.
Artikel 8.11 (afwegingscriteria opheffen financiële zekerheid)
Het bevoegd gezag houdt bij het opheffen van de financiële zekerheid voor een activiteit
als bedoeld in artikel 8.5 voor zover van toepassing in ieder geval rekening met:
a. de financiële draagkracht van degene die de activiteit verricht;
b. de aanwezigheid en aard van de stoffen die nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen veroorzaken;
c. de maximaal verwachte schade die kan voortvloeien uit door de activiteit veroorzaakte
nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving;
d. de technische en bedrijfsorganisatorische veiligheidsmaatregelen die zijn genomen 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.
Artikel 8.12 (bewijsvoering financiële zekerheidstelling)
Het bevoegd gezag stelt in het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid vast dat,
binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn nadat dat voorschrift is
gesteld, bewijs wordt overlegd dat financiële zekerheid is gesteld.

AFDELING 8.4 GRONDEXPLOITATIE
Artikel 8.13 (kostenverhaalplichtige activiteiten)
Bouwactiviteiten waarvan kosten worden verhaald als bedoeld in artikel 12.1, eerste lid,
onder a, van de wet, zijn:
a. de bouw van een of meer gebouwen met een woonfunctie;
b. de bouw van een of meer hoofdgebouwen, anders dan gebouwen met een woonfunctie;
c. de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m2 bruto-vloeroppervlakte of met
een of meer gebouwen met een woonfunctie;
d. de bouw van een gebouw dat geen hoofdgebouw als bedoeld onder b is, met ten minste
1.000 m2 bruto-vloeroppervlakte;
e. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen met andere gebruiksfuncties
voor een woonfunctie, mits het ten minste tien gebouwen met een woonfunctie betreft; of
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f. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen met andere gebruiksfuncties,
voor een kantoorfunctie, een winkelfunctie of een bijeenkomstfunctie voor het verstrekken
van consumpties voor het gebruik ter plaatse, mits de cumulatieve oppervlakte van de
nieuwe gebruiksfunctie ten minste 1.500 m2 bruto-vloeroppervlakte bedraagt.
Artikel 8.14 (afzien van kostenverhaal)
Het bevoegd gezag kan beslissen geen exploitatieregels of exploitatievoorschriften vast te
stellen, als:
a. het totaal van de exploitatiebijdragen in het exploitatiegebied minder bedraagt dan
€ 10.000;
b. er geen verhaalbare kosten als bedoeld in de onderdelen a, b en c van bijlage IV zijn; of
c. de verhaalbare kosten alleen de aansluiting van een locatie op de openbare ruimte of de
aansluiting op nutsvoorzieningen betreffen.
Artikel 8.15 (verhaalbare kostensoorten)
De kosten, bedoeld in artikel 12.1, eerste lid, onder b, van de wet, zijn de ramingen van
de in bijlage IV aangegeven kostensoorten.
Artikel 8.16 (wijze van berekenen kostenverhaal)
1. De exploitatieopzet, bedoeld in artikel 12.6, eerste lid, van de wet, bevat:
a. voor zover nodig, een raming van de waarde van de gronden op basis van objectief bepaalbare maatstaven;
b. een raming van de waarde van de in artikel 8.15 bedoelde kosten;
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. Als het bedrag van de te verhalen kosten, verminderd met de door het bevoegd gezag
ontvangen of te ontvangen bijdragen en subsidies van derden hoger is dan de opbrengsten
van de gronden, kan het bevoegd gezag die kosten slechts verhalen tot ten hoogste het
bedrag van die opbrengsten.
Artikel 8.17 (exploitatiebijdrage)
De exploitatiebijdrage, bedoeld in artikel 12.8, eerste lid, van de wet, wordt berekend door
de in artikel 8.15 bedoelde kosten over de kostenverhaalplichtige activiteiten te verdelen
naar rato van de opbrengsten van de gronden, waarbij geldt dat:
a. kosten die de belanghebbende voor eigen rekening neemt of heeft genomen, in mindering worden gebracht; en
b. die kosten voor de berekening van de exploitatiebijdrage niet hoger kunnen zijn dan de
in de exploitatieopzet opgenomen raming daarvan.
Artikel 8.18 (afrekening)
1. In de exploitatieregels en de exploitatievoorschriften wordt een regeling voor een afrekening opgenomen waarmee betaalde exploitatiebijdragen worden herberekend aan de
hand van de werkelijk gemaakte kosten of, voor zover van toepassing, aan de hand van de
op grond van artikel 12.6, vijfde lid, van de wet gestelde regels.
2. Het bevoegd gezag betaalt binnen een maand na vaststelling van de afrekening het verschil tussen een herberekende exploitatiebijdrage en een betaalde exploitatiebijdrage met
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rente terug aan degene die de exploitatiebijdrage heeft betaald of zijn rechtsopvolger, voor
zover het verschil groter is dan 5%.
Artikel 8.19 (uitwerking exploitatieregels en exploitatievoorschriften)
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 over het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, bedoeld onder a; en
c. regels over het aantal en de situering van sociale huurwoningen, geliberaliseerde woningen voor middenhuur en percelen voor particulier opdrachtgeverschap.
2. De regels, bedoeld in het eerste lid, onder b, kunnen ook zien op het volgens de geldende aanbestedingsregels aanbesteden van de in de exploitatieregels of exploitatievoorschriften voorziene werken en werkzaamheden.
Artikel 8.20 (aangewezen woningbouwcategorieën)
Woningbouwcategorieën als bedoeld in artikel 12.1, vierde lid, onder b, van de wet zijn:
a. sociale huur;
b. particulier opdrachtgeverschap; en
c. geliberaliseerde woningen voor middenhuur.

HOOFDSTUK 9 SCHADE

Artikel 9.1 (gevallen onder normaal maatschappelijk risico)
PM
(In dit artikel komt de uitwerking van artikel 15.7, vierde lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet te staan. Dat vierde lid bevat een grondslag om bij algemene
maatregel van bestuur gevallen aan te wijzen waarbij geen aanspraak op vergoeding van
schade bestaat vanwege het normale maatschappelijke risico. Bij deze uitwerking zal in
beginsel worden aangesloten bij de aanwijzing van vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken en kenmerken van bouwwerken zoals opgenomen
in paragraaf 2.3.3 respectievelijk 2.3.4 van het Invoeringsbesluit- wijzigingen Besluit
bouwwerken leefomgeving)
Artikel 9.2 (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag nadeelcompensatie)
1. Het bestuursorgaan dat zijn bevoegdheid met toepassing van artikel 15.8, derde lid,
van de wet overdraagt, doet tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van
het delegatiebesluit mededeling van dat besluit door kennisgeving daarvan in een of meer
dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen of op een andere geschikte wijze en door toezending daarvan aan de aanvrager.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als het delegatiebesluit wordt ingetrokken.
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HOOFDSTUK 10 PROCEDURES

AFDELING 10.1 OMGEVINGSPLAN, WATERSCHAPSVERORDENING EN OMGEVINGSVERORDENING
Artikel 10.1 (overleg bestuursorgaan voorafgaand aan voorbereidingsbesluit)
Het bevoegde bestuursorgaan voert voorafgaand aan het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 4.16, eerste of tweede lid, van de wet, overleg met het college
van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.
Artikel 10.2 (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsplan)
1. Bij de kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen, bedoeld
in artikel 16.29 van de wet, geeft de gemeenteraad aan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding worden betrokken.
2. Bij het vaststellen van een omgevingsplan wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en
wat de resultaten daarvan zijn.
Artikel 10.3 (toezending en overleg bij bijzondere betrokkenheid provincie)
1. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders zenden een besluit
tot vaststelling van een omgevingsplan onverwijld aan gedeputeerde staten als sprake is
van een geval als bedoeld in artikel 16.21, eerste lid, onder a of b, van de wet.
2. 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.
Artikel 10.3a (beschikbaar stellen ontwerp omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening)
Bij de voorbereiding van een omgevingsplan, een waterschapsverordening en een omgevingsverordening wordt het ontwerp elektronisch beschikbaar gesteld.

AFDELING 10.2 TAKEN EN INSTRUCTIES
Artikel 10.4 (actualisatie zwemwaterprofiel)
Een zwemwaterprofiel als bedoeld in artikel 3.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving
wordt regelmatig beoordeeld en geactualiseerd in overeenstemming met bijlage III bij de
zwemwaterrichtlijn.
Artikel 10.5 (overleg bij aanwijzing zwemlocaties)
Als de aanwijzing van zwemlocaties, bedoeld in artikel 3.2, tweede lid, van het Besluit
kwaliteit leefomgeving, betrekking heeft op grensvormende of grensoverschrijdende wateren, overleggen gedeputeerde staten met de voor die wateren bevoegde Duitse of Belgische autoriteiten.
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Artikel 10.6 (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 bestuursorgaan waaraan de instructie wordt gegeven.

AFDELING 10.3 OMGEVINGSVISIES
Artikel 10.7 (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsvisie)
Bij het vaststellen van een omgevingsvisie wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en
wat de resultaten daarvan zijn.
Artikel 10.7a (beschikbaar stellen ontwerp en geconsolideerde omgevingsvisie)
1. Bij de voorbereiding van een omgevingsvisie wordt het ontwerp elektronisch beschikbaar gesteld.
2. Artikel 140 van de Gemeentewet, artikel 137 van de Provinciewet en artikel 10a van de
Bekendmakingswet zijn van overeenkomstige toepassing op een omgevingsvisie.

AFDELING 10.4 PROGRAMMA’S
§ 10.4.1 Algemeen
Artikel 10.8 (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie programma)
Bij het vaststellen van een programma wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat
de resultaten daarvan zijn.
Artikel 10.9 (informatieverplichting gemeenten, waterschappen, provincies)
Het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad, het dagelijks bestuur of
het algemeen bestuur van een waterschap en gedeputeerde staten of provinciale staten
verstrekken aan Onze Minister die het aangaat de benodigde gegevens over:
a. een programma als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de wet voor zover dat is gericht op het voldoen aan een omgevingswaarde voor de kwaliteit van de buitenlucht;
b. een stroomgebiedsbeheerplan als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onder a, van de
wet;
c. een overstromingsrisicobeheerplan als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onder b, van
de wet;
d. een programma van maatregelen mariene strategie als bedoeld in artikel 3.9, tweede
lid, onder c, van de wet;
e. een maritiem ruimtelijk plan als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onder d, van de wet;
of
f. een actieplan geluid als bedoeld in de artikelen 3.6, eerste lid, 3.8, eerste lid, en 3.9,
eerste lid, van de wet.
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§ 10.4.2 Programma’s kwaliteit van de buitenlucht
Artikel 10.10 (overleg bij kwaliteit van de buitenlucht)
Bij de totstandkoming van een programma als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de
wet, voor zover dat is gericht op het voldoen aan een omgevingswaarde voor de kwaliteit
van de buitenlucht, overlegt het college van burgemeester en wethouders of het op grond
van artikel 4.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving aangewezen bestuursorgaan met de
bevoegde autoriteiten van andere staten als het niet voldoen aan die omgevingswaarde
wordt veroorzaakt door grensoverschrijdende emissies.
Artikel 10.10a (actualisatie nationaal nec-programma)
Het nationale nec-programma wordt geactualiseerd:
a. elke vier jaar; en
b. binnen achttien maanden na de indiening van de nationale emissie-inventarissen en nationale emissieprognoses, bedoeld in artikel 10.11b, eerste lid, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, als blijkt dat de emissiereductieverbintenissen en de verplichting maatregelen te treffen, bedoeld in artikel 4 van de nec-richtlijn, niet worden nagekomen, of als het
gevaar daartoe bestaat.
§ 10.4.3 Waterprogramma’s
Artikel 10.11 (overleg bij en actualisatie van stroomgebiedsbeheerplannen en
overstromingsrisicobeheerplannen)
1. Bij de totstandkoming van stroomgebiedsbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onder a en 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, overlegt Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat met:
a. de bevoegde autoriteiten van andere staten in de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas,
Schelde en Eems;
b. het dagelijks bestuur van het waterschap of gedeputeerde staten als een stroomgebiedsdistrict of een gedeelte daarvan op het grondgebied van dat waterschap of die provincie ligt; en
c. vertegenwoordigers van gemeenten.
2. Een stroomgebiedsbeheerplan en een overstromingsrisicobeheerplan worden elke zes
jaar geactualiseerd.
Artikel 10.12 (overleg bij, actualisatie en operationaliteit programma van maatregelen mariene strategie)
1. Bij de totstandkoming van een programma van maatregelen mariene strategie overlegt
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat met de bevoegde autoriteiten van andere
staten van dezelfde mariene subregio.
2. Het programma van maatregelen mariene strategie wordt elke zes jaar geactualiseerd.
3. Het programma van maatregelen mariene strategie is operationeel uiterlijk een jaar na
de actualisatie, bedoeld in het tweede lid.
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Artikel 10.13 (overleg bij en actualisatie documenten ter voorbereiding van programma van maatregelen mariene strategie; initiële beoordeling, omschrijving
goede milieutoestand en milieudoelen)
1. Bij de totstandkoming van de initiële beoordeling, de omschrijving van de goede milieutoestand en de milieudoelen, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving,
overlegt Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat met de bevoegde autoriteiten van
andere staten van dezelfde mariene subregio.
2. De initiële beoordeling, de omschrijving van de goede milieutoestand en de milieudoelen
worden elke zes jaar geactualiseerd.
Artikel 10.14 (overleg bij en actualisatie documenten ter voorbereiding van programma van maatregelen mariene strategie; monitoringsprogramma)
1. Bij de totstandkoming van het monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 10.16, derde
lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving overlegt Onze Minister van Infrastructuur en
Waterstaat met de bevoegde autoriteiten van andere staten van dezelfde mariene subregio.
2. Het monitoringsprogramma wordt elke zes jaar geactualiseerd.
Artikel 10.15 (overleg bij, actualisatie en eerste vaststelling van maritiem ruimtelijke plan)
1. Bij de totstandkoming van een maritiem ruimtelijk plan als bedoeld in artikel 4, derde
lid, van de kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning overlegt Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat met de bevoegde autoriteiten van andere staten die aan de Nederlandse mariene wateren grenzen, onder meer over het gebruik van de best beschikbare
gegevens en de uitwisseling van informatie.
2. Een maritiem ruimtelijk plan wordt elke tien jaar geactualiseerd.
3. Het eerste maritiem ruimtelijk plan wordt uiterlijk op 31 maart 2021 vastgesteld.
Artikel 10.16 (overleg bij, actualisatie en operationaliteit maatregelen van waterprogramma’s)
1. Bij de totstandkoming van het nationale waterprogramma, bedoeld in artikel 3.9,
tweede lid, onder d, van de wet, overlegt Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat
met:
a. de bevoegde autoriteiten van andere staten;
b. het dagelijks bestuur van het waterschap, of gedeputeerde staten als de rijkswateren of
een gedeelte daarvan op het grondgebied van dat waterschap of die provincie liggen; en
c. vertegenwoordigers van gemeenten.
2. Een waterbeheerprogramma als bedoeld in artikel 3.7 van de wet, een regionaal waterprogramma als bedoeld in artikel 3.8, tweede lid, van de wet en het nationale waterprogramma worden elke zes jaar geactualiseerd.
3. Maatregelen als bedoeld in artikel 11 van de kaderrichtlijn water, die op grond van artikel 4.3, eerste lid, onder a, 4.4, derde lid, onder a, of 4.10, derde lid, onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn opgenomen in een waterbeheerprogramma, een regionaal
waterprogramma of het nationale waterprogramma, zijn operationeel uiterlijk drie jaar na
de actualisatie, bedoeld in het tweede lid.
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§ 10.4.4 Actieplannen geluid
Artikel 10.17 (overleg bij en actualisatie van actieplannen geluid)
1. Bij de totstandkoming van een actieplan als bedoeld in de artikelen 3.6, eerste lid, 3.8,
eerste lid, en 3.9, eerste lid, van de wet overlegt het bevoegd gezag met de bevoegde autoriteiten van de aangrenzende staten, voor zover het actieplan ook betrekking heeft op
een grensregio.
2. Een actieplan wordt elke vijf jaar geactualiseerd.
§ 10.4.5 Beheerplannen Natura 2000-gebieden
Artikel 10.18 (actualisatie en eerste vaststelling beheerplan Natura 2000)
1. Een beheerplan voor een Natura 2000-gebied als bedoeld in de artikelen 3.8, derde lid,
en 3.9, derde lid, van de wet wordt elke zes jaar geactualiseerd.
2. Het eerste beheerplan Natura 2000 wordt vastgesteld uiterlijk drie jaar na dagtekening
van het besluit tot aanwijzing van een gebied als Natura 2000-gebied, bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming.
§ 10.4.6 Programmatische aanpak stikstof
Artikel 10.19 (actualisatie programmatische aanpak stikstof)
[Gereserveerd]

AFDELING 10.5 MELDINGEN EN MAATWERKVOORSCHRIFTEN
Artikel 10.20 (kennisgeving melding en maatwerkvoorschrift)
1. Het bevoegd gezag geeft in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een
andere geschikte wijze kennis van:
a. meldingen als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten
leefomgeving; en
b. meldingen als bedoeld in artikel 7.33 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.
2. Het bevoegd gezag geeft kennis van maatwerkvoorschriften als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving in een of meer dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze.

AFDELING 10.6 OMGEVINGSVERGUNNING
§ 10.6.1 Aanvraag en werking omgevingsvergunning
Artikel 10.21 (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.
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Artikel 10.22 (informatie omgevingsvergunning milieubelastende activiteit)
1. Het bevoegd gezag verstrekt aan een bevoegde autoriteit van een andere staat een afschrift van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit
met de daarbij behorende gegevens als:
a. die activiteit aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu in die staat kan veroorzaken; of
b. die staat vanwege mogelijke aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu 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.
3. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een winningsafvalvoorziening categorie A als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving, die aanzienlijke
nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben in een andere staat, en over het op die aanvraag te nemen besluit overleg plaatsvindt met bestuursorganen in die andere staat,
wordt dit overleg vermeld in de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht.
4. Nadat het besluit is vastgesteld, verstrekt het bevoegd gezag dat besluit aan de bevoegde autoriteit, het betrokken publiek en de bevoegde instanties van die andere staat.
Artikel 10.23 (termijnstelling in omgevingsvergunning)
1. In een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit die betrekking heeft op een tijdelijk bouwwerk 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 korter is dan vijftien jaar, kan die
termijn worden verlengd tot ten hoogste vijftien jaar.
§ 10.6.2 Toepassing afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht
Artikel 10.24 (voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning)
1. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding
van een besluit op een aanvraag om, wijziging van of intrekking van een omgevingsvergunning, als de aanvraag, wijziging of intrekking geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op
de volgende activiteiten:
a. een rijksmonumentenactiviteit als het gaat om een rijksmonumentenactiviteit als bedoeld in artikel 4.32, eerste lid, onder a of b;
b. een milieubelastende activiteit voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie, bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
c. een milieubelastende activiteit voor zover het gaat om het exploiteren van een Sevesoinrichting, bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
d. een milieubelastende activiteit voor zover het gaat om het exploiteren van een andere
milieubelastende installatie voor het vergassen en vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen, bedoeld in artikel 3.63, onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
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e. een milieubelastende activiteit voor zover het gaat om het storten of verzamelen van
winningsafvalstoffen in een winningsafvalvoorziening, bedoeld in artikel 3.85 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
f. een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringstechnisch werk voor
het lozen van afvalwater afkomstig van een ippc-installatie, bedoeld in hoofdstuk 3 van het
Besluit activiteiten leefomgeving;
g. een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringstechnisch werk voor
het lozen van afvalwater afkomstig van een Seveso-inrichting, bedoeld in hoofdstuk 3 van
het Besluit activiteiten leefomgeving;
h. een lozingsactiviteit als bedoeld in artikel 3.16, tweede lid, 3.42, tweede lid, 3.108
3.141, 3.149, 3.286, vierde lid, 3.301, tweede lid, of 6.55, eerste lid, onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
i. een stortingsactiviteit als bedoeld in artikel 7.62 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of
j. een Natura 2000-activiteit, als bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning op
grond van artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming een passende beoordeling wordt gemaakt.
2. Dit artikel is niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder a,
als die activiteit alleen wordt verricht voor archeologisch vooronderzoek voor zover dit bestaat uit booronderzoek, proefputtenonderzoek, proefsleuvenonderzoek, of, bij cultureel
erfgoed onder water, het nemen van materiaalmonsters of het meenemen van een archeologische vondst als bedoeld in de Erfgoedwet.
3. Dit artikel is niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder d,
als die 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 significante nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid of
het milieu.
4. Dit artikel is niet van toepassing op een wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met f, als die wijziging naar het oordeel van het bevoegd gezag geen significante nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid of het milieu.
Artikel 10.25 (toepassing coördinatieregeling Awb)
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 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 te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning of wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit, respectievelijk bevoegd is die voorschriften ambtshalve te wijzigen.
AFDELING 10.6A PROJECTBESLUIT
Artikel 10.25a (beschikbaar stellen ontwerp projectbesluit)
Bij de voorbereiding van een projectbesluit wordt het ontwerp elektronisch beschikbaar
gesteld.
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AFDELING 10.7 GEDOOGPLICHTBESCHIKKING
Artikel 10.26 (intrekking gedoogplichtbeschikking)
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de voorbereiding van een besluit tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een gedoogplichtbeschikking.

AFDELING 10.8 VERSTREKKEN EN BESCHIKBAAR STELLEN VAN GEGEVENS
§ 10.8.1 Externe veiligheid
Artikel 10.27 (gegevensverstrekking externe veiligheidsrisico’s)
1. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 10.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, verstrekken de gegevens over externe veiligheid, bedoeld in de artikelen 10.2, 10.3, 10.4,
10.6 en 10.7 van dat besluit, aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat binnen
de volgende termijn:
a. als het gaat om een activiteit met externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in bijlage VII,
onder A, B, D, onder 1, en E, bij dat besluit, binnen twee weken na:
1°. de inwerkingtreding van een besluit tot verlening, wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning of een vergunning als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder b, van de
Kernenergiewet;
2°. de ontvangst van een melding op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving;
3°. de ontvangst van de informatie inhoudende dat niet binnen de begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht aan de in het Besluit activiteiten leefomgeving voor die
activiteit bepaalde afstand is voldaan; of
4°. een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of een uitspraak van de Voorzitter van die Afdeling over een besluit als bedoeld onder 1° of een
melding als bedoeld onder 2°; en
b. voor locaties van beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties als bedoeld in bijlage VI bij het Besluit kwaliteit
leefomgeving binnen twee weken na:
1°. de inwerkingtreding van een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan;
2°. de inwerkingtreding van een besluit tot verlening, wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning; of
3°. een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of een uitspraak van de Voorzitter van die Afdeling, over een besluit als bedoeld onder 1° of 2°.
2. De gegevens worden elke vijf jaar geactualiseerd.
Artikel 10.28 (gegevensverstrekking domino-effecten Seveso-inrichting)
Wanneer het bevoegd gezag beschikt over gegevens als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid,
onder g, van het Besluit activiteiten leefomgeving, die niet zijn verstrekt door degene de
Seveso-inrichting exploiteert, worden die gegevens beschikbaar gesteld aan degene de Seveso-inrichting exploiteert, voor zover dit nodig is voor de toepassing van artikel 4.13 van
dat besluit.
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§ 10.8.2 Kwaliteit van de buitenlucht
Artikel 10.29 (verstrekking en publicatie gegevens over luchtkwaliteit)
1. Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, waarvan het grondgebied ligt in een aandachtsgebied dat is aangewezen in artikel 5.51, tweede of derde lid van
het Besluit kwaliteit leefomgeving, en gedeputeerde staten van de provincie waarvan het
grondgebied in dat gebied ligt, verstrekken de gegevens, bedoeld in artikel 10.12, eerste
en tweede lid, van dat besluit jaarlijks uiterlijk op 30 april aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt jaarlijks uiterlijk op 31 maart de
gegevens, bedoeld in artikel 10.12, derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, elektronisch beschikbaar.
3. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt jaarlijks uiterlijk op 31 december
een verslag van de resultaten van de monitoring van de omgevingswaarden voor de kwaliteit van de buitenlucht, bedoeld in de artikelen 2.3 tot en met 2.8a2.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, elektronisch beschikbaar.
Artikel 10.30 (beschikbaar stellen informatie over emissies)
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt de nationale emissie-inventarissen en
nationale emissieprognoses, bedoeld in artikel 10.11b, eerste lid, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, elektronisch beschikbaar.
Artikel 10.31 (bekendmaking tijdelijke regels bij luchtverontreiniging)
De commissaris van de Koning maakt een besluit met regels over het gebruik van installaties of brandstoffen en over andere verontreinigende activiteiten als bedoeld in artikel
19.12, eerste of derde lid, van de wet, via de media en op digitale wijze bekend.
§ 10.8.3 Waterkwaliteit
Artikel 10.32 (elektronisch beschikbaar stellen monitoringsprogrammaactualisatie monitoringsprogramma)
Een monitoringsprogramma als bedoeld in artikel 10.14b van het Besluit kwaliteit leefomgeving, wordt elektronisch beschikbaar gesteld.
Artikel 10.33 (gegevensverstrekking kaderrichtlijn water)
Het dagelijks bestuur van het waterschap en gedeputeerde staten verstrekken voor elk
watersysteem dat in hun respectievelijke beheer is, aan Onze Minister van Infrastructuur
en Waterstaat:
a. een verslag over de resultaten van de monitoring van de omgevingswaarden voor waterkwaliteit, bedoeld in de artikelen 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 en 2.15 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving; en
b. een verslag als bedoeld in artikel 10.18a van het Besluit kwaliteit leefomgeving, over de
resultaten van de monitoring van de andere parameters, bedoeld in artikel 10.14a van dat
besluit.
Artikel 10.33a (gegevensverstrekking opstellen stroomgebiedsbeheerplannen)
Het dagelijks bestuur van het waterschap en gedeputeerde staten verstrekken uiterlijk op
22 juni 2021, daarna op uiterlijk 22 juni 2026 en op uiterlijk 22 juni 2027 en vervolgens
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om de zes jaar na de twee laatstgenoemde tijdstippen de benodigde gegevens voor de opstelling van stroomgebiedsbeheerplannen, bedoeld in artikel 10.15a van het Besluit kwaliteit leefomgeving, aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Artikel 10.33b (gegevensverstrekking analyses en beoordeling kaderrichtlijn water)
Het gemeentebestuur, het dagelijks bestuur van een waterschap en gedeputeerde staten
verstrekken uiterlijk op 22 juni 2025 en vervolgens om de zes jaar de resultaten van de
analyses en beoordeling, bedoeld in artikel 10.15b van het Besluit kwaliteit leefomgeving,
aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Artikel 10.33c (gegevensverstrekking voortgang uitvoering van maatregelen)
Het dagelijks bestuur van het waterschap en gedeputeerde staten verstrekken uiterlijk op
22 juni 2024 en vervolgens om de zes jaar de gegevens over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 10.15c van het Besluit kwaliteit leefomgeving,
aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Artikel 10.34 (gegevensverstrekking beschermde gebieden kaderrichtlijn water)
Het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap,
gedeputeerde staten en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken zo spoedig mogelijk na gegevensverzameling, de beschermde gebieden, bedoeld in artikel 10.15 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, aan Onze Minister van Infrastructuur en
Waterstaat.
Artikel 10.34a (gegevensverstrekking en publicatie gegevens over stroomgebiedsdistricten)
1. Het gemeentebestuur, het waterschapsbestuur en het provinciaal bestuur verstrekken
uiterlijk 2 januari 2026 en vervolgens om de zes jaar voor de delen van de watersystemen
in hun beheer de resultaten van de analyses en beoordeling, bedoeld in artikel 10.18c van
het Besluit kwaliteit leefomgeving, aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
2. De resultaten worden elektronisch verstrekt.
Artikel 10.35 (verstrekking en publicatie gegevens inzameling, transport en behandeling stedelijk afvalwater en afvoer slib)
1. Het bevoegd gezag dat de zorg heeft voor een zuiveringtechnisch werk verstrekt de gegevens over de stand van zaken van de inzameling, het transport en de behandeling van
stedelijk afvalwater en de afvoer van slib, bedoeld in artikel 10.17 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, vier maanden na ontvangst van een verzoek daartoe aan Onze Minister van
Infrastructuur en Waterstaat.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt elke twee jaar het verslag van de
gegevens over de stand van zaken van de inzameling, het transport en de behandeling van
stedelijk afvalwater en de afvoer van slib, bedoeld in artikel 10.19 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, elektronisch beschikbaar.
Artikel 10.36 (beschikbaar stellen verslagen monitoring waterkwaliteitkaderrichtlijn water)
Het dagelijks bestuur van het waterschap, gedeputeerde staten en Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat stellen aan het eind van de looptijd van een waterbeheerpro-
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gramma respectievelijk een regionaal waterprogramma respectievelijk het nationale waterprogramma elektronisch beschikbaar:
a. een verslag over de resultaten van de monitoring van de omgevingswaarden voor waterkwaliteit, bedoeld in de artikelen 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 en 2.15 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving;
b. een verslag als bedoeld in artikel 10.18a van het Besluit kwaliteit leefomgeving over de
resultaten van de monitoring van de andere parameters, bedoeld in artikel 10.14a van dat
besluit.

§ 10.8.4 Kwaliteit van zwemlocaties
Artikel 10.37 (gegevensverstrekking zwemlocaties)
Het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur van een waterschap verstrekt jaarlijks uiterlijk op 31 oktober over elke zwemlocatie waarover hij het beheer heeft in ieder geval de
volgende gegevens aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat:
a. het verslag van de resultaten van de monitoring van de omgevingswaarde voor zwemlocaties, bedoeld in artikel 2.19 van het Besluit kwaliteit leefomgeving;
b. de uitkomst van de beoordeling van de resultaten van de monitoring van de omgevingswaarde voor zwemlocaties, bedoeld in artikel 2.19 van het Besluit kwaliteit leefomgeving,
uitgevoerd in overeenstemming met de bij ministeriële regeling gestelde regels; en
c. een beschrijving van de belangrijkste getroffen beheersmaatregelen, bedoeld in de artikelen 3.7 tot en met 3.9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Artikel 10.38 (beschikbaar stellen verslag monitoring omgevingswaarde kwaliteit
zwemlocatie)
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt een verslag van de resultaten van de
monitoring van de omgevingswaarde voor de kwaliteit van een zwemlocatie, bedoeld in artikel 2.19, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, elektronisch beschikbaar.
Artikel 10.39 (beschikbaar stellen informatie over zwemlocaties)
1. Gedeputeerde staten lichten het publiek gedurende het badseizoen voor over:
a. de indeling van de zwemlocaties in klassen, bedoeld in bijlage II bij de zwemwaterrichtlijn;
b. de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van zwemmers:
1°. als zich een proliferatie van cyanobacteriën of een neiging tot proliferatie van macroalgen of marien fytoplankton voordoet en gedeputeerde staten een gezondheidsrisico vaststellen of vermoeden als bedoeld in artikel 3.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving;
2°. als sprake is van een zwemwaterverontreiniging als bedoeld in artikel 10.21, eerste lid,
aanhef en onder c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en
3°. als sprake is van onverwachte situaties die negatieve gevolgen hebben of redelijkerwijs
kunnen hebben op de kwaliteit van de zwemlocatie en op de gezondheid van zwemmers;
c. de genomen zwemwaterbeheersmaatregelen, bedoeld in artikel 3.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, als dat naar hun oordeel nodig is; en
d. de uitkomsten van het onderzoek, bedoeld in artikel 3.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, als de uitkomsten niet leiden tot een negatief zwemadvies of een zwemverbod.
2. Gedeputeerde staten geven in de nabijheid van een zwemlocatie op passende wijze
voorlichting, via de media en op digitale wijze, zodra de informatie beschikbaar is.
3. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, bestaat de
voorlichting in ieder geval uit:
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a. het plaatsen van een bord in de nabijheid van een zwemlocatie op een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats met de informatie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de
zwemwaterrichtlijn; en
b. het verspreiden van de informatie, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de zwemwaterrichtlijn via internet, zo nodig ook in andere talen.
§ 10.8.5 Geluid
Artikel 10.40 (verstrekking en publicatie gegevens over belangrijke wegen,
spoorwegen en luchthavens)
1. Gedeputeerde staten verstrekken elke vijf jaar uiterlijk op 31 maart de gegevens, bedoeld in artikel 10.22, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, aan Onze Minister
van Infrastructuur en Waterstaat.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat publiceert elke vijf jaar uiterlijk op
29 juni in de Staatscourant:
a. de door gedeputeerde staten verstrekte gegevens; en
b. de gegevens, bedoeld in artikel 10.22, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Artikel 10.41 (gegevensverstrekking door beheerder geluidbron voor geluidbelastingkaart)
1. Degene die een geluidbron beheert, verstrekt op verzoek van het bestuursorgaan dat
belast is met de vaststelling van een geluidbelastingkaart alle gevraagde gegevens voor
zover dat bestuursorgaan daar zelf geen toegang toe heeft.
2. De gegevens worden binnen drie maanden na de dag waarop het verzoek is ontvangen
verstrekt, of, wanneer de gevraagde gegevens nog niet beschikbaar zijn, onverwijld nadat
die beschikbaar zijn gekomen.
Artikel 10.42 (gegevensverstrekking door bestuursorganen voor geluidbelastingkaart)
Als dat nodig is voor de vaststelling van een geluidbelastingkaart, verstrekken bestuursorganen elkaar op verzoek alle gevraagde gegevens voor zover het verzoekende bestuursorgaan daar geen toegang toe heeft.
Artikel 10.42a (elektronisch indienen PRTR-verslag)
Bij een rapportageplicht als bedoeld in artikel 5.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving
wordt het PRTR-verslag ingediend via een elektronisch formulier. Dat formulier wordt door
onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar gesteld.
§ 10.8.6 PRTR
Artikel 10.43 (gegevensverstrekking PRTR; uitstel verklaring PRTR-verslag)
Het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 10.27 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, doet
van het uitstel van de afgifte van de verklaring, bedoeld in artikel 10.28, derde lid, van dat
besluit, uiterlijk op 30 juni van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar, schriftelijk mededeling aan degene die de activiteit, bedoeld in bijlage I bij de PRTR-verordening, verricht.

38

Deel 4 – Invoeringsbesluit - Wijzigingen Omgevingsbesluit – artikelen en NvT

Artikel 10.44 (gegevensverstrekking PRTR; gegevens als bedoeld in artikel 5.10
van het Besluit activiteiten leefomgeving)
1. Het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 10.27 van het Besluit kwaliteit leefomgeving,
verstrekt de gegevens, bedoeld in artikel 5.10 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
na de kwaliteit daarvan te hebben beoordeeld, telkens uiterlijk op 30 september van het
kalenderjaar volgend op het verslagjaar in elektronische vorm aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
2. Het eerste lid is niet van toepassing:
a. op gegevens waarover het bestuursorgaan op grond van artikel 10.28, tweede lid, van
het Besluit kwaliteit leefomgeving heeft verklaard dat ze niet aan een of meer van de eisen, bedoeld in artikel 5.10, 5.12 of 5.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voldoen; of
b. als het bestuursorgaan op grond van artikel 10.29 van het Besluit kwaliteit leefomgeving heeft verklaard dat geen PRTR-verslag is ingediend.
3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, meldt het bestuursorgaan aan Onze Minister
van Infrastructuur en Waterstaat dat een verklaring als bedoeld in het tweede lid, aanhef
en onder a of onder b, is afgegeven, uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar of, als dat eerder is, zodra die verklaring in werking is getreden.
Artikel 10.45 (gegevensverstrekking PRTR; handelwijze bij geheimhouden gegevens)
1. Als het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 10.27 van het Besluit kwaliteit leefomgeving,
op grond van artikel 10.31, eerste lid, van dat besluit heeft beslist bepaalde in het PRTRverslag opgenomen gegevens niet aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat te
verstrekken, deelt dat bestuursorgaan uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat mee:
a. welk type informatie geheim is gehouden; en
b. welke uitzonderingsgrond, bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur,
is toegepast.
2. De mededeling bevat een samenvatting van de motivering van de beslissing.
3. Als de mededeling betrekking heeft op het geheimhouden van de naam van een verontreinigende stof, wordt de naam aangegeven van de groep verontreinigende stoffen, bedoeld in bijlage VI bij het Besluit activiteiten leefomgeving, waartoe de geheimgehouden
verontreinigende stof behoort.
4. In afwijking van artikel 10.44, eerste lid, worden gegevens waarvoor een verzoek als
bedoeld in artikel 10.31, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving is afgewezen,
niet eerder verstrekt dan nadat dat besluit in werking is getreden.
Artikel 10.46 (beschikbaar stellen van gegevens en verklaringen PRTR)
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt de gegevens en verklaringen, bedoeld
in artikel 10.34 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, uiterlijk op 31 maart van het
tweede kalenderjaar volgend op het verslagjaar per verslagjaar beschikbaar via het PRTR.
Artikel 10.47 (beschikbaar stellen eindonderzoek bodem)
1. Als maatregelen als bedoeld in artikel 5.4, aanhef en onder f, van het Besluit activiteiten
leefomgeving zijn getroffen, stelt het bevoegd gezag voor het publiek relevante informatie
over die maatregelen elektronisch beschikbaar.
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2. De gegevens worden pas beschikbaar gesteld nadat de juistheid van die gegevens
deugdelijk is vastgesteld.
Artikel 10.47a (gegevensverstrekking stortplaatsen voor baggerspecie op land)
Het bevoegd gezag voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het exploiteren
van een stortplaats als bedoeld in artikel 8.62a van het Besluit kwaliteit leefomgeving verstrekt een afschrift van de resultaten, bedoeld in artikel 8.62j, tweede lid, van het Besluit
kwaliteit leefomgeving, aan onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
§ 10.8.7 Behoud van werelderfgoed
Artikel 10.48 (gegevensverstrekking werelderfgoed)
Een instantie of een bestuursorgaan, aangewezen als siteholder in het managementplan,
bedoeld in de Operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention, verstrekt aan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op verzoek de gegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan artikel 29 van het werelderfgoedverdrag.
Artikel 10.49 (gegevensverstrekking activiteiten die werelderfgoed aan kunnen
tasten)
1. Als een instantie of een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 10.48 op de hoogte is van
een voornemen om een activiteit te verrichten die de uitzonderlijke universele waarde van
een werelderfgoed kan aantasten, stelt die instantie of dat bestuursorgaan Onze Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
voordat zich onomkeerbare gevolgen kunnen voordoen, op de hoogte.
2. Het eerste lid is ook van toepassing op een ander bestuursorgaan dat belast is met de
uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van de wet als het werelderfgoed op zijn
grondgebied ligt of als de uitoefening van een taak of bevoegdheid de uitzonderlijke universele waarde van een werelderfgoed kan aantasten.

AFDELING 10.9 KAARTEN
Artikel 10.50 (overleg, actualisatie en elektronische beschikbaarstelling geluidbelastingkaarten)
1. Bij de totstandkoming van een geluidbelastingkaart als bedoeld in artikel 20.17, eerste
lid, onder a, van de wet, overlegt het bevoegd gezag met de bevoegde autoriteiten van de
aangrenzende lidstaten, voor zover zij ook betrekking hebben op grensregio’s.
2. Het bevoegd gezag actualiseert een geluidbelastingkaart elke vijf jaar.
3. Het bevoegd gezag stelt een geluidbelastingkaart elektronisch beschikbaar.
Artikel 10.51 (actualisatie en elektronische beschikbaarstelling kaarten basiskustlijn)
1. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat actualiseert kaarten van de kustlijn als
bedoeld in artikel 20.17, eerste lid, onder b, van de wet uiterlijk 15 februari 2024 en
daarna elke zes jaar.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt kaarten van de kustlijn elektronisch
beschikbaar.
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Artikel 10.52 (overleg, actualisatie en elektronische beschikbaarstelling overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten)
1. Bij de totstandkoming van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten
als bedoeld in artikel 20.17, eerste lid, onder c, van de wet, overleggen gedeputeerde staten met:
a. de bevoegde autoriteiten van andere staten in de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas,
Schelde en Eems;
b. het dagelijks bestuur van het waterschap en het college van burgemeester en wethouders als een stroomgebiedsdistrict of een gedeelte daarvan op het grondgebied van het
waterschap of die gemeente ligt.
2. Gedeputeerde staten actualiseren de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten uiterlijk 22 december 2025 en daarna elke zes jaar.
3. Gedeputeerde staten stellen de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten, bedoeld in artikel 10.10 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, elektronisch beschikbaar.

HOOFDSTUK 11 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

AFDELING 11.1 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOOR PLANNEN EN PROGRAMMA’S
Artikel 11.1 (plan-mer-beoordeling)
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 plan of programma 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, onder a, van de
wet.
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:
a. voor dat plan of programma een bestuursorgaan van een gemeente het bevoegd gezag
is; en
b. de omvang van dat gebied in verhouding tot het totale grondgebied van de gemeente
klein is.
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, 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 11.2 (advies Commissie voor de milieueffectrapportage)
Uiterlijk op het moment van terinzagelegging van het milieueffectrapport stelt het bevoegd
gezag de Commissie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid daarover te adviseren.
Artikel 11.3 (inhoud plan-MER)
1. Het milieueffectrapport bevat in ieder geval de volgende informatie:
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a. een beschrijving van de inhoud van 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 of 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
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 de doelstellingen ter bescherming van het milieu
die zijn vastgesteld op internationaal, communautair of nationaal niveau en andere milieuoverwegingen zijn betrokken bij het plan of programma, voor zover zij relevant zijn voor
het plan of programma;
f. een beschrijving van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van de uitvoering van het
plan of programma en van de redelijke alternatieven, met inbegrip van een beoordeling
van die milieueffecten;
g. de voorgenomen maatregelen om de aanzienlijke nadelige milieueffecten van de uitvoering van het plan of programma te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk te compenseren;
h. een motivering van de selectie van de onderzochte alternatieven en een beschrijving
van de wijze waarop de milieueffecten 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; en
j. een niet-technische samenvatting van de op grond van de 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 11.4 (inhoud plan of programma)
1. In het plan of programma, waarvoor bij de voorbereiding een milieueffectrapport moet
worden gemaakt, vermeldt het bevoegd gezag in ieder geval hoe rekening is gehouden
met:
a. het milieueffectrapport; en
b. 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 de in het milieueffectrapport beschreven redelijke alternatieven worden betrokken; en
c. de monitoringsmaatregelen.
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Artikel 11.5 (monitoring plan-mer)
1. Het bevoegd gezag monitort de aanzienlijke milieueffecten van de uitvoering van het
plan of programma, waarvoor bij de voorbereiding een milieueffectrapport moet worden
gemaakt.
2. Het bevoegd gezag kan hiervoor gebruik maken van bestaande monitoring.
3. Het bevoegd gezag stelt de resultaten van de monitoring elektronisch beschikbaar.
4. Het bevoegd gezag neemt, als dat naar zijn oordeel nodig is, passende maatregelen om
de onvoorziene nadelige milieueffecten zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

AFDELING 11.2 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOOR PROJECTEN
Artikel 11.6 (aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten)
1. Bijlage V, kolom 2 in samenhang met kolom 1, 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.
2. Bijlage V, kolom 3 in samenhang met kolom 1, 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. Als benodigde besluiten als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, van de wet, die betrekking hebben op de projecten, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden aangewezen:
a. een projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44 van de wet, met uitzondering van een projectbesluit dat wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van een waterschap;
b. het opnemen van regels in een omgevingsplan die zijn gericht op het uitvoeren van een
project van publiek belang als bedoeld in artikel 5.55 van de wet; of
c. de besluiten, bedoeld in bijlage V, kolom 4.
Artikel 11.7 (bijzonderheden bij aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten)
1. Voor gevallen die zowel in kolom 2 als in kolom 3 van bijlage V zijn aangegeven, wordt
bij de voorbereiding van het besluit een milieueffectrapport gemaakt.
2. Bij de vaststelling of sprake is van een project als bedoeld in artikel 11.6, eerste of
tweede lid, wordt het hele project in beschouwing genomen, met inbegrip van de grensoverschrijdende onderdelen.
3. Projecten als bedoeld in bijlage V, kolom 2, in samenhang met kolom 1, die alleen 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
11.69.5, eerste lid, aangemerkt als projecten als bedoeld in artikel 11.6, tweede lid.
4. Onder een wijziging of uitbreiding als bedoeld in bijlage V, kolom 3, wordt ook verstaan:
a. een wijziging die betrekking heeft op reconstructie of een andere verandering van aangelegde werken, ingerichte gebieden of bestaande installaties; en
b. een uitbreiding die betrekking heeft op het opnieuw in gebruik nemen van aangelegde
werken, ingerichte gebieden of bestaande installaties.
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Artikel 11.8 (bijzonderheden bij de besluiten bij mer-(beoordelings)plichtige projecten)
1. Als in bijlage V, kolom 4, de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit
is aangewezen, wordt ook de omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit van afvalwater op een oppervlaktewater of zuiveringtechnisch werk bedoeld, voor zover in hoofdstuk 3
van het Besluit activiteiten leefomgeving is bepaald dat het is verboden om:
a. zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten; en
b. zonder omgevingsvergunning afvalwater afkomstig van die activiteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk te lozen.
Als in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving is bepaald dat het is verboden
om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, en afvalwater afkomstig van die activiteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringstechnisch
werk wordt geloosd, geldt voor die lozingsactiviteit het verbod om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit te verrichten en wordt de omgevingsvergunning voor die lozingsactiviteit ook aangemerkt als het besluit, bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, van de
wet.
2. Als geen sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 11.6, derde lid, kan het bevoegd gezag een ander besluit aanwijzen dat nodig is voor een project waarvoor moet
worden beoordeeld of dat aanzienlijke milieueffecten kan hebben en, als dat het geval is,
waarvoor bij de voorbereiding van dat besluit een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
3. Als voor een project een omgevingsvergunning voor een afwijkomgevingsplanactiviteit
wordt aangevraagd, wordt die omgevingsvergunning voor een afwijkomgevingsplanactiviteit aangemerkt als het besluit, bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, van de wet, in plaats
van het besluit tot vaststelling van een omgevingsplan, bedoeld in bijlage V, kolom 4.
Artikel 11.9 (regels ontheffing)
1. Bij een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 16.44, tweede lid, van de wet, verstrekt degene die voornemens is het project uit te voeren in ieder geval de volgende gegevens:
a. een beschrijving van het voorgenomen project;
b. een beschrijving van de omstandigheden waaronder het project zal worden uitgevoerd;
c. de redenen voor het verzoek; en
d. een aanduiding van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, met overeenkomstige toepassing
van artikel 3:12, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van:
a. de ontheffing, bedoeld in artikel 16.44, tweede lid, van de wet; en
b. indien van toepassing, de gegevens die zijn verzameld bij een andere vorm van beoordeling van de milieueffecten, bedoeld in artikel 16.44, derde lid, van de wet.
Artikel 11.10 (inhoud mededeling voornemen)
1. Bij een mededeling als bedoeld in artikel 16.45, eerste lid, van de wet, verstrekt degene
die voornemens is het project uit te voeren in ieder geval een beschrijving van:
a. het project, met in ieder geval een beschrijving van:
1˚. de fysieke kenmerken van het gehele project en, voor zover relevant, van sloopactiviteiten;
2˚. de locatie van het project, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn;
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b. de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het project; en
c. voor zover er informatie over deze effecten beschikbaar is: de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het project ten gevolge van:
1˚. de verwachte residuen en emissies en de productie van afvalstoffen; en
2˚. het gebruik van natuurlijke bronnen, waaronder bodem, land, water en biodiversiteit.
2. Bij het verstrekken van de informatie, bedoeld in het eerste lid, houdt degene die voornemens is het project uit te voeren rekening met de relevante criteria van bijlage III bij de
mer-richtlijn en, voor zover relevant, met de beschikbare resultaten van andere relevante
beoordelingen van de milieueffecten.
3. Bij de mededeling kan een beschrijving worden verstrekt van de kenmerken van het
voorgenomen project en van de voorgenomen maatregelen om mogelijk aanzienlijke milieueffecten te vermijden of te voorkomen.
Artikel 11.11 (project-mer-beoordeling)
1. Het bevoegd gezag neemt uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst van de mededeling de beslissing, bedoeld in artikel 16.43, tweede lid, van de wet, op grond van de informatie, bedoeld in artikel 11.10.
2. In de motivering van de beslissing wordt in ieder geval verwezen naar:
a. de relevante criteria van bijlage III bij de mer-richtlijn; en
b. als is beslist dat geen milieueffectrapport moet worden gemaakt:
1˚. de kenmerken en maatregelen, bedoeld in artikel 11.10, derde lid, als degene die
voornemens is het project uit te voeren deze heeft voorgesteld; en
2˚. het moment waarop die maatregelen moeten zijn gerealiseerd.
Artikel 11.12 (passende scheiding)
1. Als het bevoegd gezag degene is die voornemens is het project uit te voeren waarvoor
een milieueffectrapport moet worden gemaakt, zorgt het bevoegd gezag in ieder geval
voor een passende scheiding tussen conflicterende functies bij de ambtelijke voorbereiding
van het besluit.
2. Het bevoegd gezag legt de wijze waarop het zorg draagt voor een passende scheiding
vast in een beschrijving van de werkprocessen en procedures en draagt zorg voor de naleving daarvan.
Artikel 11.13 (raadpleging reikwijdte en detailniveau)
1. Het bevoegd gezag brengt advies uit over de reikwijdte en het detailniveau, bedoeld in
artikel 16.46, eerste lid, van de wet, met inachtneming van de informatie die is verstrekt
door degene die voornemens is het project uit te voeren, in het bijzonder over:
a. de specifieke kenmerken van het project, waaronder de locatie en de technische capaciteit; en
b. de te verwachten milieueffecten van het project.
2. Uiterlijk zes weken na ontvangst van het verzoek, bedoeld in artikel 16.46, eerste lid,
van de wet, brengt het bevoegd gezag advies uit. Het bevoegd gezag kan de termijn eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen.
Artikel 11.14 (advies Commissie voor de milieueffectrapportage)
Als toepassing wordt gegeven aan artikel 16.47, eerste lid, van de wet, stelt het bevoegd
gezag de Commissie voor de milieueffectrapportage uiterlijk op het moment van terinzagelegging van het milieueffectrapport in de gelegenheid daarover te adviseren.
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Artikel 11.15 (elektronische beschikbaarstelling, kennisgeving en, coördinatie)
1. De kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de mededeling, bedoeld in artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht vindt in ieder geval
plaats in het door het bevoegd gezag uitgegeven gemeenteblad, waterschapsblad, provinciaal blad, of publicatieblad van een gemeenschappelijke regeling.
2. De terinzagelegging van het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken, bedoeld in
artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht, vindt in ieder geval plaats in:
a. hetzelfde blad als bedoeld in het eerste lid of op een andere geschikte wijze; of
b. als het bevoegd gezag tot de centrale overheid behoort: de Staatscourant of op een andere geschikte wijze.
3. Als voor een project een milieueffectrapport moet worden gemaakt en op grond van artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming ook een passende beoordeling moet worden gemaakt, worden het milieueffectrapport en de passende beoordeling tegelijkertijd door het
bevoegd gezag voor het besluit waarvoor het milieueffectrapport gemaakt wordt, ter inzage gelegd.
Artikel 11.16 (inhoud project-MER)
1. Het milieueffectrapport bevat in ieder geval de volgende informatie:
a. een beschrijving van het project;
b. een beschrijving van de redelijke alternatieven voor het project en de specifieke kenmerken ervan, met inbegrip van een vergelijking van de milieueffecten, en een motivering
voor de gekozen optie in het licht van de milieueffecten;
c. een beschrijving van de relevante aspecten van de bestaande staat of kwaliteit van het
milieu en de mogelijke ontwikkelingen daarvan als het project niet wordt uitgevoerd, voor
zover natuurlijke veranderingen redelijkerwijs kunnen worden beoordeeld op basis van beschikbare milieu-informatie en wetenschappelijke kennis;
d. een beschrijving van de factoren bevolking, gezondheid, biodiversiteit, land, bodem,
water, lucht, klimaat, materiële goederen, cultureel erfgoed en het landschap, waarop het
project aanzienlijke milieueffecten kan hebben, en de samenhang daartussen;
e. een beschrijving van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het project;
f. een beschrijving van de methoden of bewijsstukken die zijn gebruikt voor de identificatie
en de beoordeling van de aanzienlijke milieueffecten, met inbegrip van de moeilijkheden
die bij het verzamelen van de vereiste informatie zijn ondervonden;
g. een beschrijving van de kenmerken van het project en de voorgenomen maatregelen
om alle beschreven aanzienlijke nadelige milieueffecten te vermijden, te voorkomen, te
beperken en, als dat mogelijk is, te compenseren en, voor zover van toepassing, van voorgestelde monitoringsmaatregelen en procedures voor monitoring;
h. een beschrijving van de verwachte aanzienlijke nadelige milieueffecten van het project
die voortvloeien uit de kwetsbaarheid van het project voor risico’s op zware ongevallen of
rampen;
i. een niet-technische samenvatting van de op grond van onderdelen a tot en met h verstrekte informatie; en
j. een referentielijst waarin de bronnen worden vermeld die zijn gebruikt voor de in het
milieueffectrapport opgenomen beschrijvingen en beoordelingen.
2. Bij de beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onder g, wordt aangegeven in welke mate
aanzienlijke nadelige milieueffecten worden vermeden, voorkomen, beperkt of gecompenseerd in zowel de bouwfase als de bedrijfsfase.
3. Voor zover van toepassing omvat de beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onder h, de
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geplande maatregelen om de aanzienlijke nadelige milieueffecten van dergelijke gebeurtenissen te voorkomen of te beperken, en informatie over paraatheid en de voorgenomen
reactie bij dergelijke noodsituaties.
4. Wanneer een advies over de reikwijdte en het detailniveau, bedoeld in artikel 16.46,
eerste lid, van de wet, is uitgebracht, is het milieueffectrapport gebaseerd op dat advies.
Het milieueffectrapport bevat de informatie die redelijkerwijs mag worden vereist om tot
een gemotiveerde conclusie over de aanzienlijke milieueffecten van het project te komen,
waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande kennis en beoordelingsmethodes.
5. Om overlapping van milieueffectrapporten te voorkomen, wordt bij het maken van het
milieueffectrapport rekening gehouden met de beschikbare resultaten die op grond van
verordeningen, richtlijnen en besluiten als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is verkregen.
Artikel 11.17 (beschrijving project in MER)
De beschrijving van het project, bedoeld in artikel 11.16, eerste lid, onder a, bevat in ieder
geval:
a. een beschrijving van de locatie van het project;
b. een beschrijving van de fysieke kenmerken van het gehele project en, voor zover relevant, van sloopactiviteiten, en de eisen over landgebruik tijdens de bouw- en bedrijfsfase;
c. een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de bedrijfsfase van het project,
waaronder de productieprocessen; en
d. een prognose van de soort en de hoeveelheid van de verwachte residuen en emissies en
de hoeveelheden en soorten tijdens de bouw- en bedrijfsfase geproduceerde afvalstoffen.
Artikel 11.18 (beschrijving milieueffecten in MER)
1. De beschrijving van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het project, bedoeld in
artikel 11.16, eerste lid, onder e, op de in artikel 11.16, eerste lid, onder d, bedoelde factoren, bevat in ieder geval een beschrijving van:
a. de bouw en het bestaan van het project, en, als dat van toepassing is, van sloopactiviteiten;
b. het gebruik van natuurlijke bronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit,
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de duurzame beschikbaarheid van
deze bronnen;
c. de uitstoot van verontreinigende stoffen, geluidshinder, trillingen, licht, warmte, straling,
het ontstaan van milieuhinder en het verwijderen en terugwinnen van afvalstoffen;
d. de risico’s voor de gezondheid, het cultureel erfgoed of het milieu;
e. de cumulatie van effecten met andere bestaande of goedgekeurde projecten, waarbij
rekening wordt gehouden met alle bestaande milieuproblemen van gebieden die vanuit milieuoogpunt van bijzonder belang zijn en waarop het project van invloed kan zijn, of met
het gebruik van natuurlijke bronnen;
f. het effect van het project op het klimaat en de kwetsbaarheid van het project voor klimaatverandering; en
g. de gebruikte technologieën en stoffen.
2. De beschrijving van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het project heeft betrekking op de directe en, voor zover van toepassing, de indirecte, secundaire, cumulatieve en grensoverschrijdende effecten op korte termijn, middellange termijn en lange termijn, permanente en tijdelijke, en positieve en negatieve effecten van het project.
3. De beschrijving van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het project houdt rekening met de Europese of nationale vastgestelde doelstellingen over milieubescherming, die
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relevant zijn voor het project.
Artikel 11.19 (inhoud besluit)
1. In het besluit waarvoor bij de voorbereiding een milieueffectrapport moet worden gemaakt, vermeldt het bevoegd gezag in ieder geval hoe rekening is gehouden met:
a. het milieueffectrapport; en
b. indien van toepassing, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.
2. Daarnaast bevat het besluit in ieder geval:
a. de gemotiveerde conclusie van het bevoegd gezag over de aanzienlijke milieueffecten
van het project;
b. alle aan het besluit verbonden voorschriften;
c. voor zover van toepassing, een beschrijving van alle kenmerken van het project en de
voorgenomen maatregelen om aanzienlijke nadelige milieueffecten te vermijden, te voorkomen of te beperken en, als dat mogelijk is, te compenseren en op welk moment de
maatregelen moeten zijn genomen; en
d. in voorkomend geval, monitoringsmaatregelen en procedures voor de monitoring van
die effecten waarvoor het bevoegd gezag monitoring noodzakelijk acht, waarbij het soort
parameters dat wordt gemonitord en de looptijd van de monitoring evenredig moeten zijn
met de aard, de locatie en de omvang van het project en met het belang van de milieueffecten.
3. Het bevoegd gezag kan bepalen dat degene die voornemens is het project uit te voeren
bestaande monitoring gebruikt voor de monitoringsmaatregelen en de procedures voor de
monitoring.
Artikel 11.20 (monitoring project-mer)
1. Als op grond van artikel 11.19, tweede lid, onder d, monitoring plaatsvindt, verstrekt
degene die het project uitvoert de resultaten van de monitoring aan het bevoegd gezag.
2. Het bevoegd gezag stelt de resultaten van de monitoring elektronisch beschikbaar.
3. Het bevoegd gezag neemt, als dat naar zijn oordeel nodig is, passende maatregelen om
de onvoorziene nadelige milieueffecten zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Artikel 11.21 (gegevensverstrekking)
Het bevoegd gezag voor het milieueffectrapport verstrekt aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op verzoek de bij dat gezag beschikbare gegevens die nodig zijn
om te kunnen voldoen aan artikel 12, tweede lid, van de mer-richtlijn.

AFDELING 11.3 GRENSOVERSCHRIJDENDE MILIEUEFFECTEN
§ 11.3.1 Grensoverschrijdende plan-mer
Artikel 11.22 (mededeling en toezending informatie grensoverschrijdende milieueffecten)
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 die mededeling, of nadat die autoriteit hierom heeft verzocht, zendt het
bevoegd gezag aan die autoriteit in ieder geval:
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a. het ontwerp van het plan of programma;
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 milieueffecten en een vertaling van de samenvatting van het milieueffectrapport in de taal 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
overleg wenst over de mogelijk grensoverschrijdende milieueffecten.
2. Het bevoegd gezag doet de mededeling zo spoedig mogelijk en zendt de informatie in
ieder geval voor de vaststelling van het plan of programma.
Artikel 11.23 (overleg)
1. Als de bevoegde autoriteit van de andere staat binnen de gestelde termijn heeft aangegeven dat zij overleg wenst, overlegt het bevoegd gezag met die autoriteit 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 te compenseren.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat 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. Het bevoegd
gezag zendt de benodigde informatie aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Artikel 11.24 (zienswijzen)
Het betrokken publiek en de bevoegde instanties van 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 11.25 (inhoud en verstrekking plan of programma)
Nadat het plan of programma is vastgesteld, verstrekt het bevoegd gezag dat 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 11.26 (grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland)
1. Als de bevoegde autoriteit van een andere staat heeft medegedeeld dat een plan of programma mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende milieueffecten heeft in Nederland,
geeft het betrokken bestuursorgaan binnen de door die autoriteit gestelde termijn aan dat
overleg gewenst is.
2. Als toepassing is gegeven aan het eerste lid, overlegt het betrokken bestuursorgaan
met de bevoegde autoriteit over de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het plan of
programma en de voorgenomen maatregelen om de nadelige effecten te voorkomen, te
beperken of te compenseren.
3. Als toepassing is gegeven aan het eerste lid, stelt het betrokken bestuursorgaan, in
overeenstemming met de bevoegde autoriteit, het betrokken publiek en de bevoegde instanties in de gelegenheid zienswijzen naar voren te brengen.
4. Als toepassing is gegeven aan het eerste lid, geeft het betrokken bestuursorgaan, in
overeenstemming met de bevoegde autoriteit en met overeenkomstige toepassing van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van:
a. het vastgestelde plan of programma;
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b. een door de bevoegde autoriteit van de andere staat opgestelde samenvatting van de
wijze waarop de milieuoverwegingen, de gehouden overleggen, de naar voren gebrachte
zienswijzen en het milieueffectrapport zijn betrokken bij het vaststellen van het plan of
programma; en
c. de monitoringsmaatregelen waartoe de bevoegde autoriteit heeft besloten.
§ 11.3.2 Grensoverschrijdende project-mer
Artikel 11.27 (mededeling grensoverschrijdende milieueffecten)
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 autoriteit hierom heeft
verzocht, zendt het bevoegd gezag aan die autoriteit in ieder geval:
a. informatie over het project, waaronder alle beschikbare informatie over de mogelijk
grensoverschrijdende milieueffecten;
b. informatie over de aard en de totstandkoming van het te nemen besluit; en
c. informatie over de termijn waarbinnen de bevoegde autoriteit van de andere staat advies kan uitbrengen over het milieueffectrapport en zienswijzen naar voren kan brengen
over het ontwerp van het besluit.
2. Het bevoegd gezag zendt die 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.
3. Als sprake is van een projectbesluit, zendt het bevoegd gezag deze informatie niet later
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 11.28 (toezending informatie en zienswijzen)
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 bevoegde 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. als het om een projectprocedure gaat: 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 hiertoe aangewezen bevoegde instanties in de andere staat worden, voor zover van
toepassing, in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de reikwijdte en het
detailniveau van de informatie voor het milieueffectrapport 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 aan
de bevoegde autoriteit en de bevoegde instanties van de andere staat:
a. het ontwerp van het besluit, met inbegrip van het milieueffectrapport;
b. de termijn waarbinnen zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht en waarbinnen
advies kan worden uitgebracht; en
c. een vertaling van de samenvatting van het milieueffectrapport in de taal van de andere
staat.
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4. 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 11.29 (overleg)
1. Binnen een door de partijen afgesproken termijn overlegt het bevoegd gezag 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 van Infrastructuur en Waterstaat 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. Het bevoegd
gezag zendt de benodigde informatie aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Artikel 11.30 (inhoud en verstrekking besluit)
Nadat het besluit is vastgesteld, verstrekt het bevoegd gezag dat besluit aan de bevoegde
autoriteit, het betrokken publiek en de bevoegde instanties van de andere staat.
Artikel 11.31 (nieuwe informatie, monitoring en evaluatie)
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 een mogelijk nadelig
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 de andere staat.
2. Als een van de staten hierom verzoekt, vindt overleg plaats over de vraag of het besluit
naar aanleiding van die 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 de uitvoering van het project, waarvoor bij de voorbereiding voor het besluit een milieueffectrapport moet worden
gemaakt.
Artikel 11.32 (grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland)
1. Als de bevoegde autoriteit van een andere staat heeft medegedeeld dat een project mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende milieueffecten heeft in Nederland, geeft het betrokken bestuursorgaan binnen de door die autoriteit gestelde termijn aan of deelname
aan de procedure van de milieueffectrapportage gewenst is.
2. Als toepassing is gegeven aan het eerste lid, overlegt het betrokken bestuursorgaan
met de bevoegde autoriteit over de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het project en
de voorgenomen maatregelen om de nadelige effecten te voorkomen, te beperken of te
mitigeren.
3. Als toepassing is gegeven aan het eerste lid, stelt het betrokken bestuursorgaan, in
overeenstemming met de bevoegde autoriteit, het betrokken publiek en de bevoegde instanties in de gelegenheid zienswijzen naar voren te brengen.
4. Als toepassing is gegeven aan het eerste lid, geeft het betrokken bestuursorgaan, in
overeenstemming met de bevoegde autoriteit en met overeenkomstige toepassing van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van:
a. het genomen besluit;
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b. een door de bevoegde autoriteit opgestelde samenvatting van de wijze waarop de milieuoverwegingen, de gehouden overleggen, de naar voren gebrachte zienswijzen en het
milieueffectrapport zijn betrokken bij het vaststellen van het project; en
c. de monitoringsmaatregelen waartoe de bevoegde autoriteit heeft besloten.

HOOFDSTUK 12 ADVIESORGANEN EN ADVISEURS

AFDELING 12.1 COMMISSIE VOOR DE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
Artikel 12.1 (samenstelling commissie)
De Commissie voor de milieueffectrapportage bestaat uit een voorzitter en ten hoogste
veertien plaatsvervangend voorzitters.
Artikel 12.2 (secretaris en bureau)
1. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een secretaris en een bureau dat
onder leiding staat van die secretaris.
2. De secretaris van de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt benoemd en ontslagen door de voorzitter van de commissie, na overleg met de plaatsvervangend voorzitters.
Artikel 12.3 (jaarverslag)
De Commissie voor de milieueffectrapportage brengt jaarlijks voor 1 april aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.
Artikel 12.4 (samenstelling werkgroep)
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 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 laatstgenoemde voorzitter.
Artikel 12.5 (advisering door werkgroep)
1. De werkgroep, bedoeld in artikel 12.4, eerste lid, adviseert aan het bevoegd gezag.
2. De adviezen worden uitgebracht in overeenstemming met het gevoelen van de meerderheid van de deskundigen in de werkgroep.
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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 over een zodanig standpunt een afzonderlijke nota bij het
advies voegen.

AFDELING 12.2 OCW-SCHADEBEOORDELINGSCOMMISSIE ARCHEOLOGISCHE RIJKSMONUMENTEN
Artikel 12.6 (instelling en aanwijzing commissie)
Er is een OCW-schadebeoordelingscommissie archeologische rijksmonumenten 1 die tot
taak heeft advies uit te brengen aan bestuursorganen over schadevergoeding als bedoeld
in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel
15.1, eerste lid, onder i, van de wet, voor zover de schade voortvloeit uit beslissingen op
aanvragen om omgevingsvergunningen voor rijksmonumentenactiviteiten met betrekking
tot een archeologisch monument.
Artikel 12.7 (samenstelling commissie)
De OCW-schadebeoordelingscommissie archeologische rijksmonumenten bestaat uit ten
hoogste zeven leden.

HOOFDSTUK 13 HANDHAVING EN UITVOERING

AFDELING 13.1 BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVINGSTAAK EN HANDHAVINGSBEVOEGDHEID
Artikel 13.1 (toedeling handhavingstaak aan een ander bestuursorgaananders
dan aan college van burgemeester en wethouders)
De bestuursrechtelijke handhavingstaak, bedoeld in artikel 18.1 van de wet, berust in de
volgende gevallen bij:
a. gedeputeerde staten:
1°. bij een zwemverbod als bedoeld in artikel 2.38 van de wet;
2°. bij een bij omgevingsverordening gestelde verplichting tot monitoring als bedoeld in
artikel 20.1 van de wet of gegevensverzameling als bedoeld in artikel 20.6 van de wet,
voor zover niet gericht tot een bestuursorgaan;
b. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat:
1°. bij een toegangsverbod als bedoeld in artikel 2.40, eerste lid, van de wet;
2°. bij een activiteit die geheel of in hoofdzaak plaatsvindt in de territoriale zee, voor zover
gelegen buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied, of die geheel of in
hoofdzaak plaatsvindt in de exclusieve economische zone;
c. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: bij een regel voor een
energielabel of de keuring van een airconditioningsysteem, gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving of de daarbij behorende ministeriële regeling;
dc. Onze Minister van Financiën: bij het onthouden van toestemming tot vertrek van een
vaartuig of luchtvaartuig uit Nederland als bedoeld in artikel 18.8 van de wet;

__________________________________________________________________________

Pm. Omdat dit een nieuwe naam is voor een al bestaande commissie (de OCenW-schadebeoordelingscommissie monumenten) zal nader bezien worden in hoeverre hier overgangsrecht voor nodig is.
1
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ed. het bestuursorgaan dat op grond van paragraaf 2.4.1 van de wet bevoegdheden of taken toebedeeld heeft gekregen met betrekking tot een specifiek aspect van de fysieke
leefomgeving: bij een activiteit die in strijd is met de zorgplicht, bedoeld in de artikelen
1.6 en 1.7 van de wet, of het verbod, bedoeld in artikel 1.7a van de wet, voor zover het
gaat om het specifieke aspect van de fysieke leefomgeving;
fe. de commissaris van de Koning: bij een tijdelijke regel als bedoeld in artikel 19.12, eerste lid, van de wet;
en
g. het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving: bij
een in hoofdstuk 4 of 5 van dat besluit gestelde verplichting tot monitoring als bedoeld in
artikel 20.1 van de wet of gegevensverzameling als bedoeld in artikel 20.6, voor zover niet
gericht tot een bestuursorgaan; en
hf. het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van een experiment als
bedoeld in artikel 23.3, eerste lid, van de wet: bij een aanwijzing tot het treffen van een
maatregel als bedoeld in artikel 23.3, zesde lid, van de wet.
Artikel 13.1a (toedeling aanvullende handhavingstaak gewasbeschermingsmiddelen aan ander bestuursorgaan)
1. De bestuursrechtelijke handhavingstaak, bedoeld in artikel 18.1 van de wet, berust bij
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij het verrichten van de milieubelastende
activiteiten, bedoeld in de artikelen 3.200, 3.205, 3.208, 3.211, 3.215 en 3.218 van het
Besluit activiteiten leefomgeving ook bij Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
2. De bestuursrechtelijke handhavingstaak, bedoeld in artikel 18.1 van de wet, berust bij
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij het verrichten van andere milieubelastende activiteiten dan bedoeld in het eerste lid en bij het gebruik van biociden ook bij
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Artikel 13.2 (toedeling handhavingstaak gedoogplichten)
De bestuursrechtelijke handhavingstaak, bedoeld in artikel 18.1 van de wet, berust in geval van de volgende gedoogplichten uit hoofdstuk 10 van de wet bij:
a. gedeputeerde staten: bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.10 van de wet;
b. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat:
1°. bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.7 van de wet;
2°. bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.8, eerste lid, van de wet;
c. het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van een gedoogplicht:
1°. bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.2 van de wet;
2°. bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.3, eerste, derde en vierde lid, van de
wet;
3°. bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.6, eerste lid, van de wet;
d. het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 17.9, eerste tot en met vierde lid, van de Wet milieubeheer: bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.6, tweede lid, van de wet;
e. het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam, bedoeld in artikel 20, derde lid, van de
Wet personenvervoer 2000: bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.8, derde lid, van
de wet;
f. 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: bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.9 van
de wet; en
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g. het bestuursorgaan dat bevoegd is tot oplegging van een gedoogplicht:
1°. bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.13a, eerste lid, van de wet;
2°. bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.17 van de wet;
3°. bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.19, eerste en tweede lid, van de wet;
4°. bij een gedoogplicht als bedoeld in artikel 10.19a, van de wet.
Artikel 13.3 (bestuursdwangbevoegdheid instemmingsorgaan)
1. Het bestuursorgaan dat op grond van afdeling 4.2 heeft beslist over instemming met de
voorgenomen beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit,
of dat op grond van artikel 4.37 van dit besluit of artikel 16.16, vierde lid, van de wet
heeft bepaald dat instemming niet is vereist, is in de volgende gevallen bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang voor zover het gaat om de naleving van de voorschriften van de omgevingsvergunning voor die activiteit:
a. het dagelijks bestuur van het waterschap: bij een omgevingsvergunning die betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 4.24, eerste lid, onder a, b of c;
b. gedeputeerde staten:
1°. bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 4.25, eerste lid, onder a, b, d, e of f, voor zover bij dat laatste onderdeel de activiteit
betrekking heeft op een watersysteem dat of een weg die in beheer is bij de provincie; of
2°. bij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.25, tweede lid, voor zover die betrekking heeft op een ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de rijkswateren
behorende rivier of buiten de rijkswateren waarbij 100.000 m3 of meer in situ wordt ontgraven;
c. het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 20, derde lid, van
de Wet personenvervoer 2000: bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 4.26, eerste lid;
cd. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat:
1°. bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 4.29, eerste lid; of
2°. bij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.29, tweede lid, voor zover die betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk;
de. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat:
1°. bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 4.30, eerste lid, met uitzondering van een beperkingengebiedactiviteit met betrekking
tot de luchthaven Schiphol, of een overige burgerluchthaven van nationale betekenis of
een bijzondere spoorweg; of
2°. bij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.30, tweede lid, voor zover die betrekking heeft op een ontgrondingsactiviteit in een rijkswater, anders dan in het winterbed
van een rivier, waarbij 100.000 m3 of meer in situ wordt ontgraven;bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 4.30, eerste lid, met
uitzondering van een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot de luchthaven Schiphol of een overige burgerluchthaven van nationale betekenis;
ef. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: bij een omgevingsvergunning
die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 4.31, eerste lid; en
fg. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: bij een omgevingsvergunning die
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 4.32, eerste lid, onder a.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als gedeputeerde staten op grond van artikel 4.16
bevoegd gezag zijn.
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AFDELING 13.2 KWALITEITSBEVORDERING EN AFSTEMMING UITVOERING EN HANDHAVING
§ 13.2.1 Toepassingsbereik
Artikel 13.4 (toepassingsbereik)
Deze afdeling is van toepassing op het verrichten van werkzaamheden voor de uitoefening
van bevoegdheden door het bevoegd gezag in het kader van de uitvoeringstaak, bedoeld
in artikel 18.18, tweede lid, van de wet, en de handhavingstaak, bedoeld in artikel 18.1
van de wet.
§ 13.2.2 Strategische en programmatische uitvoering en handhaving
Artikel 13.5 (uitvoerings- en handhavingsstrategie)
1. De bestuursorganen die zijn belast met de uitvoerings- en handhavingstaak stellen een
uitvoerings- en handhavingsstrategie vast in een of meer documenten waarin gemotiveerd
wordt aangegeven welke doelen worden gesteld voor de uitvoering en handhaving en
welke werkzaamheden met het oog op die doelen zullen worden verricht.
2. De bestuursorganen die deelnemen in een omgevingsdienst stellen gezamenlijk een
uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie vast voor de werkzaamheden, bedoeld in
artikel 13.12, eerste lid.
3. De handhavingsstrategie wordt zo nodig afgestemd met de instanties die zijn belast met
de strafrechtelijke handhaving.
4. De handhavingsstrategie wordt gebaseerd op een analyse van de problemen die zich
kunnen voordoen bij de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet.
Artikel 13.6 (inhoud uitvoerings- en handhavingsstrategie)
1. De uitvoerings- en handhavingsstrategie biedt in ieder geval inzicht in:
a. de prioriteitenstelling voor het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel
13.5, eerste lid;
b. de methode die wordt gebruikt om te bepalen of de doelen, bedoeld in artikel 13.5, eerste lid, worden bereikt;
c. de criteria die worden gebruikt bij het beoordelen van en beslissen op aanvragen om
omgevingsvergunningen en het beoordelen van meldingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de wet; en
d. de werkwijze bij het verlenen van omgevingsvergunningen en het beoordelen van meldingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de wet.
2. De handhavingsstrategie biedt ook inzicht in:
a. de afspraken die door bestuursorganen onderling en met de instanties die zijn belast
met de strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt over samenwerking bij en afstemming
van werkzaamheden;
b. de wijze waarop toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet wordt
gehouden;
c. de wijze waarop wordt gerapporteerd over bevindingen over de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet en eventueel daaraan verbonden consequenties;
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d. de wijze waarop bestuurlijke sancties en termijnen die bij het opleggen en ten uitvoer
leggen daarvan worden gehanteerd en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd; en
e. de wijze waarop wordt gehandeld na geconstateerde overtredingen die zijn begaan door
of in naam van een bestuursorgaan of een andere tot de overheid behorende instantie.
Artikel 13.7 (nadere inhoud handhavingsstrategie)
1. Tot de wijze waarop toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet
wordt gehouden, bedoeld in artikel 13.6, tweede lid, onder b, behoort in ieder geval:
a. de wijze waarop toezicht wordt voorbereid, uitgaande van een register waarin in ieder
geval ippc-installaties zijn opgenomen;
b. de frequentie waarmee routinematig toezicht wordt gehouden, waarbij die frequentie
voor ippc-installaties, afhankelijk van de milieurisico’s, het nalevingsgedrag en de aanwezigheid van een gecertificeerd milieuzorgsysteem, ten minste is:
1°. eenmaal per drie jaar bij beperkte milieurisico’s; of
2°. eenmaal per jaar bij grote milieurisico’s; en
c. de termijn waarbinnen na het vaststellen van een ernstige klacht, ernstig ongewoon
voorval of ernstige overtreding niet-routinematig toezicht wordt gehouden, waarbij die termijn voor ippc-installaties is:
1°. na het vaststellen van een ernstige klacht, ernstig ongewoon voorval of ernstige overtreding, zo spoedig mogelijk en in voorkomend geval voor de verlening of wijziging van
een omgevingsvergunning; of
2°. na het vaststellen van een ernstige overtreding, in ieder geval binnen zes maanden.
2. Tot de wijze waarop wordt gerapporteerd over bevindingen over de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de wet en eventueel daaraan verbonden consequenties, bedoeld
in artikel 13.6, tweede lid, onder c, behoort in ieder geval:
a. de termijn waarbinnen rapportage wordt gedeeld met betrokkenen, waarbij die termijn
voor rapportage met betrekking tot ippc-installaties twee maanden is;
b. de termijn waarbinnen en mate waarin rapportage openbaar wordt gemaakt, waarbij
die termijn voor rapportage met betrekking tot ippc-installaties vier maanden is en de artikelen 19.3 tot en met 19.5 van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing zijn.
Artikel 13.8 (uitvoeringsprogramma)
1. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 13.5, werken jaarlijks de uitvoerings- en handhavingsstrategie uit in een uitvoeringsprogramma, waarin wordt aangegeven welke van de
werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, het komende jaar zullen worden
verricht. Daarbij houden ze rekening met de doelen, bedoeld in datzelfde eerste lid, en de
prioriteitenstelling, bedoeld in artikel 13.6, eerste lid, onder a.
2. Het uitvoeringsprogramma wordt zo nodig afgestemd met de instanties die zijn belast
met de strafrechtelijke handhaving.
Artikel 13.9 (uitvoeringsorganisatie)
1. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 13.5, richten hun organisatie zodanig in dat een
goede uitvoering van de uitvoerings- en handhavingsstrategie en het uitvoeringsprogramma is gewaarborgd.
2. De bestuursorganen dragen er in ieder geval zorg voor dat:
a. de personeelsformatie voor de uitvoering en handhaving en de bij de functies behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd;
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b. een persoon die door hen is belast met het beoordelen van en beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning of met het beoordelen van en beslissen op een aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de wet of het stellen van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in
artikel 4.5, eerste lid, van de wet, ten aanzien van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, niet wordt belast met:
1°. het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet ten aanzien van
dezelfde milieubelastende activiteit; of
2°. het opleggen en ten uitvoer leggen van een bestuurlijke sanctie ten aanzien van dezelfde milieubelastende activiteit;
c. een door hen met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet
belaste persoon niet voortdurend wordt belast met het toezicht op dezelfde milieubelastende activiteit; en
d. de bereikbaarheid en beschikbaarheid van hun organisatie ook buiten kantooruren is
gegarandeerd.
3. De bestuursorganen dragen er ook zorg voor dat de werkprocessen, procedures en bijbehorende informatievoorziening voor de uitvoering en handhaving worden vastgelegd en
dat werkzaamheden worden verricht volgens deze werkprocessen en procedures.
Artikel 13.10 (borgen van middelen)
De bestuursorganen, bedoeld in artikel 13.5, dragen er zorg voor dat:
a. de voor het bereiken van de doelen, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, en voor
het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in datzelfde eerste lid, benodigde en beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk worden gemaakt en in de begroting
worden gewaarborgd; en
b. voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma voldoende financiële en personele
middelen beschikbaar zijn.
Artikel 13.11 (evaluatierapportage)
1. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 13.5, rapporteren jaarlijks over de mate waarin
uitvoering van het uitvoeringsprogramma heeft plaatsgevonden en de mate waarin deze
uitvoering heeft bijgedragen aan het bereiken van de doelen, bedoeld in het eerste lid van
dat artikel.
2. Naar aanleiding van de in het eerste lid bedoelde rapportage wordt de uitvoerings- en
handhavingsstrategie bezien en zo nodig aangepast.
§ 13.2.3 Omgevingsdiensten
Artikel 13.12 (basistakenpakket omgevingsdienst)
1. Het college van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten dragen er zorg
voor dat in ieder geval de volgende werkzaamheden, voor zover tot hun taak behorend,
door een omgevingsdienst worden uitgevoerd:
a. het beoordelen van en beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen en het toepassen van paragraaf 5.1.5 van de wet, ten aanzien van activiteiten die zijn aangewezen
in bijlage VI, onder 1 tot en met 4; 2

__________________________________________________________________________

De vergunningverlening met betrekking tot milieubelastende bodemactiviteiten wordt nog nader onderzocht.
2
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b. het beoordelen van meldingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de wet, het beoordelen van en beslissen op aanvragen om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de wet, en het stellen van
maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de wet, ten aanzien van
activiteiten die zijn aangewezen in bijlage VI, onder 1 en 5;
c. het houden van toezicht op de naleving van:
1°. de verboden, bedoeld in de artikelen 5.1, 5.4, 5.5 en 5.6 van de wet, voor activiteiten
die zijn aangewezen in bijlage VI, onder 1 tot en met 4; en
2°. de regels gesteld bij of krachtens de wet en de Wet milieubeheer, die van toepassing
zijn op activiteiten die zijn aangewezen in bijlage VI, onder 1 tot en met 6 en het ketentoezicht op activiteiten die zijn aangewezen in bijlage VI, onder 7; en
d. het opleggen en ten uitvoer leggen van bestuurlijke sancties ter handhaving van de verboden en regels, bedoeld onder c.
2. Tot de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder a, behoort niet de toepassing
van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
3. De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden voor de activiteiten, bedoeld in
artikel 18.22, tweede lid, van de wet, uitsluitend door de in bijlage VII aangewezen omgevingsdiensten uitgevoerd.
4. Een naamswijziging van een in bijlage VII aangewezen omgevingsdienst gaat voor dit
besluit gelden nadat een daarover genomen besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant.
§ 13.2.4 Informatieverstrekking uitvoering en handhaving
Artikel 13.13 (verplichting tot informatieverstrekking)
Aan de verplichting tot informatieverstrekking, bedoeld in artikel 18.25, eerste lid, van de
wet, is in ieder geval voldaan als Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Justitie en Veiligheid en het algemeen bestuur van de omgevingsdiensten de
gegevens die zij beheren in verband met het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld
in artikel 13.12, eerste lid, via het beveiligde digitale systeem voor informatie-uitwisseling,
Inspectieview Milieu, raadpleegbaar maken.
Artikel 13.14 (andere bestuursorganen)
Als andere bestuursorganen als bedoeld in artikel 18.25, tweede lid, van de wet worden
aangewezen:
a. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;
b. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
c. de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012; en
d. het openbaar ministerie.
Artikel 13.15 (informatieverstrekking aan Inspectieview Milieu) 3
1. Aan Inspectieview Milieu aanleverende bestuursorganen of instanties maken gegevens
in een gestandaardiseerde set toegankelijk.
2. Ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de
wet wordt bij het aanleveren van persoonsgegevens gebruik gemaakt van het burgerservicenummer.

3

__________________________________________________________________________
Het bepaalde in de artikelen 13.15 en 13.15a wordt nog bezien.
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3. De bestuursorganen of instanties treffen, onverminderd de Algemene verordening gegevensbescherming, de artikelen 32 en 33 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht, ten behoeve van
de verwerking van gegevens die zij via Inspectieview Milieu raadpleegbaar maken dan wel
raadplegen, autorisatiemaatregelen.
Artikel 13.15a (verantwoordelijkheid voor Inspectieview Milieu)
1. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is de voor Inspectieview Milieu verwerkingsverantwoordelijke.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat richt Inspectieview Milieu in volgens de
principes van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.
3. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat richt, onverminderd de Algemene verordening gegevensbescherming en de artikelen 32 en 33 van de Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming, Inspectieview Milieu zowel procedureel als technisch
zodanig in dat:
(…).
Artikel 13.15b (kosten Inspectieview Milieu)
De jaarlijkse beheerkosten van Inspectieview Milieu komen, voor zover ze niet worden gedekt door de jaarlijkse bijdragen van aangesloten bestuursorganen en instanties, voor rekening van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
AFDELING 13.3 SEVESO-INRICHTINGEN
§ 13.3.1 Toepassingsbereik
Artikel 13.16 (toepassingsbereik)
1. Deze afdeling is van toepassing op het verrichten van de volgende werkzaamheden
door het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van
de Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio:
a. het houden van toezicht op de naleving van paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten;
leefomgeving, met inbegrip van het verzamelen en registreren van gegevens die hiervoor
van belang zijn;
b. het behandelen van klachten over de naleving van paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
c. het vaststellen en beheren van een toezichtsysteem en een toezichtplan, bedoeld in artikel 13.20, eerste lid; en
d. het uitwerken van een toezichtplan in toezichtprogramma’s, bedoeld in artikel 13.21,
eerste lid.
2. Deze afdeling is ook van toepassing op:
a. het beoordelen door het bevoegd gezag van een opgesteld of bijgewerkt veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 13.18, eerste lid;
b. de strafbaarstellingen voor handelen of nalaten in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 48, zesde lid, van de Wet veiligheidsregio’s en krachtens artikel 6, eerste lid,
tweede zin, van de Arbeidsomstandighedenwet in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten
leefomgeving; en
c. de bestuurlijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
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§ 13.3.2 Uitvoering en handhaving
Artikel 13.17 (coördineren)
1. Het bevoegd gezag coördineert in ieder geval:
a. de aanpak en het houden van toezicht op de naleving van de artikelen 4.5, 4.6, 4.10,
4.11, 4.13, 4.14 tot en met 4.20, 4.22 en 4.24 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
b. het vaststellen en beheren van een toezichtplan, bedoeld in artikel 13.20, eerste lid;
c. het uitwerken van een toezichtplan in toezichtprogramma’s, bedoeld in artikel 13.21,
eerste lid;
d. het overleg over toezicht, toezichtrapporten, bestuurlijke handhaving en andere vervolgacties;
e. het verzamelen en evalueren van voortgangsgegevens, realisatiegegevens en kwaliteitsgegevens over toezicht en vervolgacties; en
f. het signaleren van geconstateerde afwijkingen die ernstig van aard zijn en het organiseren en doorvoeren van verbetermaatregelen.
2. Het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de
Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio:
a. verstrekken elkaar onverwijld langs elektronische weg de gegevens en bescheiden
waarover zij beschikken, voor zover die gegevens en bescheiden noodzakelijk zijn voor
een goede vervulling van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 13.16, eerste lid en
tweede lid, onder a en c; en
b. stemmen het verrichten van die werkzaamheden met elkaar af.
3. Tot de gegevens en bescheiden die noodzakelijk zijn voor een goede vervulling van de
werkzaamheden, bedoeld in artikel 13.16, eerste lid en tweede lid, onder a en c, behoren
in ieder geval:
a. de gegevens en bescheiden, bedoeld in de artikelen 4.5, eerste lid en 4.6, eerste lid,
van het Besluit activiteiten leefomgeving, die moeten worden verstrekt als paragraaf 4.2
van dat besluit van toepassing is geworden op een Seveso-inrichting of bij een wijziging
als bedoeld in artikel 4.6 tweede lid, van dat besluit;
b. de voor een Seveso-inrichting verleende omgevingsvergunningen en de aanvragen om
omgevingsvergunningen voor een Seveso-inrichting;
c. besluiten tot aanwijzing als inrichting als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Sevesorichtlijn in de omgevingsvergunning op grond van artikel 8.38 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving of door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
d. een opgesteld of bijgewerkt veiligheidsrapport of onderdeel daarvan;
e. de conclusies van de beoordeling van het veiligheidsrapport en de adviezen die daarover zijn uitgebracht;
f. de toezichtrapporten, bedoeld in artikel 13.23;
g. handhavingsacties en beschikkingen tot oplegging van een bestuurlijke sanctie aan een
Seveso-inrichting;
h. het rapport inzake de bedrijfsbrandweer, bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit veiligheidsregio’s, en de aanwijzing bedrijfsbrandweer, bedoeld in artikel 31, eerste
lid, van de Wet veiligheidsregio’s; en
i. de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van het Besluit activiteiten
leefomgeving die worden verstrekt als een zwaar ongeval heeft plaatsgevonden.
Artikel 13.18 (beoordelen veiligheidsrapport)
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1. Het bevoegd gezag beoordeelt het opgestelde of bijgewerkte veiligheidsrapport of onderdeel daarvan dat op grond van artikel 4.20 van het Besluit activiteiten leefomgeving is
verstrekt.
2. Het bevoegd gezag stelt de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van
de Arbeidsomstandighedenwet, tijdig in de gelegenheid om advies uit te brengen over de
onderdelen van het veiligheidsrapport die gaan over de arbeidsveiligheid.
3. Het bevoegd gezag stelt het bestuur van de veiligheidsregio waarin de Seveso-inrichting
geheel of gedeeltelijk is gelegen, tijdig in de gelegenheid om advies uit te brengen over de
onderdelen van het veiligheidsrapport die gaan over de bedrijfsbrandweer en de voorbereiding op de bestrijding van rampen.
4. Het bevoegd gezag stelt het bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning voor een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk tijdig in
de gelegenheid advies uit te brengen over de onderdelen van het veiligheidsrapport die
gaan over mogelijke waterverontreiniging of een mogelijke belemmering voor de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk bij een zwaar ongeval.
Artikel 13.19 (conclusies beoordeling veiligheidsrapport en adviezen)
1. Het bevoegd gezag stelt degene die de Seveso-inrichting exploiteert binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van het veiligheidsrapport,
in kennis van de conclusies van de beoordeling daarvan en de adviezen die zijn uitgebracht op grond van artikel 13.18, tweede tot en met vierde lid.
2. Als het bevoegd gezag van oordeel is dat het veiligheidsrapport onvolledig is, wordt degene die de Seveso-inrichting exploiteert binnen acht weken na ontvangst van het veiligheidsrapport verzocht om aanvullende gegevens en bescheiden te verstrekken binnen een
bij het verzoek te stellen termijn van ten hoogste zes weken.
3. De termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt opgeschort met ingang van de dag dat het
verzoek, bedoeld in het tweede lid, is gedaan tot de dag waarop de aanvullende gegevens
en bescheiden zijn verstrekt.
Artikel 13.20 (toezichtsysteem en toezichtplan)
1. Het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de
Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio zorgen gezamenlijk
voor het vaststellen en beheren van een toezichtsysteem en een toezichtplan.
2. Het toezichtplan bevat ten minste:
a. een algemene beoordeling van de relevante veiligheidskwesties;
b. het gebied dat het toezichtplan bestrijkt;
c. een lijst van de Seveso-inrichtingen die onder het plan vallen;
d. een lijst van de Seveso-inrichtingen die zijn aangewezen op grond van artikel 8.38 van
het Besluit kwaliteit leefomgeving;
e. een lijst van de Seveso-inrichtingen met specifieke externe risico’s of gevarenbronnen
die het risico op of de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten;
f. procedures voor routinematig toezicht;
g. procedures voor niet-routinematig toezicht waarmee ernstige klachten, zware ongevallen, bijna-ongevallen, incidenten en overtredingen zo spoedig mogelijk worden onderzocht; en
h. afspraken over samenwerking tussen het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in
artikel 1, derde lid, onder d, van de Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio.
3. Het toezichtplan wordt regelmatig bezien en zo nodig bijgewerkt.
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Artikel 13.21 (toezichtprogramma)
1. Het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de
Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio werken gezamenlijk het
toezichtplan uit in toezichtprogramma’s voor routinematig en niet-routinematig toezicht op
een Seveso-inrichting.
2. Een toezichtprogramma vermeldt ten minste de frequentie waarmee routinematig toezicht wordt gehouden. De frequentie waarmee routinematig toezicht wordt gehouden, is:
a. voor hogedrempelinrichtingen: ten minste eenmaal per jaar; en
b. voor lagedrempelinrichtingen: ten minste eenmaal per drie jaar.
3. Het tweede lid, tweede zin, is niet van toepassing als een toezichtprogramma is vastgesteld op grond van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen, die
ten minste is gebaseerd op:
a. de mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid;
b. gegevens over de naleving van paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
en
c. als dat passend is: bevindingen van het houden van toezicht op de naleving van andere
wettelijke voorschriften dan die in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Artikel 13.22 (uitvoering toezicht)
1. Het houden van toezicht wordt afgestemd op het soort Seveso-inrichting en is niet afhankelijk van de ontvangst van het veiligheidsrapport of van andere ingediende rapporten.
2. Door het verrichten van een planmatig, systematisch, technisch, organisatorisch en bedrijfskundig onderzoek van de systemen die in de Seveso-inrichting worden gebruikt,
wordt nagegaan of:
a. passende maatregelen zijn getroffen om zware ongevallen te voorkomen;
b. in passende middelen is voorzien om de gevolgen van zware ongevallen te beperken;
en
c. het veiligheidsrapport en andere ingediende rapporten de situatie adequaat weergeven.
3. Als dat passend is wordt toezicht zoveel mogelijk gecombineerd met toezicht op andere
wettelijke voorschriften.
Artikel 13.23 (bevindingen toezicht)
1. Binnen vier maanden na afronding van een onderzoek als bedoeld in artikel 13.22,
tweede lid, worden de bevindingen vastgelegd in een toezichtrapport en meegedeeld aan
degene die de Seveso-inrichting exploiteert.
2. Het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de
Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio zien er, voor zover het
gaat om de uitoefening van hun bevoegdheden en werkzaamheden, op toe dat degene die
de Seveso-inrichting exploiteert binnen een redelijke termijn na de mededeling, bedoeld in
het eerste lid, de bevindingen opvolgt door de vereiste maatregelen te treffen.
3. Als een belangrijke overtreding van een bepaling in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving is geconstateerd, vindt binnen zes maanden na die constatering aanvullend toezicht plaats.
Artikel 13.24 (openbaarmaking bevindingen toezicht)
1. Het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de
Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio verschaffen aan eenieder de volgende gegevens:
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a. de datum waarop voor het laatst routinematig toezicht is gehouden of een verwijzing
naar de plaats waar die informatie elektronisch kan worden geraadpleegd; en
b. inlichtingen over de wijze waarop er op verzoek meer gedetailleerde gegevens over het
toezicht en het toezichtplan kan worden verkregen.
2. Als gegevens als bedoeld in artikel 19.3, eerste lid, laatste zin, van de Wet milieubeheer
worden aangewezen toezichtrapporten als bedoeld in artikel 13.23, eerste lid.
3. Als toepassing wordt gegeven aan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 19.3, eerste lid,
eerste zin, van de Wet milieubeheer, wordt een aangepast toezichtrapport beschikbaar gesteld, dat ten minste algemene gegevens bevat over risico’s van zware ongevallen, de mogelijke gevolgen daarvoor voor het milieu en de gezondheid en de bevindingen van het
toezicht.
§ 13.3.3 Strafbaarstellingen
Artikel 13.25 (strafbaarstellingen Wet veiligheidsregio’s)
Handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens artikel 48, zesde lid, van de Wet veiligheidsregio's in de artikelen 4.14, 4.15, 4.17, 4.19, 4.20 en 4.24 van het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalde, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onder 1°, van
de Wet op de economische delicten.
Artikel 13.26 (strafbaarstellingen Arbeidsomstandighedenwet)
Handelen of nalaten door de werkgever, bedoeld in artikel 1, eerste of tweede lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet, in strijd met het krachtens artikel 6, eerste lid, tweede zin,
van de Arbeidsomstandighedenwet, in de artikelen 4.4, 4.5, eerste en derde lid, 4.6, eerste lid, 4.7, 4.9 tot en met 4.15, 4.18, 4.19, 4.20, 4.22, 4.23, 4.24, 4.27, 4.28 en 4.29
van het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalde, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.
§ 13.3.4 Bestuurlijke handhaving Arbeidsomstandighedenwet
Artikel 13.26a (last onder bestuursdwang voor overtredingen Arbeidsomstandighedenwet)
Een daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen, onder hem ressorterende ambtenaar is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter zake van de naleving van de artikelen, bedoeld in artikel 13.26.
Artikel 13.27 (bestuurlijke boete voor overtredingen Arbeidsomstandighedenwet)
1. Als overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt aangemerkt het handelen of nalaten door de werkgever, bedoeld in artikel 1, eerste of tweede
lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, of de werkzame zelfstandige of werkgever die de
arbeid zelf verricht, in strijd met de in artikel 13.26 genoemde artikelen, met uitzondering
van artikel 4.9, derde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.
2. Als ernstige overtreding als bedoeld in artikel 34, zesde en negende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt een overtreding waardoor de werkgever, bedoeld
in artikel 1, eerste of tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, of de werkzame zelfstandige of werkgever die de arbeid zelf verricht, weet of redelijkerwijs moet weten, dat
levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers dan wel
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van de werkzame zelfstandige of werkgever die de arbeid verricht, ontstaat of te verwachten is.
3. Als soortgelijke verplichtingen en verboden als bedoeld in artikel 34, vijfde en zevende
lid, van de Arbeidsomstandighedenwet worden aangewezen verplichtingen en verboden
die voortvloeien uit het in de in artikel 13.26 genoemde artikelen bepaalde, voor zover het
boetenormbedrag voor de bestuurlijke boete op overtreding van deze verplichting of dat
verbod op grond van de beleidsregels, bedoeld in artikel 34, tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, hoger is dan 12.500 EUR.
4. Een overtreding van artikel 4.9, eerste lid, of artikel 4.11 van het Besluit activiteiten
leefomgeving wordt aangemerkt als een soortgelijke overtreding als het boetenormbedrag
op deze overtreding op grond van de beleidsregels, bedoeld in artikel 34, tiende lid, van
de Arbeidsomstandighedenwet, is ingedeeld in dezelfde boetecategorie als het boetenormbedrag van de eerdere overtreding.
Artikel 13.28 (waarschuwingen en stillegging voor overtredingen Arbeidsomstandighedenwet)
1. Na een herhaling van een overtreding of een soortgelijke overtreding kan een waarschuwing als bedoeld in artikel 28a, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, worden
gegeven en als opnieuw dezelfde of een soortgelijke overtreding is geconstateerd als bedoeld in dat artikel, kan de werkgever, bedoeld in artikel 1, eerste of tweede lid van de Arbeidsomstandighedenwet, of de werkzame zelfstandige of werkgever die de arbeid zelf
verricht, een bevel worden opgelegd door de daartoe aangewezen ambtenaar dat de door
hem aangewezen werkzaamheden voor een daarbij aangegeven periode van ten hoogste
drie maanden worden stilgelegd of niet mogen aanvangen.
2. Als de aard van de overtreding of de met de overtreding samenhangende omstandigheden, dan wel de gevolgen van een stillegging van de werkzaamheden daartoe aanleiding
geven, kan worden afgezien van een waarschuwing en een bevel als bedoeld in het eerste
lid.
3. Van een soortgelijke overtreding als bedoeld in het eerste en tweede lid, is sprake als
het een overtreding van de in artikel 13.26 genoemde artikelen betreft, voor zover het
boetenormbedrag voor de bestuurlijke boete op deze overtreding op grond van de beleidsregels, bedoeld in artikel 34, tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, hoger dan
50.000 euro is.
4. Een overtreding van artikel 4.9, eerste lid, of artikel 4.11 van het Besluit activiteiten
leefomgeving wordt aangemerkt als een soortgelijke overtreding als het boetenormbedrag
van deze overtreding op grond van de beleidsregels, bedoeld in artikel 34, tiende lid, van
de Arbeidsomstandighedenwet is ingedeeld in dezelfde boetecategorie als het boetenormbedrag van de eerdere overtreding.
HOOFDSTUK 14 DIGITALE VOORZIENINGEN DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET

AFDELING 14.1 ELEKTRONISCH VERKEER
Artikel 14.1 (elektronische verkeer via de landelijke voorziening aanvraag, melding en verstrekken van gegevens en bescheiden)
1. Via de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 20.21 van de wet, Elektronisch kan worden ingediend of gedaan:
a. een aanvraag om een omgevingsvergunning;
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b. een melding;
c. het verstrekken van gegevens en bescheiden;
b.d. een aanvraag om een maatwerkvoorschrift; of
c.e. een aanvraag om toestemming tot het treffen vanom een gelijkwaardige maatregel te
treffen; en
d. een melding.
2. Via de landelijke voorziening kan worden voldaan aan een andere informatieverplichting
dan een melding, tenzij bij wettelijk voorschrift een andere wijze is aangegeven.
3. Als een activiteit waarop de aanvraag, melding of het verstrekken van gegevens en bescheiden betrekking heeft, wordt verricht door of namens een rechtspersoon of natuurlijke
persoon in het kader van het voeren van een onderneming of het uitoefenen van een zelfstandig beroep, wordt de aanvraag of , melding, bedoeld in het eerste lid, of het verstrekken van gegevens en bescheiden alleen via de landelijke voorzieningelektronisch ingediend
of gedaan.
Artikel 14.2 (elektronisch formulier) 4
1. Als via de landelijke voorziening een melding of het verstrekken van gegevens en bescheiden elektronisch wordt gedaan, of als een aanvraag om een omgevingsvergunning,
een maatwerkvoorschrift of toestemming tot het treffen vanom een gelijkwaardige maatregel te treffen elektronisch wordt ingediend, een melding wordt gedaan of aan een informatieverplichting anders dan een melding wordt voldaan:
a. wordt hiervoor gebruikgemaakt van het elektronische formulier dat op de datum van indiening of aanvraag beschikbaar is in de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 16.4 van
de wet; en
b. worden de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden ook elektronisch eveneens
via de landelijke voorziening verstrekt, tenzij het bevoegd gezag toestaat dat deze ook een
andere wijze van verstrekken toestaatop papier worden verstrekt.
2. Het bevoegd gezag stelt aan Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de informatie beschikbaar die nodig is om het elektronisch formulier samen te kunnen
stellen.
Artikel 14.3 (aanvraag en melding op papierniet-elektronisch formulier) 5
Als een melding of het verstrekken van gegevens of bescheiden op papier wordt gedaan,
of als een aanvraag om een omgevingsvergunning, een maatwerkvoorschrift of toestemming tot het treffen van om een gelijkwaardige maatregel te treffen op papier wordt ingediend, een melding op papier wordt gedaan of aan een andere informatieverplichting dan
een melding op papier wordt voldaan, wordt hiervoor gebruikgemaakt van een uitdraai van
het elektronische formulier, bedoeld in artikel 14.2, eerste lid, onder a.

AFDELING 14.2 OMGEVINGSDOCUMENTEN INFORMATIE VIA DE LANDELIJKE VOORZIENING
Artikel 14.4 (omgevingsdocument)
Als omgevingsdocument als bedoeld in artikel 16.2, tweede lid, van de wet worden aangewezen de volgende besluiten of rechtsfiguren en de daarbij behorende toelichting:

__________________________________________________________________________

De procedure voor het samenstellen van het elektronisch formulier wordt nog verder onderzocht met
experts uit de praktijk. Dit kan gevolgen hebben voor deze bepaling.
5
De werkwijze met een niet-elektronisch formulier wordt nog verder onderzocht met experts uit de
praktijk. Dit kan gevolgen hebben voor deze bepaling.
4
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a. een algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling op grond van de wet;
b. een instructie als bedoeld in de artikelen 2.33, eerste lid, en 2.34, eerste lid, van de
wet, over een omgevingsplan, omgevingsverordening of projectbesluit;
c. een legger als bedoeld in artikel 2.39 van de wet;
d. een peilbesluit als bedoeld in artikel 2.41 van de wet;
e. een voorbereidingsbesluit als bedoeld in de artikelen 4.14, 4.15 en 4.16 van de wet;
f. een voornemen om een verkenning uit te voeren als bedoeld in artikel 5.47 van de wet;
g. een voorkeursbeslissing;
h. een besluit in verband met bijzondere betrokkenheid van gedeputeerde staten bij een
omgevingsplan als bedoeld in artikel 16.21, eerste lid, van de wet;
i. een geluidbelastingkaart als bedoeld in artikel 20.17, eerste lid, onder a, van de wet;
j. een besluit tot beëindiging of verlenging van een experiment als bedoeld in artikel 23.3,
zevende en achtste lid, van de wet;
k. een aanwijzing van zwemlocaties en van de aanvang en het einde van het badseizoen
per zwemlocatie als bedoeld in de artikelen 3.2 en 3.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en
l. een ontwerp van een omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening, projectbesluit, legger op de voorbereiding waarvan afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, peilbesluit, voorkeursbeslissing
en aanwijzing van zwemlocaties als bedoeld in artikel 3.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Artikel 14.4 (informatie uit besluiten en andere rechtsfiguren)
1. De Dienst, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster, stelt voor ontsluiting via
de landelijke voorziening beschikbaar:
a. de inhoud van omgevingsvisies, omgevingsplannen, waterschapsverordeningen, omge-

vingsverordeningen, projectbesluiten, en van de ministeriële regeling op grond van artikel
2.24, tweede lid, onder a, van de wet, en van de ontwerpen daarvan, in een zodanige vorm
dat de informatie per geografisch object raadpleegbaar is;
b. informatie over de status van de besluiten en andere rechtsfiguren, bedoeld onder a;
c. informatie uit documenten die zijn opgenomen in de landelijke voorziening, bedoeld in
artikel 1.2.1, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening, in een zodanige vorm dat
deze begrijpelijk en in combinatie met de informatie, bedoeld onder a, raadpleegbaar is.
2. De Dienst draagt zorg voor het beheer van de ingevolge het eerste lid beschikbaar gestelde informatie.
Artikel 14.5 (verstrekking gegevens over besluiten en andere rechtsfiguren)
Aan de Dienst worden de in bijlage VIII genoemde gegevens verstrekt door:
a. het college van burgemeester en wethouders, voor zover het betreft een besluit dat of
andere rechtsfiguur die op grond van de wet is vastgesteld door een bestuursorgaan van
de gemeente;
b. het dagelijks bestuur van een waterschap, voor zover het betreft een besluit dat of andere rechtsfiguur die op grond van de wet is vastgesteld door een bestuursorgaan van het
waterschap;
c. gedeputeerde staten, voor zover het betreft een besluit dat of andere rechtsfiguur die
op grond van de wet is vastgesteld door een bestuursorgaan van de provincie; en
d. Onze Minister of Onze Minister die het aangaat, voor zover het betreft een besluit dat of
andere rechtsfiguur die op grond van de wet is vastgesteld door of op voordracht van Onze
Minister respectievelijk Onze Minister die het aangaat.
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AFDELING 14.3 GEGEVENSBEHEER EN PERSOONSGEGEVENS
Artikel 14.6 (begripsbepalingen)
In deze afdeling wordt verstaan onder:
bericht: het elektronisch verkeer, bedoeld in artikel 14.1, eerste en tweede lid;
beheerder: de beheerder van de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 20.21, tweede
lid, van de wet;
bezoeker: degene die de landelijke voorziening bezoekt, maar niet inlogt;
burgerservicenummer: het aan een natuurlijke persoon toegekend nummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;
DSO-LV-id: een unieke aanduiding van een geauthentiseerde persoon, die alleen binnen
de landelijke voorziening wordt gebruikt;
eHerkenning pseudoniem; het pseudoniem dat door eHerkenning wordt verstrekt om een
persoon die namens een niet-natuurlijke persoon handelt te identificeren;
gebruiker: degene die inlogt in de landelijke voorziening;
identificatienummer van de organisatie: een nummer waarmee een niet-natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd, zoals het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, het Kamer van Koophandel-nummer of het Organisatie-identificatienummer;
indiener: degene die een bericht indient via de landelijke voorziening.
Artikel 14.7 (gegevensbeheer)
1. De beheerder brengt een ingediend bericht onverwijld binnen het bereik van het bevoegd gezag en stelt het bevoegd gezag hiervan direct op de hoogte.
2. Het bevoegd gezag haalt een bericht, nadat de beheerder hem van de indiening hiervan
op de hoogte heeft gesteld, onverwijld op uit de landelijke voorziening.
Artikel 14.8 (verwerkingsverantwoordelijke)
1. De beheerder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de landelijke voorziening.
2. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in
een bericht, vanaf het moment dat hij dit heeft opgehaald uit de landelijke voorziening.
Artikel 14.9 (verwerking persoonsgegevens voor toegang tot landelijke voorziening)
1. De beheerder verwerkt voor het verlenen van toegang tot de landelijke voorziening de
volgende persoonsgegevens:
a. over gebruikers en indieners:
1°. gegevens om de gebruiker of indiener te identificeren, waaronder het burgerservicenummer of een versleutelde vorm daarvan, of het eHerkenning pseudoniem en het identificatienummer van de organisatie;
2°. profielgegevens, waaronder de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, de functie
en voorkeursinstellingen;
b. over medewerkers van bevoegd gezagen:
1°. gegevens om de medewerker te identificeren, waaronder het eHerkenning pseudoniem
en het identificatienummer van de organisatie;
2°. profielgegevens, waaronder de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, de functie, contactgegevens van het bevoegd gezag en voorkeursinstellingen.
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2. De persoonsgegevens worden maximaal achttien maanden na het opheffen van het account in de landelijke voorziening bewaard.
Artikel 14.10 (verwerking persoonsgegevens voor doorgeleiden berichten)
1. De beheerder verwerkt voor het doorgeleiden van berichten naar het bevoegd gezag de
volgende persoonsgegevens:
a. over indieners:
1°. gegevens om te communiceren met de indiener, waaronder de naam, de organisatienaam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer;
2°. gegevens om de indiener te identificeren, waaronder het burgerservicenummer of een
versleutelde vorm daarvan, of het eHerkenning pseudoniem en het identificatienummer
van de organisatie;
3°. gegevens om het bericht te kunnen beoordelen binnen de daarvoor geldende toetsingskaders, waaronder locatiegegevens, financiële gegevens, vermogensrechtelijke status
tot projectlocatie;
b. over derden: gegevens om het bericht te kunnen beoordelen binnen de daarvoor geldende toetsingskaders, waaronder naam, adres, telefoonnummer, functie en overige relevante gegevens van bij de activiteit betrokkenen.
2. Ingediende berichten worden maximaal drie maanden na indienen bewaard in de landelijke voorziening.
3. Nog niet ingediende berichten worden maximaal een jaar na de laatste mutatie bewaard
in de landelijke voorziening.
Artikel 14.11 (verwerking persoonsgegevens voor operationele werking landelijke voorziening)
1. De beheerder verwerkt voor de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van
de landelijke voorziening over bezoekers, gebruikers, indieners en medewerkers van bevoegd gezagen de volgende persoonsgegevens:
a. gegevens die relevant zijn voor de adequate werking van de landelijke voorziening en
gegevens in technische logbestanden voor onderzoek naar systeemtechnische fouten,
waaronder gegevens over herkomst en kenmerken van het netwerkverkeer, de kenmerken
van de gebruikte software en hardware, het IP-adres en sessiegegevens; en
b. gegevens in auditlogbestanden voor onderzoek naar onbevoegde informatieverwerking
en fraude, waaronder het DSO-LV-id, de gebeurtenis, de datum en het tijdstip van de gebeurtenis en het IP-adres;
2. De persoonsgegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a, worden maximaal achttien
maanden in de landelijke voorziening bewaard, waarbij de sessiegegevens alleen worden
bewaard tot het moment van uitloggen of beëindigen van de sessie. De persoonsgegevens,
bedoeld in het eerste lid, onder b, worden maximaal vijf jaar in de landelijke voorziening
bewaard.

HOOFDSTUK 15 SLOTBEPALINGEN

Artikel 15.1 (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.
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Artikel 15.2 (citeertitel)
Dit besluit wordt aangehaald als: Omgevingsbesluit.
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BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DIT BESLUIT (BEGRIPPEN)
A. Begrippen
Voor de toepassing van dit besluit wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:
bijeenkomstfunctie: bijeenkomstfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken
leefomgeving;
bruto-vloeroppervlakte: bruto-vloeroppervlakte als bedoeld in bijlage I bij het Besluit
bouwwerken leefomgeving;
enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning: aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op één activiteit;
gebruiksfunctie: gebruiksfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
geluidbelastingkaart: geluidbelastingkaart als bedoeld in als bedoeld in artikel 20.17, eerste lid, van de wet;
gevaarlijke afvalstof: gevaarlijke afvalstof als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet
milieubeheer;
kantoorfunctie: kantoorfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning: aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op meer dan een activiteit;
programma van maatregelen mariene strategie: programma van maatregelen mariene
strategie als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder b, van de kaderrichtlijn mariene strategie;
provinciaal monument: provinciaal monument als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
PRTR: register als bedoeld in artikel 20.11, onder a, van de wet;
PRTR-verslag: PRTR-verslag als bedoeld in Bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving;
tijdelijk bouwwerk: tijdelijk bouwwerk als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken
leefomgeving;
voorbeschermd provinciaal monument: voorbeschermd provinciaal monument als bedoeld
in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
wet: Omgevingswet;
winkelfunctie: winkelfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
winterbed: winterbed als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving;
woonfunctie: woonfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving.
B. Verordeningen, richtlijnen en besluiten
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning: 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);
SEA-protocol: op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol inzake strategische milieubeoordeling bij het op 25 februari 1991 te Espoo tot stand gekomen Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband (Trb. 2003, 154);
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verdrag van Espoo: op 25 februari 1991 te Espoo tot stand gekomen Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband (Trb. 1991, 104).

72

Deel 4 – Invoeringsbesluit - Wijzigingen Omgevingsbesluit – artikelen en NvT

BIJLAGE II BIJ ARTIKEL 3.1 VAN DIT BESLUIT (AANWIJZING VAN RIJKSWATEREN)
1. Oppervlaktewaterlichamen
A. Hoofdwateren
1°. de 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 IJsselmeer en daarmee verbonden wateren
– IJsselmeer (met inbegrip van Ketelmeer en Zwarte Meer), Buiten-IJ, Markermeer (met
inbegrip van Gouwzee en IJmeer), Randmeren (met inbegrip van Gooimeer, Eemmeer,
Wolderwijd, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Veluwemeer, Drontermeer en Vossemeer);
3°. de Rijn en daarmee verbonden wateren
– Pannerdensch Kanaal, Nederrijn, Lek, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg, Maasmond, Calandkanaal, Breediep, Hollandsche IJssel van Krimpen aan de IJssel tot de Waaiersluis bij
Gouda;
– Beneden Merwede, Noord, Dordtsche Kil, Oude Maas, Spui;
– Lekkanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, Buitenhaven van IJmuiden;
– Boven-Rijn, Bijlandsch Kanaal, Waal, Boven Merwede, Nieuwe Merwede;
4°. de IJssel en daarmee verbonden wateren
– IJssel;
– Twentekanalen;
– Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal;
5°. de 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°. in 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;
– Prinses Margrietkanaal;
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– de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen in beheer bij het Rijk;
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. Primaire waterkeringen en andere waterkeringen
A. Primaire waterkeringen
– duinwaterkeringen (en aansluitingen) op Ameland, Terschelling en Vlieland;
– de Waddenzeedijken op Vlieland;
– Afsluitdijk;
– Houtribdijk;
– Nijkerkersluis;
– Roggebotsluis;
– Meppelerdiep-keersluis;
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– 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; met inbegrip van voorhavendijken (Nieuwegein);
– Koninginnensluizen; met inbegrip van voorhavendijken (Nieuwegein);
– Prinses Irenesluizen; met inbegrip van voorhavendijken (Wijk bij Duurstede);
– Prinses Marijkesluizen; met inbegrip van keersluis Ravenswaaij (Rijswijk);
– Prins Berhardsluizen (Tiel);
– Verbindende kering IJmuiden;
– sluizencomplex Schellingwoude (Amsterdam);
– Marken;
– stormvloedkering Nieuwe Waterweg en Europoortkering I;
– Europoortkering II en Hartelkering;
– stormvloedkering Hollandsche 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;
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– 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;
– 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 4.33 EN 4.34 VAN DIT BESLUIT (ADVIES DOOR
BESTUUR VEILIGHEIDSREGIO EN ADVIES DOOR INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT)
1. Milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 4.33
Milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 4.33 zijn:
a. het aanwezig hebben van een koelinstallatie met meer dan 1.500 kg ammoniak, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
b. het opslaan in een opslagtank van giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2, bedoeld
in artikel 3.22, aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover
het gaat om:
1°. meer dan 1.500 kg ammoniak; of
2°. meer dan 1 m3 andere giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2;
c. het opslaan in een opslagtank van gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie
1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, bedoeld in artikel 3.22, aanhef en onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om meer
dan 1 m3;
d. het opslaan in een opslagtank van meer dan 13 m3 propaan of propeen, bedoeld in artikel 3.22, aanhef en onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat
om het opslaan van:
1°. ten hoogste 50 m3 met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3; of
2°. meer dan 50 m3;
e. het opslaan in een opslagtank van brandbare gassen van ADR-klasse 2, bedoeld in artikel 3.22, aanhef en onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat
om meer dan 13 m3 acetyleen;
f. het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer
of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l,
van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1, bedoeld in artikel 3.25, eerste lid,
aanhef en onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om meer
dan 1 m3;
g. het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer
of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l,
van vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3,
bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, bedoeld in artikel 3.25, eerste lid,
aanhef en onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
1°. meer dan 1 m3; en
2°. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening; of
3°. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 3, bedoeld
in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, als die:
i. bij inademing acuut toxisch zijn; of
ii. bij opname door de mond acuut toxisch zijn, voor zover die stoffen niet kunnen worden
ingedeeld in die klasse bij inademing of blootstelling aan de huid;
h. het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 m3 of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan
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150 m3, bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder f, van het Besluit activiteiten
leefomgeving, voor zover het gaat om:
1°. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II; en
2°. een bovengrondse opslagtank of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank
wordt gebruikt;
i. het in een opslagplaats opslaan in verpakking in een opslagvoorziening van meer dan
1.500 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen, bedoeld in artikel 3.28,
aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
j. het in een opslagplaats opslaan in verpakking in een opslagvoorziening van meer dan
1.500 l tot vloeistof verdichte gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of
3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, in gasflessen, bedoeld in artikel
3.28, aanhef en onder g, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
k. het in een opslagplaats opslaan in verpakking in een opslagvoorziening van 10.000 kg
of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedoeld in artikel 3.28, aanhef en onder h, van dat besluit,
voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk gaat om:
1°. brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende
verbindingen; of
2°. zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-,
stikstof- of zwavelhoudende verbindingen;
l. het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik, bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
m. het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1, bedoeld in artikel 3.34 van het
Besluit activiteiten leefomgeving;
n. het opslaan van meer dan 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van
meststoffengroep 2 van PGS 7, bedoeld in artikel 3.37, aanhef en onder a, van het Besluit
activiteiten leefomgeving;
o. het exploiteren van een Seveso-inrichting, bedoeld in artikelen 3.50 en 3.51, eerste lid,
van het Besluit activiteiten leefomgeving;
p. het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van explosieven, bedoeld in de
artikelen 3.72, eerste lid, onder f, en 3.73, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
q. het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas, voor zover deze activiteiten worden verricht in een installatie in een gasdrukregelstation en gasdrukmeetstation met een gastoevoerleiding met
een diameter van meer dan 50,8 cm, bedoeld in de artikelen 3.97 en 3.98, aanhef en onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
r. het aanbrengen van metaallagen met een cyanidehoudend bad met een inhoud van ten
minste 100 l, bedoeld in artikel 3.105, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
ra. het behandelen van het oppervlak van metalen met een bad met een inhoud van ten
minste 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1 of vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij
de CLP-verordening, bedoeld in artikel 3.105, onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
s. het tanken van voertuigen met LPG, LNG of waterstof, bedoeld in artikel 3.286, eerste
lid, onder e, of f of g, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
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t. het opslaan van vuurwerk of van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voor
korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger,
bedoeld in artikel 3.286, eerste lid, onder jh, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
u. het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 door een ander dan de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht voor korte tijd en in afwachting van
aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, bedoeld in artikel 3.286, eerste
lid, onder ki, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
v. het opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Sevesorichtlijn, in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1
of deel 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage,
voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, bedoeld in artikel 3.286, eerste lid, onder lj, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
va. het exploiteren van een spoorwegemplacement, bedoeld in artikel 3.292b van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om een spoorwegemplacement als bedoeld in tabel E.13 in bijlage VII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;
w. het bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen met LPG, LNG of waterstof,
bedoeld in artikel 3.297 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
x. het aanleggen en of exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opsporen of winnen
van delfstoffen of voor het opslaan van stoffen, bedoeld in de artikelen 3.320, eerste lid,
aanhef en onder a of c, en 3.321, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving,
voor zover het gaat om het winnen, bewerken, of opslaan of gereedmaken voor transport
van gevaarlijke stoffen;:
1°. aardgas;
2°. gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse:
i. ontvlambare gassen, categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLP-verordening; of
ii. ontvlambare vloeistoffen, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij de CLPverordening;
3°. gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in
bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening;
4°. ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1;
5°. gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 of 8; of
6°. kooldioxide;
en
y. elke andere milieubelastende activiteit die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten
leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen, als van die activiteit onderdeel is het
aanwezig hebben van een insluitsysteem, anders dan een koelinstallatie, opslagtank of een
tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt, met:
1°. meer dan 1.500 kg ammoniak;
2°. meer dan 13 m3 en ten hoogste 50 m3 propaan of propeen met een jaarlijkse doorzet
van meer dan 600 m3;
3°. meer dan 50 m3 propaan of propeen;
4°. meer dan 13 m3 acetyleen;
5°. meer dan 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1;
6°. meer dan 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, voor zover het gaat
om:
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i. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening; of
ii. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 3, bedoeld in
bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, als die:
– bij inademing acuut toxisch zijn; of
– bij opname door de mond acuut toxisch zijn, voor zover die stoffen niet kunnen worden
ingedeeld in die klasse bij inademing of blootstelling aan de huid; of
7°. meer dan 150 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I
of II, voor zover het gaat om een bovengronds insluitsysteem.
2. Milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 4.34
Milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 4.34 zijn:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van afvalwater, bedoeld in
de artikelen 3.41, onder a, en 3.42, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving,
als in die installatie:
1°. afvalwater wordt gereinigd door middel van waterstraal- of oppervlaktebeluchters met
een capaciteit van 250.000 inwonerequivalenten of meer; en
2°. biogas wordt gewonnen;
b. het exploiteren van een Seveso-inrichting, bedoeld in de artikelen 3.50 en 3.51, eerste
lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
c. het exploiteren van een ippc-installatie voor het stoken, bedoeld in de artikelen 3.54,
eerste lid, en 3.55, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 MW of meer;
d. het exploiteren van een ippc-installatie voor het raffineren van aardolie en gas, bedoeld
in de artikelen 3.57, eerste lid, en 3.58, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om een ippc-installatie voor het raffineren van aardolie 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 de artikelen 3.60, eerste lid, en 3.61, 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 de artikelen 3.63, eerste lid, onder a, en
3.64, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
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;
g. het exploiteren van een ippc-installatie, bedoeld in de artikelen artikel 3.66, eerste lid,
en 3.67, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
1°. een ippc-installatie voor het roosten of sinteren van ertsen als bedoeld in artikel 3.66,
eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een capaciteit van
100.000 ton per jaar of meer;
2°. een ippc-installatie voor het maken van ijzer of staal als bedoeld in artikel 3.66, eerste
lid, onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een capaciteit van
1.000.000 kg per jaar of meer;
3°. een ippc-installatie voor het verwerken van ferrometalen door warmwalsen, smeden
met hamers of het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal als bedoeld in artikel
3.66, eerste lid, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een productieoppervlak van 250.000 m2 of meer;
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4°. een ippc-installatie voor het smelten of gieten van ferrometalen als bedoeld in artikel
3.66, eerste lid, onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een jaarproductie
van 5.000 ton of meer; of
5°. 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 artikel 3.66, eerste lid, onder g, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
h. het exploiteren van een ippc-installatie, bedoeld in de artikelen 3.69, eerste lid, en
3.70, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
1°. een ippc-installatie voor het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk of
magnesiumoxide als bedoeld in artikel 3.69, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten
leefomgeving, voor zover het gaat om het maken van cement of cementklinkers 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 maken van glasvezels, als bedoeld in artikel 3.69, eerste lid, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
i. het maken van glas, met een capaciteit van 150.000 ton per jaar of meer; of
ii. het maken van glasvezels, met een capaciteit van 5.000.000 kg per jaar of meer;
i. het exploiteren van een ippc-installatie, bedoeld in de artikelen 3.72, eerste lid, en 3.73,
eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
1°. een ippc-installatie voor het maken van organisch-chemische producten als bedoeld in
artikel 3.72, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, 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 artikel 3.72, eerste lid, onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een verwerkings- of productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer;
3°. een ippc-installatie voor het maken van fosfaathoudende, stikstofhoudende of kaliumhoudende meststoffen als bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving, 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 artikel 3.72, eerste lid, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving, 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 artikel
3.72, eerste lid, onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een verwerkingsof productiecapaciteit van 20.000 ton per jaar of meer; of
6°. een ippc-installatie voor het maken van explosieven als bedoeld in artikel 3.72, eerste
lid, onder f, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met een verwerkings- of productiecapaciteit van 20.000 ton per jaar of meer;
j. het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of het nuttig toepassen van
afvalstoffen in een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld
in de artikelen 3.87, eerste lid, en 3.88, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving;
k. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van elastomeren, verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen, bedoeld in artikel 3.119, eerste
lid, aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om
het maken van elastomeren of enzymen met een productiecapaciteit van 50.000 ton per
jaar of meer; en
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l. het exploiteren van een ippc-installatie voor het slachten, het bewerken en verwerken
van dierlijke en plantaardige grondstoffen voor het maken van levensmiddelen of voeder
of het bewerken of verwerken van alleen melk, bedoeld in artikel 3.129, eerste lid, van het
Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
1°. het brouwen van bier, met een koelinstallatie met een capaciteit groter dan 5 ton ammoniak; of
2°. het vervaardigen van zetmeel of zetmeelderivaten, met een productiecapaciteit van 25
ton per uur of meer.
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BIJLAGE IV BIJ ARTIKEL 8.15 VAN DIT BESLUIT (KOSTEN EN KOSTENSOORTEN)
Tot de kostensoorten, bedoeld in artikel 8.15, worden gerekend de ramingen van:
a. het aanleggen van de volgende voorzieningen:
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, 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 bodemsaneringswerkzaamheden, het
dempen van oppervlaktewateren en het verrichten van grondwerken;
d. voorbereiding en toezicht op de uitvoering vanwege de aanleg van de onder a, b en c
bedoelde voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van 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, het verlenen van een omgevingsvergunning
voor een bouwactiviteit, het verlenen van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit of het vaststellen van een projectbesluit, met inbegrip van het daarvoor benodigde onderzoek;
h. maatregelen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
i. de betaling van nadeelcompensatie aan derden, bedoeld in hoofdstuk 15 van de wet;
j. niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW of andere niet-terugvorderbare belastingen, over de kostenelementen genoemd onder a tot en met j;
k. rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten;
l. de waarde van de betrokken onroerende zaken;
m. de waarde van de opstallen die noodzakelijkerwijs worden gesloopt; en
n. de kosten van andere door het bevoegd gezag of in opdracht van het bevoegd gezag te
verrichten werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden
met de in dit besluit bedoelde voorzieningen, werken, maatregelen en werkzaamheden.
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BIJLAGE V BIJ DE ARTIKELEN 11.6, 11.7 EN 11.8 VAN DIT BESLUIT (AANWIJZING PROJECTEN EN DE DAARVOOR BENODIGDE BESLUITEN WAARVOOR EEN
MER-(BEOORDELINGS)PLICHT GELDT)
Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

A.

Landbouw, bosbouw en aquacultuur

A1

Installaties voor intensieve veehouderij

A2

Het gebruik van niet Niet van toepassing
in cultuur gebrachte
gronden of seminatuurlijke gebieden
voor intensieve
landbouw

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

A3

WaterbeheersingsNiet van toepassing
projecten voor landbouwdoeleinden,
met inbegrip van irrigatie- en droogleggingsprojecten

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

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

A4

Eerste bebossing of
ontbossing met als
doel een andere
ruimtelijke functie
van de grond

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

A5

Intensieve aquacultuur van vis

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning

Oprichting, wijziging of Oprichting, wijziging
uitbreiding die betrek- of uitbreiding
king heeft op meer
dan:
1°. 85.000 plaatsen
voor mesthoenders;
2°. 60.000 plaatsen
voor hennen;
3°. 3.000 plaatsen voor
mestvarkens; of
4°. 900 plaatsen voor
zeugen

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit
voor een milieubelastende
activiteit of de
omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit

B.

Winning van delfstoffen en oppervlaktedelfstoffen

B1

Turfwinning, groeWinning, wijziging of
ven en dagbouwmij- uitbreiding van een
nen
winning:
1°. van turf met een
terreinoppervlakte van
meer dan 150 ha; of
2°. in een groeve of
dagbouwmijn met een
terreinoppervlakte van
meer dan 25 ha

Winning, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een ontgrondingsactiviteit

B2

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

Winning, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een ontgrondingsactiviteit

Winning, wijziging of
Winning, wijziging of
uitbreiding van een
uitbreiding
winning, die betrekking
heeft op een gewonnen
hoeveelheid van meer
dan:
1°. 500 ton aardolie

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Winning, wijziging of
uitbreiding op de
Noordzee van:
1°. een winplaats van
500 ha of meer of het
winnen van
10.000.000 m3 of
meer; of
2°. meerdere winplaatsen, die samen 500 ha
of meer omvatten, of
10.000.000 m3 of meer
betreffen en in elkaars
nabijheid liggen

B3

Ondergrondse mijnbouw, met inbegrip
van oppervlakte-installaties
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

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

per dag; of
2°. 500.000 m3 aardgas per dag
B4

Diepboringen, in het Niet van toepassing
bijzonder:
a. geothermische
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

C.

Energie-industrie

C1

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

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

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

C2

Windparken

Oprichting wijziging of
uitbreiding van een
windpark met 20 of
meer windturbines

Oprichting, wijziging
of uitbreiding van
een windpark met
drie of meer windturbines

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit of het
kavelbesluit op
grond van artikel 3 van de
Wet windenergie op zee

C3

Kerncentrales en
andere kernreactoren, met inbegrip

Oprichting

Wijziging of uitbreiding

De vergunning
op grond van
artikel 15 van
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

van de ontmanteling of buitengebruikstelling van die
centrales of reactoren, met uitzondering van onderzoekinstallaties voor de
productie en verwerking van splijten kweekstoffen,
met een constant
vermogen van ten
hoogste 1 kW (thermisch)

de Kernenergiewet

C4

Installaties voor de Oprichting
opwerking van bestraalde splijtstoffen

Wijziging of uitbreiding

De vergunning
op grond van
artikel 15 van
de Kernenergiewet

C5

Installaties voor:
Oprichting
a. de productie of
de verrijking van
splijtstoffen;
b. de behandeling
van bestraalde
splijtstoffen of hoog
radioactief afval;
c. de definitieve
verwijdering van
bestraalde splijtstoffen;
d. alleen de definitieve verwijdering
van radioactief afval; of
e. alleen de (voor
meer dan 10 jaar
geplande) opslag
van bestraalde

Wijziging of uitbreiding

De vergunning
op grond van
artikel 15 van
de Kernenergiewet
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

splijtstoffen of radioactief afval op
een andere plaats
dan het productieterrein
C6

Installaties voor de
behandeling en de
opslag van radioactief afval, anders
dan bedoeld in C5

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De vergunning
op grond van
artikel 15 van
de Kernenergiewet

C7

Industrieel brikette- Niet van toepassing
ren van steenkool of
bruinkool

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

C8

Installaties voor de
productie van hydro-elektrische
energie

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een wateractiviteit

D.

Metaalindustrie

D1

Geïntegreerde
hoogovenbedrijven
voor de productie
van ruwijzer en
staal

Oprichting

Wijziging of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D2

Installaties voor de Oprichting
winning van ruwe
non-ferrometalen
uit erts, concentraat
of secundaire
grondstoffen met
metallurgische, chemische of elektrolytische procedés

Wijziging of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D3

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

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Nr. Projecten

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

D4

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

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D5

Smelterijen van fer- Niet van toepassing
rometalen

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D6

Installaties voor het Niet van toepassing
smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele
metalen, en met inbegrip van terugwinningsproducten

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D7

Installaties voor op- Niet van toepassing
pervlaktebehandeling van metalen en
plastic materiaal
door een elektrolytisch of chemisch
procedé

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D8

Installaties voor het Niet van toepassing
vervaardigen van
motorvoertuigen of
motoren voor motorvoertuigen of het
assembleren van
motorvoertuigen

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D9

Installaties voor het Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

bouwen, onderhouden, repareren of
behandelen van de
oppervlakte van
metalen schepen
D10 Installaties voor de
bouw of reparatie
van luchtvaartuigen

voor een milieubelastende
activiteit

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D11 Spoorwegmaterieel- Niet van toepassing
fabrieken

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D12 Uitstampen van me- Niet van toepassing
talen door springstoffen

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

D13 Installaties voor het Niet van toepassing
roosten of sinteren
van ertsen

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Wijziging of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

E.

Minerale industrie

E1

Installaties voor de Oprichting
winning van asbest1

E2

Installaties voor de
bewerking of verwerking van asbest
of asbesthoudende
producten of de vervaardiging van asbesthoudende producten1

Oprichting, wijziging of Oprichting, wijziging
uitbreiding die betrek- of uitbreiding
king heeft op de bewerking of verwerking van:
1°. asbestcement met
een capaciteit van
meer dan 20.000 ton
eindproduct per jaar;

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

2°. remvoeringen met
een capaciteit van
meer dan 50 ton eindproduct per jaar; of
3°. andere asbesthoudende producten met
een verbruik van meer
dan 200 ton asbest per
jaar
E3

Installaties voor de
vervaardiging van
cement

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

E4

Installaties voor het Niet van toepassing
vervaardigen van
glas met inbegrip
van glasvezels

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

E5

Installaties voor het Niet van toepassing
smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van mineraalvezels

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

E6

Installaties voor de
vervaardiging van
keramische producten door bakken, in het bijzonder dakpannen,
bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of
porselein

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

F.

Chemische industrie en raffinage

F1

Raffinaderijen van
ruwe aardolie, met

Wijziging of uitbreiding

De omgevingsvergunning

Niet van toepassing

Oprichting
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

uitzondering van
bedrijven die alleen
smeermiddelen uit
ruwe olie vervaardigen

voor een milieubelastende
activiteit

F2

Installaties voor
vergassing en vloeibaarmaking van
steenkool of bitumineuze schisten

F3

Geïntegreerde che- Oprichting
mische installaties,
zijnde 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. organische basischemicaliën;
b. anorganische basischemicaliën;
c. fosfaat, stikstof of
kalium houdende
meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen);
d. basisproducten
voor gewasbeschermingsmiddelen en

Oprichting, wijziging of Oprichting, wijziging
uitbreiding die betrek- of uitbreiding
king heeft op een verwerkingscapaciteit van
500 ton of meer steenkolen of bitumineuze
schisten per dag
Wijziging of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

van biociden als bedoeld in bijlage I bij
het Besluit activiteiten leefomgeving;
e. farmaceutische
basisproducten met
een chemisch of biologisch procedé; of
f. explosieven
F4

Cokesovenbedrijven Niet van toepassing
(droge distillatie van
steenkool)

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

F5

Behandeling van
tussenproducten en
vervaardiging van
chemicaliën

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

F6

Productie van gewasbeschermingsmiddelen of van biociden als bedoeld
in bijlage I bij het
Besluit activiteiten
leefomgeving, farmaceutische producten, verven en
vernissen, elastomeren of peroxiden

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

G.

Voedingsmiddelenindustrie

G1

Vervaardiging van
Niet van toepassing
plantaardige of dierlijke oliën of vetten

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

G2

Conservenfabrieken
voor dierlijke of

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning

Niet van toepassing
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

plantaardige producten

voor een milieubelastende
activiteit

G3

Zuivelfabrieken

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

G4

Bierbrouwerijen of
mouterijen

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

G5

Suikerwaren- of siroopfabrieken

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

G6

Suikerfabrieken

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

G7

Zetmeelfabrieken

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

G8

Vismeel- of visoliefabrieken

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

G9

Installaties voor het Niet van toepassing
slachten van dieren

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

Wijziging of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

H

Overige industrie

H1

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

Oprichting

H2

Industriële installaties voor het vervaardigen van papier of karton

Oprichting, wijziging of Oprichting, wijziging
uitbreiding van installa- of uitbreiding
tie met een productiecapaciteit van meer
dan 200 ton per dag

H3

Installaties voor het Niet van toepassing
vervaardigen en bewerken van celstof
of papierstof

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

H4

Installaties voor de
voorbehandeling of
het verven van vezels of textiel

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

H5

Installaties voor het Niet van toepassing
looien van huiden

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

H6

Vervaardiging en
behandeling van
producten op basis
van elastomeren

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

H7

Testbanken voor
motoren, turbines
of reactoren

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

H8

Installaties voor de

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen

voor een milieubelastende
activiteit

I.

Opslag

I1

Installaties voor het
afvangen van CO2stromen voor geologische opslag op
grond van richtlijn
geologische opslag
van kooldioxide

Oprichting, wijziging of Oprichting, wijziging
uitbreiding als:
of uitbreiding
1°. de CO2-stromen afkomstig zijn van installaties waarvoor de merplicht, bedoeld in artikel 16.43 eerste lid,
onder a, van de wet
geldt; of
2°. de totale jaarlijkse
afvang van CO2
1,5 megaton of meer
bedraagt

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

I2

Opslaglocaties op
grond van richtlijn
geologische opslag
van kooldioxide

Oprichting

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

I3

Installaties voor de
opslag van aardolie,
petrochemische of
chemische producten

Oprichting, wijziging of Oprichting, wijziging
uitbreiding van een op- of uitbreiding
slag met een capaciteit
van 200.000 ton of
meer

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

I4

Bovengrondse opslag van aardgas of
fossiele brandstoffen

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

I5

Ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

J.

Infrastructuur en ruimte

Wijziging of uitbreiding
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Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Nr. Projecten

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

J1

Wegen

Als sprake is van:
Aanleg, wijziging of
1°. de aanleg van een
uitbreiding
autosnelweg of autoweg;
2°. de aanleg, wijziging
of uitbreiding van een
nieuwe weg met vier of
meer rijstroken die betrekking heeft op een
ononderbroken tracélengte van 10 km of
meer; of
3°. de verlegging of
verbreding van een bestaande weg met twee
rijstroken of minder tot
een weg met vier of
meer rijstroken die betrekking heeft op een
ononderbroken tracélengte van 10 km of
meer

Het omgevingsplan

J2

Spoorwegen en faci- Aanleg van spoorwegen Aanleg, wijziging of
liteiten voor de
voor spoorverkeer over uitbreiding
overlading tussen
lange afstand
vervoerswijzen en
van overladingsstations

Het omgevingsplan

J3

Tramrails, bovenNiet van toepassing
en ondergrondse
spoorwegen, zweefspoor en gelijksoortige bijzondere constructies

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

J4

Binnenvaarwegen

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een ontgrondingsactiviteit, de om-

Als sprake is van:
1°. de aanleg van een
binnenvaarweg die kan
worden bevaren door
schepen met een laadvermogen van meer
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

dan 1.350 ton; of
2°. een wijziging of uitbreiding van een binnenvaarweg die betrekking heeft op:
a. een vergroting van
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

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

grond wordt verzet
J5

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

Als sprake is van een
Aanleg, wijziging of
geval als bedoeld onder uitbreiding
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

Het omgevingsplan

J6

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

Als sprake is van:
1°. de aanleg die betrekking heeft op een
pier die schepen met
een laadvermogen van
meer dan 1.350 ton
kan ontvangen; of
2°. de wijziging of uitbreiding die betrekking

Het omgevingsplan

Aanleg, wijziging of
uitbreiding
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

Aanleg, wijziging of
uitbreiding van een
luchthaven of een
uitbreiding of wijziging van het gebruik
van de luchthaven of
van de banen door
de wijziging van:
1°. het beperkingengebied, bedoeld in
hoofdstuk 8 of artikel
10.17 van de Wet
luchtvaart, voor zover dit is vastgesteld
op grond van het externe-veiligheidsrisico of geluidbelasting, tenzij:
a) de voorgenomen
wijziging leidt tot een
beperkingengebied
dat valt op of binnen
het geldende beperkingengebied ; of
b) het beperkingengebied vervalt; of
2°. de grenswaarden, bedoeld in artikel 8.17, vijfde lid,
onder a tot en met c,
artikel 8.44, eerste
lid, onder a, of artikel 8.70, tweede lid,
juncto artikel 8.44,
eerste lid, onder a,
of de grenswaarden
voor geluidsbelas-

Voor de luchthaven Schiphol
een luchthavenindelingbesluit of een
luchthavenverkeerbesluit als
bedoeld in respectievelijk de
artikelen 8.4
en 8.15 van de
Wet luchtvaart
Voor een andere luchthaven een luchthavenbesluit
als bedoeld in
de Wet luchtvaart

heeft op een oppervlakte van 100 ha of
meer
J7

Luchthavens

De aanleg of uitbreiding van een start- of
landingsbaan met een
lengte van 2.100 m of
meer
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

ting, bedoeld in artikel 10.17, tweede
lid, van de Wet luchtvaart, tenzij die een
gelijk of beter beschermingsniveau
bieden dan de geldende grenswaarden
J8

Hoogspanningsleidingen

Aanleg, wijziging of uit- Aanleg, wijziging of
breiding van een bouitbreiding
vengrondse hoogspanningsleiding van:
1°. een spanning van
220 kV of meer, en
2°. een lengte van
meer dan 15 km

Het omgevingsplan of,
bij afwezigheid
daarvan, de
omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit

J9

Buisleidingen voor:
a. het transport van
gas, olie of chemicaliën;
b. het transport van
kooldioxide (CO2)
stromen voor geologische opslag, met
inbegrip van de
pompstations; of
c. stoom of warm
water

Als sprake is van een
Aanleg, wijziging of
geval als bedoeld onder uitbreiding
a of b:
de aanleg, wijziging of
uitbreiding van een
buisleiding met:
1°. een diameter van
meer dan 0,8 m; en
2°. een lengte van
meer dan 40 km

Het omgevingsplan of,
bij afwezigheid
daarvan, de
omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

J11 Stedelijk ontwikke- Niet van toepassing
lingsproject met inbegrip van de bouw
van winkelcentra en
parkeerterreinen

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

J12 Landinrichtingsprojecten

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

J13 Landwinning in zee

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

De omgevingsvergunning

J10 Industrieterrein
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit
voor een ontgrondingsactiviteit, de omgevingsvergunning voor een
wateractiviteit
of de goedkeuring van gedeputeerde staten op grond
van artikel
16.72 van de
wet

K.

Waterbeheer

K1

Werkzaamheden
Een hoeveelheid water
voor het onttrekken van 10.000.000 m3 of
of kunstmatig aan- meer per jaar
vullen van grondwater

K2

Projecten voor de
overbrenging van
water tussen
stroomgebieden,
met uitzondering
van overbrenging
van via leidingen
aangevoerd drinkwater

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

Aanleg, wijziging of uit- Aanleg, wijziging of
breiding als:
uitbreiding
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

De omgevingsvergunning
voor een wateractiviteit of
de omgevingsvergunning op
grond van een
omgevingsverordening als
bedoeld in artikel 5.4 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
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

onttrokken meer bedraagt dan
2.000.000.000 m3 en

omgevingsverordening als
bedoeld in artikel 5.4 van de
wet

de hoeveelheid overgebracht water 5% van
dit debiet overschrijdt
K3

Stuwdammen en
andere installaties
voor het stuwen of
voor de langere termijn opslaan van
water

K4

Werken voor kanali- Niet van toepassing
sering en werken
ter beperking van
overstromingen

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

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

K5

Aquaducten over
lange afstand

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

K6

Kustwerken om ero- Niet van toepassing
sie 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

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

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

Aanleg, wijziging of uit- Aanleg, wijziging of
breiding die betrekking uitbreiding
heeft het stuwen of
permanent opslaan van
water met een capaciteit van meer dan
10.000.000 m3

De omgevingsvergunning
voor een wateractiviteit of
de goedkeuring
van gedeputeerde staten
op grond van
artikel 16.72
van de wet
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

en herstel van deze
werken
K7

Wijziging in de
Niet van toepassing
Maatgevende Peil
Verwachting voor de
sluiting van de Oosterscheldekering

Als het gaat om een
wijziging van 16 cm
of meer

Het peilbesluit
op grond van
artikel 2.41
van de wet

K8

Wijziging van het
(streef-)peil in:
a. het Veerse Meer;
b. de Grevelingen;
c. het Haringvliet;
of
d. het IJsselmeer,
het Markermeer en
de randmeren

Als het gaat om een
wijziging van 16 cm
of meer

Het peilbesluit
op grond van
artikel 2.41
van de wet

K9

Structurele verlaNiet van toepassing
ging van het
(streef-)peil van een
oppervlaktewater

Als de wijziging:
1. betrekking heeft
op een verlaging van
16 cm of meer;
2. plaatsvindt in een
Natura 2000-gebied,
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

Het peilbesluit
op grond van
artikel 2.41
van de wet

L.

Afval- en afvalwaterbeheer

L1

Installaties voor de
verwijdering van
gevaarlijke afvalstoffen

Als sprake is van:
1. een wijziging of
uitbreiding van een
installatie voor de
verbranding, de chemische behandeling,
het storten of het in

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

Niet van toepassing

Oprichting van een installatie voor de verbranding, de chemische
behandeling, het storten of het in de diepe
ondergrond brengen
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

de diepe ondergrond
brengen; of
2. oprichting, wijziging of uitbreiding
van een installatie
anders dan genoemd
onder 1.
L2

Installaties voor de
verwijdering van
niet-gevaarlijke afvalstoffen

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

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

L3

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Oprichting, wijziging of Oprichting, wijziging
uitbreiding die betrek- of uitbreiding
king heeft op een capaciteit van meer dan
150.000 inwonerequivalenten

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

L4

Slibstortplaatsen

Niet van toepassing

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

L5

Opslag van schroot, Niet van toepassing
met inbegrip van
autowrakken

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit

L6

Installaties voor het Niet van toepassing
verwerken van kadavers of delen van
kadavers van landbouwhuisdieren als

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit
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Kolom 1
Nr. Projecten

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

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

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

Besluiten als
bedoeld in artikel 11.6,
derde lid, onder c, van dit
besluit

bedoeld in het Besluit activiteiten
leefomgeving, die
niet door slachting
voor menselijke
consumptie zijn gedood, met het doel
deze te verwijderen
M.

Toerisme, sport en recreatie

M1 Skihellingen, skiliften, kabelbanen en
bijbehorende voorzieningen

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

M2 Jachthavens

Niet van toepassing

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

M3 Vakantiedorpen of
Niet van toepassing
hotelcomplexen buiten stedelijke zones
met bijbehorende
voorzieningen

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

M4 Permanente kamNiet van toepassing
peer- of caravanterreinen

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

M5 Themaparken

Aanleg, wijziging of
uitbreiding

Het omgevingsplan

Oprichting, wijziging
of uitbreiding

De omgevingsvergunning
voor een milieubelastende
activiteit of het
omgevingsplan

Niet van toepassing

M6 Permanente race- of Niet van toepassing
testbanen voor gemotoriseerde voertuigen

1 Voor de projecten E1 en E2 wordt onder asbest verstaan: asbest als bedoeld in bijlage I bij het
Besluit activiteiten leefomgeving.
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BIJLAGE VI BIJ ARTIKEL 13.12, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT (BASISTAKENPAKKET OMGEVINGSDIENST)
Categorie 1
De milieubelastende activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Categorie 2
De bouw- en sloopactiviteiten uit het Besluit bouwwerken leefomgeving, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn op grond van artikel 4.16, eerste lid, van dit besluit.
Categorie 3
Omgevingsplanactiviteiten, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn op
grond van artikel 4.16, eerste lid, van dit besluit.
Categorie 4
Omgevingsplanactiviteiten van provinciaal belang.
Categorie 5
Het bedrijfsmatig verwijderen van asbest en asbesthoudende producten uit bouwwerken
en het bedrijfsmatig opruimen van asbest en asbesthoudende producten vrijgekomen ten
gevolge van een incident.
Categorie 6
Bedrijfsmatige activiteiten met stoffen, preparaten, producten en toestellen waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, voor zover uitgevoerd in samenhang met een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Categorie 7
Bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot:
o Afvalstoffen,
o Vuurwerk en explosieven voor civiel gebruik,
o Secundaire grondstoffen,
o Andere milieugevaarlijke stoffen.
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BIJLAGE VII BIJ ARTIKEL 13.12, DERDE LID, VAN DIT BESLUIT (AANWIJZING
OMGEVINGSDIENSTEN)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omgevingsdienst Groningen,
Omgevingsdienst Regio Nijmegen,
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
DCMR Milieudienst Rijnmond,
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
RUD Zuid Limburg.
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BIJLAGE VIII BIJ ARTIKEL 14.5 VAN DIT BESLUIT (VERSTREKKING VAN GEGEVENS)

Informatie over besluiten en andere rechtsfiguren: 6
1. Het gegeven dat het besluit, of een deel daarvan, onherroepelijk is geworden.
2. Het gegeven dat het besluit, of een deel daarvan, is vernietigd.
3. Het gegeven dat het besluit of de andere rechtsfiguur, of een deel daarvan, is ingetrokken.

6

__________________________________________________________________________
Dient uiteindelijk aan te sluiten op standaarden.
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II. ARTIKELSGEWIJS
HOOFDSTUK 4 WIJZIGING OMGEVINGSBESLUIT
Als in deze toelichting wordt verwezen naar de Omgevingswet respectievelijk de vier algemene maatregelen van bestuur, wordt verwezen naar de Staatsbladversies inclusief de
aanvullingen daarop van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet respectievelijk dit
ontwerpbesluit.
Wijziging hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (Ob)
Wijziging artikel 1.1, in samenhang met bijlage I (begripsbepalingen) (Ob)
Provinciaal monument en voorbeschermd provinciaal monument
Bij dit besluit worden aan de begripsbepalingen in bijlage I bij het Omgevingsbesluit twee
nieuwe, samenhangende begrippen toegevoegd, te weten ‘provinciaal monument’ en
‘voorbeschermd provinciaal monument’. Deze begrippen, die gehanteerd worden in artikel
4.25 van het Omgevingsbesluit, sluiten voor hun betekenis aan bij de uitleg die het Besluit
bouwwerken leefomgeving aan deze begrippen geeft. Deze begrippen worden bij het onderhavige besluit ook aan bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving toegevoegd.
Voor een toelichting op de inhoud van deze begrippen wordt verwezen naar de toelichting
op deze wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving.
Nieuw artikel 1.3 (aanwijzing verboden activiteiten met aanzienlijke nadelige gevolgen) [artikel 1.7a van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Uitwerking artikel 1.7a
Met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt in de Omgevingswet artikel 1.7a
ingevoegd, dat een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaafbaar verbod bevat op activiteiten met (mogelijke) aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving,
voor zover die activiteiten niet specifiek gereguleerd zijn op grond van de Omgevingswet.
Deze bepaling is geen algemeen geformuleerde zorgplicht die de normadressaat ruimte
laat voor een variëteit in gedragsalternatieven. Een dergelijke zorgplicht is al opgenomen
in de artikelen 1.6 en 1.7 van de Omgevingswet; ook het Besluit activiteiten leefomgeving
en het Besluit bouwwerken leefomgeving bevatten zorgplichten (zogenoemde specifieke
zorgplichten, ter onderscheid van de algemene zorgplicht in de wet). Artikel 1.7a fungeert
als vangnet voor activiteiten die aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving hebben of dreigen te hebben, maar waarop geen specifieke regels of voorschriften,
zoals specifieke zorgplichten, vergunningvoorschriften of maatwerkvoorschriften, van toepassing zijn.
Artikel 1.7a van de Omgevingswet vervangt niet de concrete inhoudelijke regels in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en andere, waaronder decentrale, regelgeving. Artikel 1.8, tweede lid, van de Omgevingswet (zoals die bepaling komt te luiden ingevolge het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet) bepaalt namelijk dat artikel 1.7a van de Omgevingswet niet van toepassing is voor zover bij wettelijk
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voorschrift of besluit specifieke regels zijn gesteld met het oog op de doelen van die wet.
Verder volgt uit artikel 1.4 van de Omgevingswet dat de wet, en daarmee dus ook artikel
1.7a, niet van toepassing is op onderwerpen met betrekking tot de fysieke leefomgeving of
onderdelen daarvan, die bij of krachtens een andere wet dan de Omgevingswet uitputtend
zijn geregeld.
Het tweede lid van artikel 1.7a van de Omgevingswet bepaalt dat de toepassing van het
eerste lid bij algemene maatregel van bestuur wordt uitgewerkt of begrensd. De uitwerking of begrenzing heeft betrekking op de gevallen waarin het eerste lid van toepassing is
en de omvang van de nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Artikel 1.3 van het
Omgevingsbesluit geeft hier invulling aan. Met de frase ‘omvang van de nadelige gevolgen’
in het tweede lid van artikel 1.7a wordt overigens niet gedoeld op concrete kwantitatieve
grenzen. Dat lid is bedoeld om bij algemene maatregel van bestuur nader uit te werken en
te begrenzen welke activiteiten zodanige nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor
de fysieke leefomgeving dat het noodzakelijk is dat het verbod van artikel 1.7a van de
Omgevingswet van toepassing is. Wanneer de overheid weet tot in welke mate de nadelige
gevolgen van activiteiten toelaatbaar zijn, dan wordt daarvoor in het omgevingsrecht in
concrete inhoudelijke regels een heldere grens gesteld, bijvoorbeeld een emissiegrenswaarde of een maximale immissie.
Het begrip ‘aanzienlijke’ in artikel 1.7a van de Omgevingswet geeft aan dat niet enkel
sprake moet zijn van nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving, maar dat die gevolgen ook een bepaalde omvang moeten hebben. Welke omvang dat is, wordt in artikel 1.3
van het Omgevingsbesluit op een aantal punten nader ingevuld, bijvoorbeeld met het begrip ‘aantasting’ (eerste lid, onderdeel b). In de Omgevingswet komt de verbijzondering
tot ‘aanzienlijke’ ook in ander verband voor. Zie de regeling van de milieueffectrapportage,
waarin het criterium ‘aanzienlijke milieueffecten’ wordt gebruikt (bijvoorbeeld in artikel
5.26). Wat ‘aanzienlijk’ concreet betekent, zal per geval moeten worden beoordeeld. Zoals
in de toelichting bij artikel 1.7a is aangegeven, kan gedacht worden aan het verontreinigen, aantasten en beschadigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving. Het kan hierbij gaan om het toebrengen van onherstelbare (of tegen hoge (maatschappelijke) kosten
te herstellen) schade aan de fysieke leefomgeving of aan een onderdeel daarvan. Beperkte
gevolgen vallen er in elk geval niet onder. 7
Richtlijn milieustrafrecht
Zoals in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet is
aangegeven, 8 vormt het verbod van artikel 1.7a van de Omgevingswet het sluitstuk van
de implementatie van de richtlijn milieustrafrecht. 9 De richtlijn verplicht de lidstaten in hun
nationale wetgeving strafrechtelijke sancties op te nemen voor ernstige overtredingen van
bepalingen in het Gemeenschapsrecht inzake milieubescherming (overweging 10). De
doelstelling van de richtlijn is het garanderen van een doeltreffender bescherming van het
milieu (artikel 1). De strafbaar te stellen handelingen zijn aangegeven in artikel 3; deze
moeten wederrechtelijk en opzettelijk of ten minste uit grove nalatigheid zijn begaan. Met

__________________________________________________________________________

Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 135.
Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 57 en p. 131-137.
9
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEU 2008, L 328).
7
8
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‘wederrechtelijk’ wordt onder meer bedoeld: in strijd met de Europeesrechtelijke regelgeving, opgesomd in bijlage A bij de richtlijn, of in strijd met een wettelijke bepaling, een bestuursrechtelijk voorschrift van een lidstaat of een besluit van een ter zake bevoegd orgaan van een lidstaat ter uitvoering van dat Gemeenschapsrecht (artikel 2). Bijlage A bevat 69 richtlijnen en verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving.
In de Nederlandse wetgeving is de richtlijn milieustrafrecht geïmplementeerd via enerzijds
strafbaarstelling in sectorale omgevingsrechtelijke regelgeving in samenhang met artikel
1a van de Wet op de economische delicten (Wed) van inbreuken op die regelgeving, en
anderzijds strafbaarstelling van gemeengevaarlijke milieu-inbreuken in het Wetboek van
Strafrecht. De op 26 december 2010, de dag waarop aan de richtlijn uitvoering moest zijn
gegeven, bestaande wetgeving werd aangemerkt als voldoende voor een correcte en volledige implementatie van de richtlijn. Die bestaande wetgeving is aangegeven in de transponeringstabel die op 9 december 2010 door de Minister van Justitie in de Staatscourant is
gepubliceerd. 10
Een groot deel van de toen geldende omgevingsrechtelijke regelgeving, waaronder regels
die strekken ter implementatie van de richtlijn milieustrafrecht, wordt omgezet in regels
binnen het stelsel van de Omgevingswet. Dit geldt in ieder geval voor regels die vallen
binnen de zgn. eerste module van de stelselherziening, die gaat over plaatsgebonden activiteiten. Op onderwerpen die buiten die module vallen, bijvoorbeeld vervoer, producten en
het verhandelen van (afval)stoffen, blijft vooralsnog de Wet milieubeheer van toepassing.
Verder blijven er naast de Omgevingswet wetten gelden die bepaalde aspecten van de fysieke leefomgeving reguleren of die specifieke belangen borgen. Voorbeelden hiervan zijn
de Kernenergiewet en de Meststoffenwet. De Omgevingswet treedt terug als een dergelijke specifieke wet voorziet in een uitputtende regeling (artikel 1.4 Omgevingswet). In de
transponeringstabel, die is opgenomen in het algemeen deel van de nota van toelichting
bij het invoeringsbesluit is aangegeven op welke wijze na inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien in implementatie van de richtlijn milieustrafrecht. 11 Uit die tabel blijkt
dat implementatie deels plaatsvindt via het commune strafrecht, deels door regels binnen
het stelsel van de Omgevingswet en deels door (bestaande) omgevingsrechtelijke regels
buiten dat stelsel.
Schematisch kan de implementatie van de richtlijn milieustrafrecht in de Nederlandse wetgeving na inwerkingtreding van de Omgevingswet als volgt worden geduid. In onderstaand
schema ziet de eerste rij op implementatie van die richtlijn via het commune strafrecht.
Hierbij is er vanuit het oogpunt van implementatie geen verschil tussen de situatie voor en
na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De tweede tot en met vierde rij zien op implementatie via omgevingsrechtelijke regelgeving. Een deel van de omgevingsrechtelijke regelgeving blijft (definitief of vooralsnog) buiten het stelsel van de Omgevingswet (tweede
rij). Strafrechtelijke handhaving geschiedt, zowel onder het oude als het nieuwe stelsel, op
basis van die specifieke omgevingsrechtelijke regelgeving in verbinding met de Wed. Op
grond van artikel 1.4 van de Omgevingswet treedt die wet dan terug (lex-specialis-regel).
Een ander deel van de omgevingsrechtelijke regelgeving wordt in de vorm van specifieke

__________________________________________________________________________

Staatscourant 2010, nr. 19612.
In haar advies over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet heeft de Afdeling advisering van
de Raad van State ook verzocht om een bijgewerkte transponeringstabel op te nemen (Kamerstukken
II 2017/18, 34986, nr. 4, p. 91).
10
11
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gedragsvoorschriften ingebouwd in het stelsel van de Omgevingswet (derde rij). Deze specifieke gedragsvoorschriften kunnen bijvoorbeeld de vorm hebben van vergunningvoorschriften, maar ook van algemene rijksregels (Besluit activiteiten leefomgeving) of decentrale regels zoals regels in het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Bezien vanuit de implementatie van de richtlijn milieustrafrecht vervangen die specifieke regels de
regels over die onderwerpen uit de huidige omgevingsrechtelijke regelgeving. Strafrechtelijke handhaving geschiedt onder het nieuwe stelsel op basis van die specifieke regels in
het stelsel in verbinding met de Wed. Voor zover er specifieke regels gelden, is het verbod
van artikel 1.7a van de Omgevingswet niet van toepassing (dit volgt uit artikel 1.8, tweede
lid, Omgevingswet). Artikel 1.7a van de Omgevingswet, in verbinding met de uitwerking in
artikel 1.3 van het Omgevingsbesluit en de Wed (vierde rij), komt alleen in beeld bij activiteiten met (mogelijke) aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving waarover binnen het stelsel geen specifieke regels zijn gesteld. Artikel 1.7a van de Omgevingswet strekt, samen met de uitwerking in het Omgevingsbesluit, mede ter vervanging van
de zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming. Die laatste bepaling is onderdeel van de huidige implementatiewetgeving van de richtlijn milieustrafrecht. Artikel 1.7a
van de Omgevingswet bouwt voort op die richtlijn.
Implementatie richtlijn milieustrafrecht onder Omgevingswet
Regelgeving:
Commune strafrecht

Voorbeelden:
Artikelen 161, 161bis, 161ter, 162, 162a en 163
Wetboek van Strafrecht
Wetgeving voor inwerkingtreding Omgevingswet: identiek

Specifieke omgevingsrechtelijke regels buiten
stelsel Omgevingswet (juncto Wed)

Meststoffenwet, Kernenergiewet, hoofdstuk 10
Wet milieubeheer
Omgevingswet treedt terug (artikel 1.4 Omgevingswet)
Omgevingsrechtelijke wetgeving voor inwerkingtreding Omgevingswet: identiek

Specifieke omgevingsrechtelijke regels binnen
stelsel Omgevingswet (juncto Wed)

Omgevingsvergunningen, algemene rijksregels
Besluit activiteiten leefomgeving, decentrale regelgeving
Artikel 1.7a Omgevingswet treedt terug (artikel
1.8, tweede lid, Omgevingswet)
Omgevingsrechtelijke wetgeving voor inwerkingtreding Omgevingswet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer,
Activiteitenbesluit milieubeheer, Wet natuurbescherming, decentrale regelgeving

Geen specifieke omgevingsrechtelijke regels
binnen stelsel Omgevingswet: artikel 1.7a Omgevingswet juncto artikel 1.3 Omgevingsbesluit
en Wed

Omgevingsrechtelijke wetgeving voor inwerkingtreding Omgevingswet: artikel 13 Wet bodembescherming
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Selectie reikwijdte artikel 1.3
Bij de implementatie in 2010 is nadrukkelijk ook artikel 13 van de Wet bodembescherming
genoemd. Omdat voorzien is dat dit artikel komt te vervallen bij inwerkingtreding van de
voorgenomen Aanvullingswet bodem Omgevingswet, 12 is bekeken op welke wijze in vervangende regels kan worden voorzien. 13 Er bleek behoefte te bestaan aan een vangnetbepaling voor activiteiten die niet zijn gereguleerd, maar wel aanzienlijke nadelige gevolgen
hebben voor de bodem. Daarbij kwam de vraag aan de orde of er, naast aantasten of verontreinigen van de bodem, nog andere gevallen zijn waarvoor de Nederlandse wetgeving
niet voorziet in een strafrechtelijk handhaafbare bepaling, terwijl ook niet aangetoond kan
worden dat de reguliere omgevingsrechtelijke regelgeving en het commune strafrecht alle
mogelijke activiteiten met aanzienlijke nadelige gevolgen dekken. Het zou immers onevenwichtig zijn om voor bodem te voorzien in een breed werkende vangnetbepaling en voor
andere onderdelen van de fysieke leefomgeving niet. Dit heeft geleid tot de keuze om artikel 1.7a op te nemen in de Omgevingswet en uit te werken in het Omgevingsbesluit via dit
besluit. Artikel 1.3 van het Omgevingsbesluit omvat meer onderwerpen dan artikel 13 van
de Wet bodembescherming. Zo ziet het ook op bepaalde activiteiten met gevolgen voor
water, lucht, landschap, natuur of cultureel erfgoed. De nieuwe onderwerpen worden gemotiveerd in de toelichting op de onderdelen a en c van het eerste lid.
Daarmee ziet artikel 1.7a van de Omgevingswet expliciet op zes van de tien onderdelen
van de fysieke leefomgeving die in artikel 1.2, tweede lid, van de Omgevingswet worden
genoemd. Artikel 1.7a ziet niet op de gevolgen van activiteiten voor bouwwerken, infrastructuur en bepaalde delen van watersystemen. De term ‘watersysteem’ omvat volgens
de definitie in de Omgevingswet oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. De term ‘oppervlaktewaterlichaam’ is vervolgens gedefinieerd als: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, en de bijbehorende bodem
en oevers, alsmede flora en fauna. Een grondwaterlichaam is een onderdeel van de bodem
(zie de definitie van ‘bodem’ in de Omgevingswet). Omdat water, bodem en natuur onder
de werking van artikel 1.3 van het Omgevingsbesluit vallen, zoals later zal worden toegelicht, kan gesteld worden dat gevolgen van activiteiten voor oppervlaktewaterlichamen en
grondwaterlichamen wel onder de werking van dit artikel vallen, maar gevolgen van activiteiten voor bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken niet. Een
vergelijkbare situatie van overlappende begrippen doet zich voor bij bouwwerken en waterstaatswerken, zoals historische gemalen, die tot het beschermde cultureel erfgoed behoren en langs die weg toch onder de werking van artikel 1.3 vallen, zij het dat die werking beperkt is tot verwaarlozing met aanzienlijke nadelige gevolgen voor beschermde
waarden.
De reden dat artikel 1.7a van de Omgevingswet niet ziet op gevolgen van activiteiten voor
bouwwerken, infrastructuur en de genoemde delen van de watersystemen is dat het Wetboek van Strafrecht al van oudsher regels bevat over het beschadigen of vernielen van
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Kamerstukken II 2017/18, 34864, nr. 2.
Zie ook de memorie van toelichting bij het voorstel voor de Aanvullingswet bodem Omgevingswet,
Kamerstukken II 2017/18, 34864, nr. 3, p. 32-33.
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verschillende soorten infrastructuur, gebouwen, waterkeringen en werken voor waterlozing. In het bijzonder gaat het om de artikelen 161, 161bis, 161ter, 162, 162a, 163, 170,
171, 172, 351, 351bis en 352 van het Wetboek van Strafrecht. Deze regels bieden een
dusdanig brede dekking dat er geen aanleiding is om voor activiteiten met aanzienlijke nadelige gevolgen voor infrastructuur, bouwwerken en de genoemde delen van de watersystemen te voorzien in een aanvullend vangnet op grond van de Omgevingswet. Voor zover
activiteiten nog niet onder de brede werking van de bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht vallen en een strafrechtelijk handhaafbare bepaling gewenst is, zou het meer
voor de hand liggen om bij gelegenheid het Wetboek van Strafrecht aan te vullen of aan te
scherpen. Overigens voorziet het Rijk in de hoofdstukken 6 tot en met 10 van het Besluit
activiteiten leefomgeving in een breed werkende regeling voor de bescherming van de infrastructuur en waterstaatswerken waarvoor het op grond van artikel 2.19 van de Omgevingswet verantwoordelijk is. Die regeling omvat ook een specifieke zorgplicht voor activiteiten in het beperkingengebied die niet nader zijn gereguleerd, maar wel nadelige gevolgen kunnen hebben voor die werken. Een voorbeeld is aanzienlijke schade aan de infrastructuur als gevolg van oplosmiddelen die vrijkomen bij een ongeval; omdat de Wet vervoer gevaarlijke stoffen noch de Wegenverkeerswet 1994 een regeling bevat die ziet op
dergelijke gevolgen, valt dit onder de specifieke zorgplicht. Verwacht mag worden dat decentrale overheden in hun verordeningen of het omgevingsplan ook zullen voorzien in regelingen voor de aan hun zorg toevertrouwde infrastructuur en waterstaatswerken. Voor
bouwwerken bevat het Besluit bouwwerken leefomgeving enkele zorgplichtbepalingen.
Ook deze breed werkende regelingen maken een vangnetbepaling hier onnodig.
Expliciet van toepassing verklaren op werelderfgoed bleek ook niet nodig, omdat hoofdstuk 14 van het Besluit activiteiten leefomgeving al een brede regeling biedt voor activiteiten met gevolgen voor werelderfgoederen. Daarnaast vallen alle werelderfgoederen onder
‘beschermd cultureel erfgoed’ of ‘beschermde natuur’.
In de toelichting op de onderdelen a, b, en c wordt uiteengezet op welke onderdelen van
de fysieke leefomgeving artikel 1.7a van de Omgevingswet wel van toepassing is. Als gezegd ziet dat vangnet voor deze onderdelen van de fysieke leefomgeving alleen op activiteiten met (mogelijke) aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving die
niet al zijn afgedekt door specifieke regels of voorschriften ter bescherming van die leefomgeving.
Strafrechtelijke handhaving
Het verbod van artikel 1.7a van de Omgevingswet maakt het mogelijk dat het OM bij activiteiten die onder dit artikel vallen, tot vervolging overgaat. Niet elke overtreding wordt
vervolgd (opportuniteitsbeginsel).
Het OM werkt vaker met normen van een zeker abstractieniveau. Het abstractieniveau van
artikel 1.7a van de Omgevingswet, inclusief de nadere uitwerking en begrenzing in het
Omgevingsbesluit, dient aan te sluiten op dat van het Wetboek van Strafrecht. In het bijzonder wordt gedoeld op de aan het omgevingsrecht verwante titel VII: “Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht”. Ook
kan artikel 1.7a van de Omgevingswet door het bevoegd gezag worden benut bij bestuursrechtelijke handhaving, in het bijzonder voor herstelsancties zoals het opruimen van verontreiniging.
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Onderdeel a (verontreiniging bodem, water en lucht)
Voor bodem, water en lucht bouwt artikel 1.7a van de Omgevingswet samen met de uitwerking in het Omgevingsbesluit voort op de richtlijn milieustrafrecht. Deze richtlijn verplicht de lidstaten tot het strafbaar stellen van “het lozen, uitstoten of anderszins brengen
van een hoeveelheid materie of ioniserende straling in de lucht, de grond of het water, 14
waardoor de dood van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan de
kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel
dreigt te worden veroorzaakt”, als dit wederrechtelijk en opzettelijk of ten minste uit grove
nalatigheid wordt begaan (artikel 3 van de richtlijn). Wederrechtelijk betekent in dit verband strijdig met de Europeesrechtelijke regelgeving genoemd in de richtlijn milieustrafrecht of met de betrokken nationale implementatieregelgeving.
Tegen het inbrengen van stoffen dat leidt tot de dood van mensen kan al op basis van het
commune strafrecht worden opgetreden, via de specifiek daarop betrekking hebbende artikelen 173a en 173b van het Wetboek van Strafrecht of artikel 307 van dat wetboek (dood
door schuld). Bij ernstig letsel van mensen, ongeacht de oorzaak daarvan, biedt artikel
308 van het Wetboek van Strafrecht een grondslag om op te treden. Aanzienlijke schade
aan bovengenoemde onderdelen van de fysieke leefomgeving, voor zover wederrechtelijk
en opzettelijk of ten minste uit grove nalatigheid aangebracht, is echter niet geregeld in
het Wetboek van Strafrecht, maar vergt wel regeling vanwege de richtlijn. Het gaat daarbij
om aanzienlijke achteruitgang van de kwaliteit van dat onderdeel die in korte tijd door één
activiteit veroorzaakt wordt. Als achteruitgang geleidelijk gaat of veroorzaakt wordt door
cumulatie van de gevolgen van meerdere activiteiten is het aangewezen om die gevolgen
te beheersen met de reguliere instrumenten van de Omgevingswet.
Artikel 1.3 ziet overigens ook op activiteiten die niet onder de werkingssfeer van de richtlijn milieustrafrecht vallen, dat wil zeggen andere activiteiten dan de dwingend Europeesrechtelijk geregelde activiteiten zoals het exploiteren van ippc-installaties en Seveso-inrichtingen. Het vangnet is daarom breed van toepassing verklaard op activiteiten die direct
of indirect stoffen, trillingen, warmte of geluid in water, bodem of lucht brengen, waardoor
aanzienlijke schade aan de kwaliteit van water, bodem of lucht ontstaat of dreigt te ontstaan. De opsomming “direct of indirect stoffen, trillingen, warmte of geluid brengen” is
ontleend aan het begrip ‘verontreiniging’ uit de richtlijn industriële emissies, dat als ‘milieuverontreiniging’ ook wordt gehanteerd in het Besluit kwaliteit leefomgeving. In deze toelichting wordt hiervoor kortheidshalve het begrip verontreiniging gehanteerd.
Artikel 1.7a van de Omgevingswet en artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a, van het
Omgevingsbesluit kunnen in het bijzonder van belang zijn als er sprake is van opzet of
schuld bij verontreiniging die veroorzaakt wordt door een ongewoon voorval, bijvoorbeeld
een grote lekkage van brandstof of andere verontreinigende stoffen bij een activiteit die
onder de Omgevingswet niet als milieubelastende activiteit gereguleerd is (voor milieubelastende activiteiten die bijvoorbeeld in het Besluit activiteiten leefomgeving specifiek geregeld zijn, zijn zowel het normale verloop als eventuele ongewone voorvallen dekkend
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Het gaat hier om de milieucompartimenten bodem, water en lucht als bedoeld in artikel 1.2 van de
Omgevingswet. Het begrip ‘grond’ uit de richtlijn verwijst naar de bodem (in de Engelse taalversie van
de richtlijn: soil, in de Duitse taalversie: Boden).
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geregeld door de specifieke zorgplicht in artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving). Strafrechtelijke handhaving kan bij zo’n activiteit aan de orde zijn als een ongewoon
voorval veroorzaakt is door grove nalatigheid, of als direct na het optreden van een ongewoon voorval geen toereikende maatregelen worden genomen om de nadelige gevolgen
voor de fysieke leefomgeving te voorkomen. Bestuursrechtelijke handhaving zal echter
niet licht mogelijk zijn, omdat het bevoegd gezag voor herstelsancties een beroep kan
doen op de regeling voor ongewone voorvallen in afdeling 19.1 van de Omgevingswet.
Daarmee kan het bevoegd gezag de veroorzaker een verplichting opleggen tot het treffen
van maatregelen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen. Zodra zo’n beschikking is gegeven, is die zelfstandig handhaafbaar; aan artikel 1.7a van de
Omgevingswet komt men dan in zoverre niet toe. Dit volgt uit artikel 1.8, tweede lid, van
de Omgevingswet. Uiteraard kan artikel 1.7a nog wel aan de veroorzaker worden tegengeworpen voor zover het gaat om het oorspronkelijke (ongewone) voorval of om aspecten
die niet in de beschikking van het bevoegd gezag zijn benoemd, mits uiteraard sprake is
van opzet of schuld. Artikel 1.7a kan ook van belang zijn als grove verwaarlozing van benodigd onderhoud aanzienlijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving heeft die niet nader
gereguleerd zijn, bijvoorbeeld lozing van brak water of rioolwater in de bodem als gevolg
van een scheur in een leiding.
Onderdeel a vervangt – voor zover het op bodemverontreiniging ziet – de betrokken onderdelen van artikel 13 van de Wet bodembescherming. Artikel 13 betreft handelingen als
bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 van die wet. De artikelen 8, 9 en 10 betreffen
vooral bodemverontreiniging door achtereenvolgens het uitvoeren van werken, transportactiviteiten en andere activiteiten. Voor het overige is er sprake van nieuw recht. Het zou
immers in het licht van het nieuwe stelsel van omgevingsrecht onevenwichtig zijn om een
verontreiniging met aanzienlijke gevolgen voor water of lucht alleen bestuursrechtelijk te
kunnen handhaven en een verontreiniging met aanzienlijke gevolgen voor de bodem zowel
bestuursrechtelijk als strafrechtelijk.
Een belangrijk verschil ten opzichte van artikel 13 van de Wet bodembescherming is dat er
– zoals volgt uit artikel 1.8, tweede lid, van de Omgevingswet – sprake is van een vangnet, dat alleen kan worden ingeroepen als er geen specifiekere regels zijn gesteld over een
activiteit. Direct en indirect stoffen in de bodem brengen door ze op de bodem te brengen
valt in beginsel onder artikel 1.7a van de Omgevingswet in samenhang met artikel 1.3 van
het Omgevingsbesluit. Voor het op of in de bodem brengen van stoffen zijn er echter diverse specifieke regels die maken dat artikel 1.7a in die gevallen niet van toepassing is,
bijvoorbeeld:
•
de specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten (artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving);
•
regels over het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
afvalstoffen (artikel 3.182 van het Besluit activiteiten leefomgeving);
•
de regel over het op of in de bodem brengen van huishoudelijke afvalstoffen (artikel 10.2 van de Wet milieubeheer zoals gewijzigd door het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet);
•
regels over lozing in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk (artikelen
6.1 en 7.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving); dit ziet gezien de definitie
van ‘oppervlaktewaterlichaam’ ook op een lozing op of in de bodem van zo’n oppervlaktewaterlichaam.
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Daarnaast kunnen er regels over het op of in de bodem brengen van stoffen zijn opgenomen in een omgevingsplan, een waterschapsverordening of een omgevingsverordening.
Als geen van deze regels van toepassing is, kan artikel 1.7a van de Omgevingswet worden
ingeroepen. Een voorbeeld is een lekkage van niet-afvalstoffen uit een tankauto die zich
bevindt buiten de locatie van een milieubelastende activiteit als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kan gedacht worden aan lekkage van niet-afvalstoffen bij een
milieubelastende activiteit die niet geregeld is in dat besluit, zoals de productie van stoffen
die vallen onder de Opiumwet.
Het illegaal op of in de bodem brengen van afvalstoffen zal gehandhaafd of vervolgd moeten worden op grond van de genoemde concrete bepalingen en niet, zoals nu soms gebeurt, op grond van zowel een concrete bepaling als artikel 13 van de Wet bodembescherming. Anders dan onder de huidige wetgeving, is er onder het nieuwe stelsel in zoverre
geen keuzevrijheid meer wat betreft de grondslag voor handhaving.
Onderdeel b (aantasting bodem)
Voor de bodem bood artikel 13 van de Wet bodembescherming tot de inbouw in de Omgevingswet een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaafbare zorgplicht die tevens een
vangnetfunctie bood. Deze zag niet alleen op bodemverontreiniging, maar ook op het aantasten van de bodem door fysieke wijzigingen of door het inbrengen van stoffen met nadelige gevolgen voor de bodemstructuur. Een dergelijk breed werkend vangnet blijft voor bodem van belang. Artikel 1.3 van het Omgevingsbesluit ziet daarom ook op het met het oog
op het gebruik van de bodem in of op de bodem brengen van stoffen of activiteiten die
erosie, verdichting of verzilting tot gevolg hebben, als dat leidt tot aantasting of dreigende
aantasting van de bodem. Onderdeel b ziet niet op directe of indirecte schade aan de kwaliteit van de bodem door verontreinigingen (zie daarvoor onderdeel a), maar op aantasting
van de bodem door stoffen die bewust worden aangebracht met het doel de bodem voor
een specifiek gebruiksdoel te verbeteren. Voorbeelden zijn bouwstoffen en bodemverbeteraars in de landbouw. Onderdeel b ziet niet op water en lucht, omdat deze fluïde media
niet op deze wijze aangetast kunnen worden.
Onderdeel b van artikel 1.3 vormt samen met onderdeel a, dat ziet op bodemverontreiniging, een van de opvolgers van de zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming. Artikel 13 van de Wet bodembescherming ziet op handelingen als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 van die wet. De activiteiten, bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10 van
die wet, vallen onder onderdeel a. De activiteiten, bedoeld in artikel 6 van die wet, dat wil
zeggen het inbrengen van stoffen teneinde ze in de bodem te laten, vallen voor zover het
gaat om verontreinigen onder onderdeel a en voor zover het gaat om aantasten onder onderdeel b. De activiteiten, bedoeld in de artikelen 7 en 11 van die wet, dat wil zeggen het
inbrengen van stoffen die de structuur of de kwaliteit van de bodem beïnvloeden en handelingen die erosie, verdichting of verzilting van de bodem tot gevolg kunnen hebben, vallen onder onderdeel b.
Onderdelen a en c (landschappen, natuur en cultureel erfgoed)
De bescherming van landschappen, natuur en cultureel erfgoed (met inbegrip van werelderfgoederen, die immers steeds natuurlijk of cultureel erfgoed zijn) gebeurt steeds door
het aanwijzen van beschermenswaardige onderdelen daarvan. Voor die onderdelen wordt
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voorzien in beschermende regels in onder meer de Omgevingswet, het Besluit activiteiten
leefomgeving of decentrale regelgeving. De specifieke regels over directe aantasting van
beschermde landschappen, beschermd cultureel erfgoed en beschermde natuur zijn al
strafrechtelijk handhaafbaar. Artikel 1.7a van de Omgevingswet zou dan slechts zien op
gevallen waarin landschap, cultureel erfgoed of natuur met regelgeving wordt beschermd,
maar die regels onvoldoende bescherming bieden tegen directe aantasting met aanzienlijke nadelige gevolgen voor de beschermde waarden. Dit is moeilijk voorstelbaar.
Anders ligt dit voor indirecte aantasting van beschermde landschappen, beschermd cultureel erfgoed en beschermde natuur, bijvoorbeeld door het inbrengen van stoffen in de
lucht of het water die daaraan aanzienlijke schade (kunnen) veroorzaken. Dit is voor de
Natura 2000-natuur wel geregeld, maar niet noodzakelijk voor decentraal beschermde
landschappen of natuur en ook niet voor cultureel erfgoed. Daarom ziet onderdeel a van
artikel 1.3, eerste lid, van het Omgevingsbesluit ook op het direct of indirect brengen van
stoffen, trillingen, warmte of geluid in water, bodem of lucht, waardoor aanzienlijke schade
aan beschermde landschappen, beschermde natuur of beschermd cultureel erfgoed ontstaat of dreigt te ontstaan. Een voorbeeld is het uitstoten van zure gassen in de nabijheid
van een beschermd monument dat bestaat uit een kalkrijke natuursteen, waardoor dat
monument versneld erodeert. Voor wat betreft natuur vormt onderdeel a het sluitstuk van
de implementatie van artikel 3, onder a, van de richtlijn milieustrafrecht.
Als de overheid wel heeft voorzien in expliciete bescherming, zal vaak geregeld zijn dat de
eigenaar of beheerder verplicht is het beschermde onderdeel van de fysieke leefomgeving
in een goede staat te houden. 15 Het is echter denkbaar dat er soms van wordt afgezien dit
te reguleren, ook vanuit het oogpunt van vertrouwen en het voorkomen van overregulering. Toch kan naast beschadigen of vernielen ook verwaarlozen leiden tot aanzienlijke gevolgen voor het beschermde onderdeel van de fysieke leefomgeving; dit kan ertoe leiden
dat de waarden die aanleiding zijn geweest voor het beschermen van het desbetreffende
onderdeel tenietgaan. Dit vormt aanleiding voor de keuze om een vangnet in te stellen.
Onderdeel c van artikel 1.3, eerste lid, van het Omgevingsbesluit ziet op het verwaarlozen
van beschermde landschappen, beschermde natuur en beschermd cultureel erfgoed, als
dat aanzienlijke nadelige gevolgen heeft of dreigt te hebben voor de beschermde waarden.
Het gaat hierbij zowel om die waarden die bij het aanwijzen van het beschermde landschap of cultureel erfgoed of de beschermde natuur zijn aangevoerd als reden voor bescherming daarvan als om waarden die nadien zijn ontstaan of onderkend en waarvan degene die de activiteit verricht redelijkerwijs kan weten dat zij tot de beschermde waarden
behoren. Onderdeel c kan bijvoorbeeld worden ingeroepen als een natuurgebied is beschermd vanwege vogels die profiteren van een nat ecosysteem, en de beheerder het gebied opzettelijk laat verdrogen of daar schuldig aan is. Bij cultureel erfgoed – waartoe ook
cultuurlandschappen worden gerekend – zal van verwaarlozing sprake zijn als de verantwoordelijke persoon of instantie hieraan het onderhoud onthoudt dat voor de instandhouding noodzakelijk is.
Van verwaarlozen kan vanzelfsprekend slechts sprake zijn als iemand verantwoordelijkheid
draagt voor de zorg voor het beschermde landschap of cultureel erfgoed of de beschermde
natuur. Het kan bijvoorbeeld gaan om een eigenaar, huurder, pachter of beheerder, dus
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Zie bijvoorbeeld artikel 13.12, onder b, Besluit activiteiten leefomgeving en paragraaf 2.2 Wet natuurbescherming.
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iemand die krachtens privaatrecht of publiekrecht geacht wordt te zorgen voor dat onderdeel van de fysieke leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om de directe zorg, maar
ook om de indirecte zorg zoals watervoorziening of bewaking. Het gaat echter niet om activiteiten die een derde nalaat en die aanzienlijke nadelige gevolgen hebben voor het beschermde.
De vangnetbepaling van artikel 1.7a van de Omgevingswet ziet niet op landschappen, cultureel erfgoed en natuur die geen wettelijke bescherming genieten. Dit heeft twee verschillende redenen.
Voor de bescherming van niet beschermde natuur zou het vangnet niets bijdragen. De
breed werkende zorgplicht voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving uit artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming zal via het voorgenomen Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet worden ingebouwd in het Besluit activiteiten leefomgeving (deze bepaling wordt dan strafrechtelijk handhaafbaar, zoals elke bepaling in dat besluit). Op grond van artikel 1.8, tweede lid, van de Omgevingswet is artikel 1.7a van die
wet dan niet van toepassing. Het vangnet heeft hier dus verder geen functie.
Het kabinet kiest er niet voor om het vangnet te laten zien op directe aantasting van landschap of cultureel erfgoed dat niet beschermd is. Dit met het oog op het lex-certa-beginsel, waar de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies over de uitwerking
van artikel 1.7a ook op wijst. 16 De wettelijke begrippen ‘landschap’ en ‘cultureel erfgoed’
zijn zo breed dat niet altijd duidelijk zal zijn of een bepaald onderdeel van de fysieke leefomgeving daartoe moet worden gerekend. Ook is niet op voorhand duidelijk welke waarden aanwezig zijn die bescherming vergen. Dat betekent dat de eigenaar of beheerder die
wijzigingen aanbrengt in een niet beschermd landschap of aan niet beschermd cultureel
erfgoed niet kan weten of artikel 1.7a ingeroepen zou kunnen worden. Strafrechtelijk vervolgen is dan niet aan de orde.
Tweede lid
In het tweede lid is verduidelijkt dat met ‘beschermd’ in onderdeel c van het eerste lid
wordt gedoeld op bescherming bij wettelijk voorschrift of besluit op grond van de Omgevingswet of een andere wet. Onder de wettelijke voorschriften en besluiten waarmee landschap, natuur of cultureel erfgoed beschermd zijn, vallen ook bepalingen in het omgevingsplan en de omgevingsverordening.
Nieuw hoofdstuk 2 Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening (Ob)
Nieuw artikel 2.1 (verplichting en verbod opname regels in omgevingsplan) [artikel 2.7 van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
In het eerste lid van dit artikel worden gevallen aangewezen waarin regels alleen in het
omgevingsplan mogen worden opgenomen.
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16

Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 4, p. 90.

119

Deel 4 – Invoeringsbesluit - Wijzigingen Omgevingsbesluit – artikelen en NvT

Dit lid bepaalt dat regels van de gemeente over activiteiten ten gevolge waarvan onderdelen van de fysieke leefomgeving worden gewijzigd in het omgevingsplan moeten worden
opgenomen. Het eerste lid schrijft niet voor dat de gemeente dergelijke regels moet stellen, het regelt alleen dat als de gemeente daarover regels wil stellen, die regels moeten
worden opgenomen in het omgevingsplan. De regels kunnen dus niet in een (andere) gemeentelijke verordening worden opgenomen.
In de bepaling wordt aangesloten bij het eerste deel van artikel 1.2, derde lid, onderdeel
a, van de Omgevingswet 17. Bij het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving
gaat het om directe fysieke ingrepen door de mens in de tastbare leefomgeving, zowel boven– als ondergronds. Gedacht kan worden aan regels over activiteiten, die worden genoemd in artikel 2.2 van de Wabo: het kappen van bomen, het slopen of ontsieren van
een gemeentelijk monument, het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of
dorpsgezicht, het aanleggen of veranderen van een (uit)weg, het opslaan van roerende
zaken of het aanbrengen van zichtbare reclame.
De woorden “wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving” impliceren dat het
gaat om activiteiten die een blijvende verandering van de fysieke leefomgeving teweegbrengen. Om misverstanden te voorkomen wordt hierbij opgemerkt dat het plaatsen van
een bouwwerk altijd moet worden gezien als een wijziging van de fysieke leefomgeving,
ook als het een tijdelijk bouwwerk betreft, omdat elk bouwwerk op grond van artikel 1.2,
tweede lid, van de Omgevingswet tot de fysieke leefomgeving behoort.
In artikel 1.2, derde lid, onder a, van de Omgevingswet wordt onderscheid gemaakt tussen het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving en het gebruik daarvan. In
het onderhavige eerste lid zijn bewust de woorden “het gebruik van de fysieke leefomgeving” niet overgenomen. Zoals volgt uit artikel 1.2, derde lid, van de Omgevingswet is het
wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving een minder breed begrip dan activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving; regels die gaan over het gebruik
van de fysieke leefomgeving zonder dat dat gebruik leidt tot een wijziging, vallen niet binnen het bereik van deze bepaling.
Ook regels die gaan over activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt (artikel 1.2, derde lid, onderdeel c, van de Omgevingswet) vallen niet onder het bereik van het onderhavige eerste lid. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat regels over activiteiten die emissies in de fysieke leefomgeving veroorzaken (zoals geluid, geur of fijn stof)
buiten het bereik van deze bepaling vallen. Deze bepaling brengt dus niet mee dat regels
daarover in het omgevingsplan moeten worden opgenomen. In veel gevallen zal daar overigens wel voor gelden dat als het omgevingsplan dergelijke activiteiten toelaat, op grond
van het Besluit kwaliteit leefomgeving regels in het omgevingsplan moeten worden gesteld
om te kunnen voldoen aan de in dat besluit gestelde normen.
Tweede lid
Het tweede lid wijst de gevallen aan waarin regels niet in het omgevingsplan mogen worden opgenomen. Het gaat voor op het eerste lid: is dit lid van toepassing, dan mogen regels niet in het omgevingsplan worden opgenomen, ook niet als eventueel sprake is van
een samenloop met het eerste lid.
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Het tweede lid gaat ten eerste over regels die (deels) wel betrekking kunnen hebben op de
fysieke leefomgeving maar die hoofdzakelijk worden gesteld met het oog op de handhaving van de openbare orde en (openbare) veiligheid. Dat zijn in beginsel regels over gedrag van personen die vanwege het motief waarmee ze worden gesteld (het gaat niet om
het effect van het gedrag op de fysieke leefomgeving maar om het effect op de openbare
orde) niet onder de reikwijdte van de Omgevingswet vallen. Omdat het veelal wel gaat om
gedragingen in de fysieke leefomgeving en daarom twijfel zou kunnen bestaan over de
vraag of dergelijke regels in het omgevingsplan thuishoren, wordt hierover uitsluitsel gegeven. Het betekent dat als regels over activiteiten worden gesteld met het oog op één
van de motieven als bedoeld in het tweede lid, onderdelen a tot en met d, deze niet in het
omgevingsplan mogen worden opgenomen.
Ten tweede gaat het tweede lid over financiële regels (onderdeel e).
Onderdeel a
Artikel 151a, eerste lid, van de Gemeentewet regelt dat de raad een prostitutieverordening
kan vaststellen. Met deze bepaling wordt beoogd prostitutie door middel van een gemeentelijk vergunningenstelsel te reguleren en zo illegale prostitutie en prostitutie van minderjarigen tegen te gaan. De regels daarover gaan niet over de fysieke leefomgeving, en horen dus niet thuis in het omgevingsplan. Als echter regels over prostitutie-activiteiten worden gesteld met het oog op het woon- en leefklimaat (bijvoorbeeld regels over geluid)
kunnen die regels uiteraard wel in het omgevingsplan worden opgenomen. En dergelijke
regels moeten in het omgevingsplan worden opgenomen als ze nodig zijn met het oog op
een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
Op grond van artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet kan de raad de burgemeester
de bevoegdheid verlenen om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen en op grond van artikel 151c, eerste lid, kan de raad de burgemeester de bevoegdheid verlenen om gebieden
voor cameratoezicht aan te wijzen. Artikel 151d, eerste lid, van de Gemeentewet geeft de
raad de bevoegdheid regels te stellen om tegen te gaan dat omwonenden hinder ondervinden van gedragingen in of vanuit een nabije woning of erf. De bevoegdheid tot handhaving
door middel van het opleggen van een last onder bestuursdwang wordt bij de burgemeester neergelegd. Artikel 154a van de Gemeentewet gaat over de bestuurlijke ophouding; op
grond van het eerste lid van dat artikel kan de raad de bevoegdheid daartoe verlenen bij
verordening. Deze bevoegdheden staan in het teken van de handhaving van de openbare
orde en veiligheid, en daarbij gaat het vooral om het reguleren van het gedrag van personen, niet om het stellen van regels over de fysieke leefomgeving. Regels op grond van
deze artikelen mogen daarom niet worden gesteld in het omgevingsplan.
Onderdeel b
Op grond van artikel 154, eerste lid, van de Gemeentewet kan de raad straf stellen op het
overtreden van gemeentelijke verordeningen, en op grond van artikel 154b, eerste lid, van
de Gemeentewet kan de raad bepalen dat voor overtreding van de in dat artikel genoemde
regels een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Het gaat hier om de strafbaarstelling
van overtreding van regels van autonome gemeentelijke verordeningen. De regels die
daarover worden gesteld, mogen niet in het omgevingsplan worden opgenomen. Omdat in
het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt bepaald dat regels op grond van artikel 10.24 van de Wet milieubeheer ook kunnen worden opgenomen in een omgevingsplan,
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geldt het verbod om een bestuurlijke boete op te leggen op grond van artikel 154b, eerste
lid, onder b, van de Gemeentewet alleen voor zover het regels betreft die strafbaar zijn
gesteld in de afvalstoffenverordening. 18
Onderdeel c
De gemeenteraad kan met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en het toezicht op openbare plaatsen op grond van artikel 147 van de Gemeentewet of op grond van
andere wetten regels stellen in verordeningen. Op grond van artikel 172, tweede lid, en
artikel 174, derde lid, van de Gemeentewet is de burgemeester bevoegd die regels te
handhaven. In dit onderdeel wordt bepaald dat de regels die in die artikelen worden bedoeld, niet in het omgevingsplan mogen worden opgenomen. Regels als hier bedoeld horen niet thuis in het omgevingsplan omdat handhaving van de openbare orde het primaire
motief is. Daarbij is van belang dat de (uitvoerende en regelgevende) bevoegdheden met
betrekking tot de handhaving van de openbare orde en het toezicht op publieke plaatsen
niet door taken, bevoegdheden en normstelling op grond van de Omgevingswet worden
doorkruist door regels als bedoeld in deze artikelen (ook) in het omgevingsplan op te nemen. Het verbod om deze regels in het omgevingsplan op te nemen, brengt bijvoorbeeld
mee dat regels over het toezicht op evenementen en het handhaven van de openbare orde
en veiligheid daarbij (zoals regels over het inzetten van beveiliging en EHBO-ers en over
het plaatsen van tenten, podia of tribunes die worden gesteld met het oog op de openbare
veiligheid) niet in het omgevingsplan worden opgenomen. Regels over evenementen die
nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, zoals regels over op welke locaties evenementen mogen plaatsvinden en wat de maximale geluidbelasting op geluidgevoelige gebouwen mag zijn, vallen niet onder deze bepaling en horen
uiteraard wel in het omgevingsplan thuis.
Onderdeel d
Op grond van artikel 176, eerste lid, kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn in geval van ernstige wanordelijkheden of rampen, of de vrees voor het ontstaan
daarvan. Het gaat hierom regels die in (dreigende) noodsituaties door de burgemeester
kunnen worden gesteld in de vorm van een zogenoemde noodverordening; die regels horen niet thuis in het omgevingsplan.
Onderdeel e
Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet kan de gemeenteraad gemeentelijke belastingen in het leven roepen door het vaststellen van een belastingverordening. In artikel
219 wordt de bevoegdheid om belastingen te heffen afgebakend en in de daarna volgende
artikelen wordt aangegeven voor welke belastingen de Gemeentewet een grondslag vormt.
Sommige belastingen die op grond van die artikelen mogen worden geheven (zoals onroerende zaakbelasting) zijn niet gerelateerd aan activiteiten in de fysieke leefomgeving. An-
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dere belastingen (zoals parkeerbelasting) zijn wel aan een activiteit in de fysieke leefomgeving gerelateerd, maar daar zijn de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van de betrokken activiteit niet (in hoofdzaak) bepalend voor de hoogte en grondslag ervan. Regels
die worden gesteld op grond van artikel 216 van de Gemeentewet mogen daarom niet in
het omgevingsplan worden gesteld. Hierbij is ook van belang dat tegen besluiten over belastingen een specifieke rechtsgang openstaat die afwijkt van de rechtsgang tegen besluiten op grond van de Omgevingswet. Daarnaast zou opname van regels over gemeentelijke
belastingen in het omgevingsplan tot gevolg hebben dat omgevingsrechtelijke regels over
omgevingsplannen, waaronder instructieregels, op die regels van toepassing worden, wat
onwenselijke effecten kan hebben op de grondslag om deze belastingen te heffen.
Nieuw artikel 2.2 (verplichting en verbod opname regels in waterschapsverordening) [artikel 2.7 van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
In het eerste lid van dit artikel worden gevallen aangewezen waarin regels alleen in de waterschapsverordening mogen worden opgenomen.
Dit lid bepaalt dat regels van het waterschap over activiteiten ten gevolge waarvan onderdelen van de fysieke leefomgeving worden gewijzigd in de waterschapsverordening moeten worden opgenomen. Het eerste lid schrijft niet voor dat het waterschap dergelijke regels moet stellen, het regelt alleen dat als het waterschap daar regels over wil stellen, die
regels moeten worden opgenomen in de waterschapsverordening. De regels kunnen in dat
geval dus niet in een andere verordening van het waterschap worden opgenomen.
In de bepaling wordt aangesloten bij het eerste deel van artikel 1.2, derde lid, onder a,
van de Omgevingswet 19. Bij wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving gaat het
om directe fysieke ingrepen door de mens in de tastbare leefomgeving, zowel boven– als
ondergronds. Gedacht kan worden aan regels over activiteiten als het aanleggen of veranderen van een weg, het aanbrengen van werken op, in of onder wegen of het opslaan van
roerende zaken.
De woorden “wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving” impliceren dat het
gaat om activiteiten die een blijvende verandering in de fysieke leefomgeving teweegbrengen. Om misverstanden te voorkomen wordt hierbij opgemerkt dat het plaatsen van een
bouwwerk altijd moet worden gezien als een wijziging van de fysieke leefomgeving, ook
als het een tijdelijk bouwwerk betreft, omdat elk bouwwerk op grond van artikel 1.2,
tweede lid, van de Omgevingswet tot de fysieke leefomgeving behoort.
In artikel 1.2, derde lid, onder a, van de Omgevingswet wordt onderscheid gemaakt tussen het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving en het gebruik daarvan. In
het onderhavige eerste lid zijn bewust de woorden “het gebruik van de fysieke leefomgeving” uit artikel 1.2, derde lid, onderdeel a, van de Omgevingswet, niet overgenomen. Zoals volgt uit artikel 1.2, derde lid, van de Omgevingswet is het wijzigen van onderdelen
van de fysieke leefomgeving een minder breed begrip dan activiteiten die gevolgen hebben
voor de fysieke leefomgeving; regels die gaan over het gebruik van de fysieke leefomgeving zonder dat dat gebruik leidt tot een wijziging, vallen niet binnen het bereik van deze
bepaling.
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Ook regels die gaan over activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt (artikel 1.2, derde lid, onderdeel c, van de Omgevingswet) vallen niet onder het bereik van het eerste lid. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat regels over activiteiten die emissies in de fysieke leefomgeving veroorzaken buiten het bereik van deze bepaling vallen.
Deze bepaling brengt dus niet mee dat regels daarover in de waterschapsverordening
moeten worden opgenomen. Daar kan overigens wel voor gelden dat als de waterschapsverordening dergelijke activiteiten toelaat, op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving
regels in de waterschapsverordening moeten worden gesteld om te kunnen voldoen aan
de in dat besluit gestelde normen.
Tweede lid
Het tweede lid wijst de gevallen aan waarin regels niet in de waterschapsverordening mogen worden opgenomen. Het gaat voor op het eerste lid: is dit lid van toepassing, dan mogen regels niet in de waterschapsverordening worden opgenomen, ook niet als eventueel
sprake is van een samenloop met het eerste lid.
Onderdeel a
In artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet is bepaald dat het algemeen bestuur van
een waterschap een legger dient vast te stellen waarin onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen. Regels over onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen horen dus in die legger te staan en mogen niet in de waterschapsverordening worden opgenomen.
Onderdeel b
Op grond van artikel 81 van de Waterschapswet kunnen waterschappen straf stellen op
het overtreden van de keur. Het gaat hier om de strafbaarstelling van overtreding van regels die waterschappen op grond van de Waterschapswet stellen. De regels over de bijbehorende strafbaarstelling mogen niet in de omgevingsverordening worden opgenomen. 20
Onderdeel c
Op grond van artikel 110 van de Waterschapswet kan het algemeen bestuur van een waterschap waterschapsbelastingen in het leven roepen door het vaststellen van een belastingverordening. In artikel 113 wordt de bevoegdheid om belastingen te heffen afgebakend en in de daarna volgende artikelen wordt aangegeven voor welke belastingen de Waterschapswet een grondslag vormt. Sommige belastingen die op grond van die artikelen
mogen worden geheven (zoals watersysteemheffing) gaan niet over activiteiten in de fysieke leefomgeving, andere (zoals de precariobelasting) gaan daar wel over maar zijn niet
(in hoofdzaak) bepalend voor de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van de betrokken
activiteit. Regels die worden gesteld op grond van artikel 110 van de Waterschapswet horen daarom niet in de waterschapsverordening te worden gesteld. Hierbij is ook van belang dat tegen besluiten over belastingen een specifieke rechtsgang openstaat die afwijkt
van de rechtsgang tegen besluiten op grond van de Omgevingswet. Daarnaast zou opname van regels over waterschapsbelastingen in de waterschapsverordening tot gevolg
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hebben dat omgevingsrechtelijke regels over waterschapsverordeningen, waaronder instructieregels, op die regels van toepassing worden, wat onwenselijke effecten zou kunnen
hebben.
Nieuw artikel 2.3 (verplichting en verbod opname regels in omgevingsverordening) [artikel 2.7 van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
In het eerste lid van het voorstel worden gevallen aangewezen waarin regels alleen in de
omgevingsverordening mogen worden opgenomen.
Dit lid bepaalt dat regels van de provincie over activiteiten ten gevolge waarvan onderdelen van de fysieke leefomgeving worden gewijzigd in de omgevingsverordening moeten
worden opgenomen. Het eerste lid schrijft niet voor dat de provincie dergelijke regels
moet stellen, het regelt alleen dat als de provincie daar regels over wil stellen, die regels
moeten worden opgenomen in de omgevingsverordening. De regels kunnen dus niet in
een andere provinciale verordening worden opgenomen.
In de bepaling wordt aangesloten bij het eerste deel van artikel 1.2, derde lid, onder a,
van de Omgevingswet 21. Bij wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving gaat het
om directe fysieke ingrepen door de mens in de tastbare leefomgeving, zowel boven– als
ondergronds. Gedacht kan worden aan regels over activiteiten zoals die, die worden genoemd in artikel 2.2 van de Wabo: het kappen van bomen, het slopen of ontsieren van
een provinciaal monument, het aanleggen of veranderen van een (uit)weg, het opslaan
van roerende zaken of het aanbrengen van zichtbare reclame in het buitengebied.
De woorden “wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving” impliceren dat het
gaat om activiteiten die een blijvende verandering in de fysieke leefomgeving teweegbrengen. Om misverstanden te voorkomen wordt hierbij opgemerkt dat het
plaatsen van een bouwwerk altijd moet worden gezien als een wijziging van de fysieke
leefomgeving, ook als het een tijdelijk bouwwerk betreft, omdat elk bouwwerk op grond
van artikel 1.2, tweede lid, van de Omgevingswet tot de fysieke leefomgeving behoort.
In artikel 1.2, derde lid, onder a, van de Omgevingswet wordt onderscheid gemaakt tussen het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving en het gebruik daarvan. In
het onderhavige eerste lid zijn bewust de woorden “het gebruik van de fysieke leefomgeving” uit artikel 1.2, derde lid, onderdeel a, van de Omgevingswet, niet overgenomen. Zoals volgt uit artikel 1.2, derde lid, van de Omgevingswet is het wijzigen van onderdelen
van de fysieke leefomgeving een minder breed begrip dan activiteiten die gevolgen hebben
voor de fysieke leefomgeving; regels die gaan over het gebruik van de fysieke leefomgeving zonder dat dat gebruik leidt tot een wijziging, vallen niet binnen het bereik van deze
bepaling.
Ook regels die gaan over activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt (artikel 1.2, derde lid, onderdeel c, van de Omgevingswet) vallen niet onder het bereik van het eerste lid. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat regels over activiteiten die emissies in de fysieke leefomgeving veroorzaken (zoals geluid, geur of fijn stof) buiten het bereik van deze bepaling vallen. Deze bepaling brengt dus niet mee dat regels daarover in de
omgevingsverordening moeten worden opgenomen. Daar kan overigens wel voor gelden
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dat als de omgevingsverordening dergelijke activiteiten toelaat, op grond van het Besluit
kwaliteit leefomgeving regels in de omgevingsverordening moeten worden gesteld om te
kunnen voldoen aan de in dat besluit gestelde normen. Dat regels over effecten op de fysieke leefomgeving zoals regels over geur en fijnstof niet verplicht in de omgevingsverordening worden geregeld, wil vanzelfsprekend niet zeggen dat ze niet in de omgevingsverordening kunnen worden opgenomen. Dat kan wel, als daarmee een provinciaal belang is
gemoeid.
Tweede lid
Het tweede lid wijst de gevallen aan waarin regels niet in de omgevingsverordening mogen
worden opgenomen. Het gaat voor op het eerste lid: is dit lid van toepassing, dan mogen
regels niet in de
Onderdeel a
Op grond van artikel 150 van de Provinciewet kunnen provinciale staten straf stellen op
het overtreden van provinciale verordeningen. Het gaat hier om de strafbaarstelling van
overtreding van regels van autonome provinciale verordeningen. De regels die daarover
worden gesteld, mogen niet in de omgevingsverordening worden opgenomen. 22
Onderdeel b
Op grond van artikel 220 van de Provinciewet kunnen provinciale staten provinciale belastingen in het leven roepen door het vaststellen van een belastingverordening. In artikel
221 wordt de bevoegdheid om belastingen te heffen afgebakend en in de daarna volgende
artikelen wordt aangegeven voor welke belastingen de Provinciewet een grondslag vormt.
Sommige belastingen die op grond van die artikelen mogen worden geheven (zoals de
provinciale opcenten over de motorrijtuigenbelasting) gaan niet over activiteiten in de fysieke leefomgeving, andere (zoals de precariobelasting) gaan daar wel over maar zijn niet
(in hoofdzaak) bepalend voor de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van de betrokken
activiteit. Regels die worden gesteld op grond van artikel 220 van de Provinciewet horen
daarom niet in de omgevingsverordening te worden gesteld. Hierbij is ook van belang dat
tegen besluiten over belastingen een specifieke rechtsgang openstaat die afwijkt van de
rechtsgang tegen besluiten op grond van de Omgevingswet. Daarnaast zou opname van
regels over provinciale belastingen in de omgevingsverordening tot gevolg hebben dat omgevingsrechtelijke regels over omgevingsverordeningen, waaronder instructieregels, op die
regels van toepassing worden, wat onwenselijke effecten zou kunnen hebben.
Wijziging hoofdstuk 3 Aanwijzing van locaties voor rijkstaken (Ob)
Nieuwe afdeling 3.2 Aanwijzing en begrenzing van beperkingengebieden (Ob)
Nieuw artikel 3.2 (toepassingsbereik) [artikel 2.21a, tweede lid, van de Omgevingswet] (Ob)

__________________________________________________________________________

De strafbaarstelling van regels van de omgevingsverordening wordt (op grond van het wetsvoorstel
Invoeringswet Omgevingswet geregeld in de Wet op de economische delicten. Paragraaf 18.1.4 van de
Omgevingswet (zoals dat komt te luiden op grond van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet)
voorziet in de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen in de daar aangewezen gevallen.
22
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Zoals ook al uit 2.21a, tweede lid, van de Omgevingswet (ingevoegd door het wetsvoorstel
Invoeringswet Omgevingswet) volgt, wordt de omvang van de beperkingengebieden, bedoeld in artikel 2.21a, eerste lid, van de Omgevingswet alleen op grond van deze afdeling
vastgesteld zolang deze beperkingengebieden nog niet zijn aangewezen en geometrisch
begrensd bij ministeriële regeling. Dit geldt op grond van artikel 2.21a, derde lid, van de
Omgevingswet niet voor beperkingengebieden rond mijnbouwinstallaties; voor deze beperkingengebieden geldt volgens de richtlijn offshore veiligheid altijd een afstand van 500 m
(zie ook artikel 3.7).
De opname van de vaste afstanden in deze afdeling, waarborgt, waar nodig, bescherming
van werken en objecten tegen de gevolgen van activiteiten van derden in de fase tussen
het aanleggen van het werk of het plaatsen van het object en het aanwijzen en geometrisch begrenzen van het beperkingengebied bij ministeriële regeling.
Nieuw artikel 3.3 (beperkingengebied wegen) [artikel 2.21a, tweede lid, van de
Omgevingswet] (Ob)
De drie basiscriteria voor het bepalen van het beperkingengebied met betrekking tot wegen zijn: stabiliteit, onderhoud en afwatering. De omvang van het beperkingengebied
hangt af van het gebied aan weerszijden van de weg dat minimaal noodzakelijk is:
- om de stabiliteit van de wegconstructie te kunnen garanderen,
- om onderhoud te kunnen uitvoeren aan de wegconstructie, en
- voor de afwatering van overtollig water van het wegdek.
Het uitgangspunt is dat het basiscriterium dat in een specifieke situatie leidt tot de meest
ruime begrenzing van het beperkingengebied, de omvang van het gebied bepaalt. Daarbij
geldt dat de buitengrens van het beperkingengebied wordt bepaald ten opzichte van de
rand van het asfalt (de kant van de verharding). Het wegdek zelf ligt altijd binnen het beperkingengebied en is dus geen criterium voor het bepalen van het beperkingengebied.
Voor de schematische weergaven van de verschillende situaties is gebruik gemaakt van
het rapport ‘Handreiking landelijke uitgangspunten beperkingengebied Omgevingswet’
(hierna: handreiking), opgesteld door Royal HaskoningDHV.
Onderdeel a
De stabiliteitszone is altijd minimaal 10 m en afhankelijk van het hoogteverschil tussen de
weg en het maaiveld wordt die zone groter. Bij een weg op maaiveldniveau is het beperkingengebied voor die weg dus 10 m gemeten vanaf de kant van de verharding.
Onderdeel b
Als de weg naast een watergang, zoals een kanaal of sloot, ligt, strekt het beperkingengebied zich uit tot 1 m voorbij de insteek van die watergang. De insteek van de watergang is
de snijlijn van de schuine oeverhelling van de watergang met het horizontaal gelegen
maaiveld. Het gaat om de insteek van de watergang die het verst van de weg ligt.
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Figuur. Schematische weergave van een weg naast een watergang (handreiking, p.17)

Onderdeel c
Het beperkingengebied met betrekking tot een weg in ingraving strekt zich uit tot 5 m verder dan de insteek van de maaiveldverlaging. De insteek van de maaiveldverlaging is de
snijlijn van de schuine helling met het maaiveld. Aan de onderzijde van de schuine helling
ligt de weg in ingraving.

Figuur. Schematische weergave van een weg in ingraving (handreiking, p. 16)

Onderdeel d
Het beperkingengebied met betrekking tot een weg in ophoging strekt zich uit tot 10 m
vanaf de verharding met nog een verruiming in verband met de ophoging waar de weg op
ligt. Die verruiming is afhankelijk van het hoogteverschil tussen de verharding en de insteek van het maaiveld. De insteek van de maaiveldverhoging is de snijlijn van de schuine
helling met het maaiveld. Aan de bovenzijde van de schuine helling ligt de weg in ophoging.
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Figuur. Schematische weergave van een weg in ophoging (handreiking, p. 15)

Onderdelen e en f
Als de weg in of op een kunstwerk ligt, strekt het beperkingengebied zich uit tot 10 m
vanaf de rand van het kunstwerk met nog een verruiming in verband met het hoogteverschil tot het maaiveld.

Figuur. Schematische weergave van een weg in een tunnel (handreiking, p. 22)

Figuur. Schematische weergave van een weg op een brug (handreiking, p. 21)
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Nieuw artikel 3.4 (beperkingengebied waterstaatswerken) [artikel 2.21a, tweede
lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel bepaalt dat beperkingengebieden met betrekking tot waterstaatswerken in beheer bij het Rijk van rechtswege het gehele waterstaatswerk omvatten. Dit is de hoofdregel voor zowel waterkeringen als oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk. Bij de
ministeriële regeling kan het beperkingengebied echter worden uitgebreid met een gebied
rondom het waterstaatswerk, of worden beperkt tot een deel van het waterstaatswerk.
Uitbreiding van het beperkingengebied is vooral aan de orde bij waterkeringen in beheer
bij het Rijk: de uitbreiding omvat dan de beschermingszone zoals aangegeven in de legger
van de waterkering in beheer bij het Rijk. Verkleining van het beperkingengebied, waardoor het beperkingengebied kleiner is dan het waterstaatswerk zelf, speelt vooral bij de
grote rivieren. Het gaat dan met name om gebieden die voor de werking van het waterstaatswerk minder relevant zijn. Bepaalde hooggelegen delen van de uiterwaarden, die al
op grote schaal worden gebruikt voor activiteiten, dragen bijvoorbeeld niet meer bij aan
de bergings- en afvoercapaciteit van de rivieren, zodat er geen beschermende regels nodig
zijn.
Nieuw artikel 3.5 (beperkingengebied hoofdspoorweginfrastructuur) [artikel
2.21a, tweede lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel bepaalt het beperkingengebied met betrekking tot hoofdspoorweginfrastructuur.
Dit is spoorweginfrastructuur, waarbij de spoorwegen op grond van de Spoorwegwet als
hoofdspoorwegen zijn aangewezen. De tekst van dit artikel is grotendeels overgenomen
van artikel 21 van het Besluit hoofdspoorweginfrastructuur.
Waar de lijn van de begrenzing ligt, is afhankelijk van de situatie. Binnen welke afstand
activiteiten een gevaar kunnen vormen voor de hoofdspoorweginfrastructuur, is namelijk
afhankelijk van de vraag of de hoofdspoorweg in een ingraving of tunnel, op een talud of
een brug ligt, of gewoon op maaiveldniveau. Daarnaast kan het in verband met de bodemgesteldheid nodig zijn op bepaalde plaatsen de begrenzing ruimer vast te stellen. Hiertoe
biedt de ministeriële regeling de mogelijkheid.
Onderdeel b
Met ‘ingraving’ en ‘bovenzijde van de ingraving’ wordt spoorweg ingegraven beneden
maaiveld respectievelijk het einde van de schuinte van het zijvlak van de ingraving op
maaiveld bedoeld.
Onderdeel c
Met ‘ophoging’ en ‘teen van het talud’ wordt de ophoging boven het maaiveld waarover
een spoorweg loopt respectievelijk het einde van de schuinte van het zijvlak van de ophoging op maaiveld.
Onderdeel d
Bij een hoofdspoorweg in een tunnel moet de afstand van 30 meter worden gemeten in
horizontale richting vanuit de verste buitenkant van de tunnel. Tot de tunnel moet ook de
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zogenoemde toeleidende bak worden gerekend. Dit is de U-vormige bak die overgaat in
het volledig dichte deel van de tunnel.
De reden om een afstand van 30 meter aan te houden is om zettingen (het inklinken van
de grond door een hierop drukkende belasting) te beperken. Zelfs zeer geringe zettingen
kunnen risico’s opleveren voor de spoorwegveiligheid. Deze risico’s spelen met name bij
tunnels, bruggen en viaducten die op paalfunderingen zijn gebouwd. Deze paalfunderingen
zijn gevoelig voor de druklijnen van grote gebouwen die naast het spoor worden gebouwd.
Deze druklijnen kunnen namelijk tot zettingen leiden die van invloed zijn op de paalfundering.
Onderdeel e
Voor een brug of een viaduct geldt dezelfde manier van meten als voor een tunnel, maar
dan vanuit de buitenste rand van de brug of het viaduct. Net zoals bij tunnels, geldt ook
voor bruggen en viaducten een afstand van 30 meter om zettingen te beperken.
Het gaat bij de bruggen en viaducten alleen om de bruggen en viaducten waarop een
hoofdspoorweg ligt. De bruggen en viaducten waar geen hoofdspoorweg op rust vallen niet
onder de reikwijdte van deze bepaling. Onder bruggen worden ook grote rivier- en wegoverspanningen verstaan. Hoofdspoorwegen op een zettingsvrije plaat vallen niet onder de
reikwijdte van dit onderdeel. De begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot
een hoofdspoorweg op een zettingsvrije plaat valt onder het eerste lid, onderdeel a.
Tweede lid
Het beperkingengebied met betrekking tot hoofdspoorwegen die in haven- en industriegebieden liggen en die alleen worden gebruikt voor goederenvervoer kent een afwijkende
begrenzing. De afstand van afstand van 5 meter is gekozen om veilig te kunnen werken
aan de infrastructuur. Met deze afstand wordt aangesloten op de bestaande situatie waarin
geen verdere differentiatie naar verschillende situaties plaatsvindt.
Nieuw artikel 3.6 (beperkingengebied installaties in een waterstaatswerk, anders
dan mijnbouwinstallaties) [artikel 2.21a, tweede lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel bevat een vaste afstand van 500 meter voor installaties in een waterstaatswerk,
anders dan mijnbouwinstallaties. Installaties zijn installaties als bedoeld in het VN-Zeerechtverdrag. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan meet- en weerstations maar
ook aan windmolenparken. De afstand van 500 meter is gebaseerd op artikel 60, vijfde lid,
van het VN-Zeerechtverdrag. Deze afstand geldt vanaf elk onderdeel van de installatie.
Nieuw artikel 3.7 (beperkingengebied mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk) [artikel 2.21a, tweede lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Voor mijnbouwinstallaties geldt conform artikel 2, onder 26, van de richtlijn offshore veiligheid een afstand van 500 meter. Deze afstand geldt vanaf elk onderdeel van de installatie. Gelet op artikel 2.21a, derde lid, van de Omgevingswet (ingevoegd door het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet) ontstaat het beperkingengebied met betrekking tot een
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mijnbouwinstallaties van rechtswege en is bij ministeriële regeling geen afwijkende geometrische begrenzing opgenomen.
Wijziging hoofdstuk 4 bevoegd gezag omgevingsvergunning en betrokkenheid
van andere bestuursorganen (Ob)
Wijziging artikelen 4.6, 4.8, 4.10, 4.16, 4.20, 4.23, 4.25, 4.28 en 4.38 [onderdeel
A van de bijlage bij de Omgevingswet] (Ob)
Bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt het begrip ‘afwijkactiviteit’ gewijzigd in ‘omgevingsplanactiviteit’ en het begrip ‘mijnbouwactiviteit’ in ‘mijnbouwlocatieactiviteit’. Voor de achtergrond van deze wijzigingen wordt voor het begrip ‘omgevingsplanactiviteit’ verwezen naar paragraaf 2.2.1.2 van het algemeen deel van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en voor het begrip ‘mijnbouwlocatieactiviteit’ naar de toelichting op deze wijziging in de artikelsgewijze toelichting bij dat
wetsvoorstel.
Bij dit besluit worden in diverse artikelen de verwijzingen naar de ‘oude’ begrippen vervangen door verwijzingen naar de ‘nieuwe’ begrippen.
Voor de wijziging van ‘afwijkactiviteit’ in ‘omgevingsplanactiviteit’ zijn dit: de artikelen 4.6,
eerste lid, onder a, 4.8, eerste en tweede lid, 4.16, tweede lid, onder a, 4.20, eerste lid,
onder b, en tweede lid, onder a, 4.23, 4.25, eerste lid, onder g (nieuw), 4.28, eerste lid,
onder b, en 4.38, tweede lid.
Voor de wijziging van ‘mijnbouwactiviteit’ in ‘mijnbouwlocatieactiviteit’ zijn dit: de artikelen 4.10, eerste lid, onder b, en 4.16, tweede lid, onder c.
Wijziging artikel 4.4 (bevoegd gezag Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat enkel- en meervoudige aanvraag, magneetactiviteiten) [onderdeel A van de
bijlage bij de Omgevingswet] (Ob)
Bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt de begripsomschrijving van ‘ippcinstallatie’ aan onderdeel A van de bijlage bij de Omgevingswet toegevoegd. Deze begripsomschrijving is op dit moment nog opgenomen in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving. In verband met deze verplaatsing van de begripsomschrijving vervalt in artikel
4.4, tweede lid, onder a, in relatie tot het begrip ‘ippc-installatie’ de verwijzing naar het
Besluit activiteiten leefomgeving. Wel blijft deze verwijzing noodzakelijk in relatie tot het
begrip ‘Seveso-inrichting’, omdat de omschrijving van dat begrip in bijlage I bij het Besluit
activiteiten leefomgeving is opgenomen en dat ook zal blijven. Het gaat hier dus louter om
wetstechnische wijzigingen.
Wijziging artikel 4.6 (bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag,
magneetactiviteiten) [onderdeel A van de bijlage bij de Omgevingswet; artikelen
5.10, eerste lid, onder g (oud), en derde lid, en 5.12, tweede en derde lid, van de
Omgevingswet] (Ob)
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Artikel 4.6 van het Omgevingsbesluit regelt wanneer gedeputeerde staten bevoegd gezag
zijn om op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen. Bij dit besluit wordt dit artikel op een aantal onderdelen gewijzigd.
Eerste lid, onder a
In dit onderdeel wordt ‘afwijkactiviteit’ gewijzigd in ‘omgevingsplanactiviteit’. Deze wijziging is hiervoor tezamen met de andere artikelen waarin deze wijziging speelt al toegelicht. Verwezen wordt naar het begin van de artikelsgewijze toelichting op de wijzigingen
in hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit.
Eerste lid, onder c
In de opsomming van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten in dit onderdeel
wordt in de eerste plaats de verwijzing naar artikel 3.19, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving wetstechnisch aangepast aan de wijzigingen van dat artikel bij dit besluit. De inhoud van de verwijzing – die betrekking heeft op de vergunningplichtige milieubelastende activiteiten het aanleggen en gebruiken van een open bodemenergiesysteem –
is materieel niet gewijzigd. De verwijzing naar artikel 3.19, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving komt ook voor in de artikelen 4.6, tweede lid, onder c, 4.24, eerste
lid, onder e, en 4.25, eerste lid, onder c, onder 1°, van het Omgevingsbesluit. Bij dit besluit worden die verwijzingen eveneens wetstechnisch aangepast.
Verder wordt aan de opsomming van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten in
onderdeel c een activiteit toegevoegd. Het gaat hier om de milieubelastende activiteit ‘het
exploiteren van een spoorwegemplacement’ die bij dit besluit in artikel 3.292b van het Besluit activiteiten leefomgeving als vergunningplichtig wordt aangewezen. Gedeputeerde
staten worden bevoegd gezag voor een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit of een meervoudige aanvraag die alleen betrekking heeft op een
combinatie van activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, waarvan deze activiteit
onderdeel is, voor zover het gaat om een spoorwegemplacement waar goederentreinen
worden samengesteld door middel van stoten of heuvelen. Het emplacement Kijfhoek is
het enige emplacement waar het samenstellen plaatsvindt door middel van heuvelen. Het
samenstellen door stoten of afstoten vindt in Nederland niet meer plaats. Voor enkelvoudige aanvragen om een omgevingsvergunning voor andere spoorwegemplacementen
wordt conform de hoofdregel in artikel 5.8 van de Omgevingswet het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag. Met deze regeling wordt de aanwijzing van bevoegd gezag zoals die geldt op grond van het Besluit omgevingsrecht omgezet naar het
stelsel van de Omgevingswet. Deze regeling is in afwachting van de beleidsvernieuwing
die gaande is met betrekking tot de regulering van spoorwegemplacementen. Voor een
nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het algemeen deel van de nota van toelichting bij dit besluit.
Eerste lid, onder d
Aan dit onderdeel wordt een voorwaarde toegevoegd. Deze voorwaarde houdt in dat het
bij de beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een lokale spoorweg waarvoor gedeputeerde bevoegd gezag zijn voor een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit of een meervoudige aanvraag die alleen betrekking heeft op
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een combinatie van activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, waarvan deze activiteit onderdeel is, moet gaan om een lokale spoorweg die niet ligt in een gebied dat is aangewezen op grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000. Dit zijn de
zogeheten vervoerregio’s. Als de lokale spoorweg wel ligt in het gebied van een vervoerregio, dan wordt namelijk het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, bedoeld in artikel
20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000, bevoegd om op de aanvraag om een
omgevingsvergunning te beslissen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen
naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 4.7 dat bij dit besluit aan het Omgevingsbesluit wordt toegevoegd.
Eerste lid, onder g (oud)
In artikel 4.6, eerste lid, aanhef en onder g, zijn gedeputeerde staten als bevoegd gezag
aangewezen om te beslissen op een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning
voor een activiteit anders dan bedoeld in de eerdere onderdelen van artikel 4.6, eerste lid,
zoals een bouwactiviteit, die plaatsvindt op een locatie waar de in artikel 8.49 van de Wet
milieubeheer bedoelde zorg voor een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd. Op grond van
artikel 4.6, eerste lid, zijn gedeputeerde staten ook bevoegd gezag voor een meervoudige
aanvraag die alleen betrekking heeft op een combinatie van activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, waarvan een activiteit als hier bedoeld onderdeel is. Onderdeel g vervalt bij dit besluit, als gevolg van het bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet
vervallen van de delegatiegrondslag voor deze aanwijzing van bevoegd gezag in artikel
5.10, eerste lid, onder g, van de Omgevingswet. Achtergrond hiervan is dat met het Interprovinciaal Overleg tot de conclusie is gekomen dat het binnen de systematiek van de Omgevingswet wenselijk is om het reguleren van activiteiten op een gesloten stortplaats als
hier bedoeld, waaronder ook de vraag of daarvoor een omgevingsvergunning is vereist of
niet, aan de provincies zelf over te laten. Dit biedt ook ruimte voor een gedifferentieerde
provinciale praktijk. Eventuele vergunningplichten vallen daarmee onder artikel 5.4 van de
Omgevingswet, waarvoor in artikel 5.10, eerste lid, onder f, van die wet al een grondslag
is opgenomen om gedeputeerde staten in het Omgevingsbesluit als bevoegd gezag aan te
wijzen. Hieraan is uitvoering gegeven in artikel 4.6, eerste lid, onder f, van het Omgevingsbesluit.
Tweede lid
Dit lid bevat de aanwijzing van de zogeheten magneetactiviteiten van gedeputeerde staten. Dit heeft als gevolg dat deze activiteiten, ook als deze worden aangevraagd in combinatie met andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten dan bedoeld in artikel 4.6,
eerste lid, tot de bevoegdheid behoren van gedeputeerde staten. Bij het ontbreken van
een aanwijzing als magneetactiviteit zal veelal een ander bestuursorgaan dan gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn voor de aanvraag.
In onderdeel c worden de milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in het eerste
lid, onder c, aangewezen als magneetactiviteit, met uitzondering van een aantal daarvan.
Bij de bestaande uitzonderingen wordt de verwijzing naar artikel 3.19 van het Besluit activiteiten leefomgeving wetstechnisch aangepast. Hierop is al nader ingegaan bij de toelichting op de wijzigingen van het eerste lid, onder c. Verder wordt bij dit besluit aan de uitzonderingen toegevoegd de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.292b van het
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Besluit activiteiten leefomgeving (het exploiteren van een spoorwegemplacement). Gedeputeerde staten worden bij dit besluit in het eerste lid, aanhef en onder c, aangewezen als
bevoegd gezag voor een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze
activiteit of een meervoudige aanvraag die alleen betrekking heeft op activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, waarvan deze activiteit onderdeel is, voor zover het gaat
om een spoorwegemplacement waar goederentreinen worden samengesteld door middel
van stoten of heuvelen. Deze activiteit wordt echter niet aangewezen als magneetactiviteit. De reden waarom gedeputeerde staten (van oudsher) zijn aangewezen als bevoegd
gezag voor spoorwegemplacementen als hiervoor bedoeld houdt verband met geluidhinder. Gelet op de wijze waarop dit hinderaspect onder de Omgevingswet wordt gereguleerd, is er geen grond voor het oordeel dat hier sprake is van provinciale belangen, taken
of bevoegdheden die met inachtneming van de grenzen van artikel 2.3, tweede lid, van de
Omgevingswet tot aanwijzing als magneetactiviteit nopen.
Nieuw artikel 4.7 (bevoegd gezag vervoerregio enkel- en meervoudige aanvraag)
[artikelen 5.10, derde lid, en 5.12, derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel wijst het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam dat in zogeheten vervoerregio’s de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor het lokale spoor, aan als bevoegd gezag om te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een (of meer)
beperkingengebiedactiviteit(en) met betrekking tot een lokale spoorweg in het gebied van
de vervoerregio. Dit gebied wordt aangewezen op grond van artikel 20, derde lid, van de
Wet personenvervoer 2000. Op dit moment zijn er twee vervoerregio’s (Amsterdam en
Rotterdam-Den Haag). Aan de aanwijzing als bevoegd gezag van het dagelijks bestuur van
het openbaar lichaam in de vervoerregio, ligt artikel 5.10, derde lid, van de Omgevingswet
ten grondslag. Dit artikellid wordt bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet aan
de wet toegevoegd. Voor een nadere toelichting op de achtergrond hiervan wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.
In de gebieden waar geen vervoerregio is, zijn gedeputeerde staten bevoegd gezag om te
beslissen op een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg of een meervoudige aanvraag
die alleen betrekking heeft op een combinatie van activiteiten als bedoeld in artikel 4.6,
eerste lid, waarvan deze activiteit onderdeel is. In verband hiermee wordt bij dit besluit
aan artikel 4.6, eerste lid, onder d, van het Omgevingsbesluit de voorwaarde toegevoegd
dat gedeputeerde staten bij deze aanvragen alleen bevoegd gezag zijn als de lokale spoorweg niet ligt in een gebied dat is aangewezen op grond van de Wet personenvervoer 2000.
Bij meervoudige aanvragen die mede betrekking hebben op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg, beslist het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam in de vervoerregio niet. De activiteit wordt dus niet aangewezen als magneetactiviteit. Activiteiten waarbij de aanwijzing als bevoegd gezag samenhangt met aan
de desbetreffende bestuursorganen toegedeelde beheertaken, zoals bij de beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een lokale spoorweg het geval is, kwalificeren niet als
magneetactiviteit. Zie voor de toedeling van beheertaken voor lokale spoorweginfrastructuur de artikelen 2.18, eerste lid, onder e, onder 2°, en derde lid, van de wet. Overigens
zou de aanwijzing van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam in de vervoerregio
als bevoegd gezag voor meervoudige aanvragen die mede betrekking hebben op andere
activiteiten dan beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een lokale spoorweg hoe
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dan ook niet mogelijk zijn, omdat het geen algemeen maar functioneel bestuursorgaan is.
Om deze redenen krijgt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam in deze gevallen
het recht van advies en instemming. Dit is geregeld in artikel 4.26 dat bij dit besluit wordt
toegevoegd aan het Omgevingsbesluit. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat het bevoegd gezag voor een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning het recht van advies en instemming heeft wanneer de desbetreffende activiteit opgaat in een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning waarvoor een ander bestuursorgaan als bevoegd gezag is aangewezen. In samenhang met artikel 4.26 wordt bij
dit besluit in artikel 4.25, eerste lid, onder d, van het Omgevingsbesluit het recht van advies en instemming van gedeputeerde staten voor deze aanvragen om een omgevingsvergunning beperkt tot aanvragen die mede betrekking hebben op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg in gebieden die niet zijn aangewezen op
grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000.
Wijziging artikel 4.10 (bevoegd gezag Minister van Economische Zaken en Klimaat enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten) [onderdeel A van de
bijlage bij de Omgevingswet; artikelen 5.11 en 5.12, tweede en derde lid, van de
Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid, onder b
In dit onderdeel wordt ‘mijnbouwactiviteit’ gewijzigd in ‘mijnbouwlocatieactiviteit’. Deze
wijziging is hiervoor tezamen met de andere artikelen waarin deze wijziging speelt al toegelicht. Verwezen wordt naar het begin van de artikelsgewijze toelichting op de wijzigingen in hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit.
Tweede lid, onder a
De Minister van Economische Zaken en Klimaat is op grond van artikel 4.10, eerste lid,
aanhef en onder a, bevoegd gezag om te beslissen op een enkelvoudige aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit met betrekking tot een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 3.321 van het Besluit activiteiten leefomgeving en op een
meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning die alleen betrekking heeft op een
combinatie van activiteiten uit het eerste lid. In het tweede lid, onder a, is de milieubelastende activiteit met betrekking tot een mijnbouwwerk niet in alle gevallen aangewezen als
magneetactiviteit. Dit betekent dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat niet altijd bevoegd gezag is als de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit
wordt aangevraagd in combinatie met andere activiteiten dan bedoeld in artikel 4.10, eerste lid. Deze regeling is gestoeld op de bevoegd gezag regeling voor inrichtingen zijnde in
hoofdzaak een mijnbouwwerk in artikel 3.3, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht.
Bij dit besluit wordt de omschrijving van de gevallen waarin de milieubelastende activiteit
met betrekking tot een mijnbouwwerk geldt als magneetactiviteit gewijzigd. Dit is een uitvloeisel van de wijziging van de omschrijving van de milieubelastende activiteiten met betrekking tot een mijnbouwwerk in artikel 3.320 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
naar welk artikel in artikel 3.321 van dat besluit wordt verwezen. Deze wijziging vindt ook
plaats bij het onderhavige besluit. De in artikel 3.320 van het Besluit activiteiten leefomgeving opgenomen driedeling van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delf-
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stoffen, het opsporen of winnen van aardwarmte en het opsporen van stoffen vervalt, omdat deze driedeling – onbedoeld – als een inperking van het begrip mijnbouwwerk zou
kunnen worden gezien. Onder dit begrip moet op grond van de begrippenlijst bij de wet
worden verstaan een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Mijnbouwwet. Dit begrip is nader uitgewerkt in artikel 2 van het Mijnbouwbesluit. Deze nadere uitwerking is breder dan de driedeling zoals die nu in artikel 3.320 van het Besluit activiteiten
leefomgeving is opgenomen.
Voor artikel 4.10, tweede lid, onder a, brengt de wijziging van artikel 3.320 van het Besluit
activiteiten leefomgeving mee dat wordt uitgegaan van een ‘tenzij’-constructie in plaats
van een ‘voor zover’–constructie bij de aanwijzing van magneetactiviteiten. Dus: de milieubelastende activiteit met betrekking tot een mijnbouwwerk is in beginsel magneetactiviteit, ‘tenzij’. Door deze gewijzigde opzet kan onderdeel 1° van het tweede lid, onder a,
vervallen zonder dat er materieel iets wijzigt; het aanleggen of exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opsporen of winnen van delfstoffen is en blijft in alle gevallen een
magneetactiviteit. Voor de achtergrond van die keuze wordt verwezen naar de nota van
toelichting bij artikel 4.10, tweede lid, van het Omgevingsbesluit. De onderdelen 2° en 3°
van het tweede lid, onder a, waar het gaat om nader omschreven milieubelastende activiteiten met betrekking tot een mijnbouwwerk die niet in alle gevallen een magneetactiviteit
zijn, blijven gehandhaafd, en worden redactioneel aangepast in verband met de wijziging
van de ‘voor zover’-constructie naar de ‘tenzij’-constructie. Ook hier wijzigt er materieel
dus niets.
Wijziging artikel 4.11 (bevoegd gezag Minister van Infrastructuur en Waterstaat
enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten) [artikelen 5.11 en 5.12,
derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
In het eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van dit artikel wordt de verwijzing naar artikel
3.247 van het Besluit activiteiten leefomgeving aangepast. De in deze verwijzing opgenomen beperking dat het moet gaan om ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 waarop inperkingsniveau IV als bedoeld in dat besluit van toepassing is, vervalt. Achtergrond van deze wijziging is dat artikel
3.247 van het Besluit activiteiten leefomgeving bij het onderhavige besluit wordt gewijzigd. Alleen het ingeperkt gebruik waarop inperkingsniveau IV zoals hiervoor bedoeld van
toepassing is, wordt nog aangewezen als vergunningplichtige milieubelastende activiteit.
De in artikel 4.11, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, opgenomen beperking wordt daarmee
overbodig.
In het eerste lid, onderdeel c, wordt een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot
een bijzondere spoorweg toegevoegd aan de opsomming van activiteiten waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd gezag is om te beslissen op een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor een dergelijke activiteit of op een
meervoudige aanvraag die alleen betrekking heeft op een combinatie van activiteiten als
bedoeld in het eerste lid. Deze wijziging geeft voor zover het gaat om enkelvoudige aanvragen om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking
tot een bijzondere spoorweg, uitvoering aan artikel 5.11, eerste lid, onder f, onder 3°, van
de wet, zoals dit onderdeel bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet luidt. Deze
wijziging van artikel 5.11 van de wet moet in samenhang worden gelezen met de bij het
wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voorgestelde wijziging om aan artikel 5.1,
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tweede lid, onder 4°, van de wet de beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een
bijzondere spoorweg als vergunningplichtige activiteit toe te voegen. Achtergrond daarvan
is dat bij de totstandkoming van de Omgevingswet het zich aanvankelijk liet aanzien dat
er, gelet op de inzichten van dat moment, met betrekking tot bijzondere spoorwegen geen
behoefte zou bestaan aan een vergunningplicht voor activiteiten in een beperkingengebied
rondom die spoorwegen, en dat zou kunnen worden volstaan met algemene regels. Die inzichten zijn inmiddels gewijzigd. Bij dit besluit worden in verband hiermee in het Besluit
activiteiten leefomgeving vergunningplichtige gevallen aangewezen voor deze activiteit.
Omdat de verantwoordelijkheid voor de bijzondere spoorweginfrastructuur ligt bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (zie artikel 2.19, derde lid, onder a, onderdeel 2°,
van de wet), wordt die minister ook aangewezen als bevoegd gezag. De beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een bijzondere spoorweg is in het tweede lid niet aangewezen als magneetactiviteit. Activiteiten waarbij de aanwijzing als bevoegd gezag samenhangt met aan de desbetreffende bestuursorganen toegedeelde beheertaken, zoals bij de
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een bijzondere spoorweg het geval is,
kwalificeren niet als magneetactiviteit.
Nieuw artikel 4.13 (bevoegd gezag Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap enkel- en meervoudige aanvraag) [artikelen 5.11, eerste lid, onder b,
en 5.12, derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel regelt dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevoegd gezag
wordt voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een (of meer) rijksmonumentenactiviteit(en) met betrekking tot een archeologisch monument. Dit is een rijksmonumentenactiviteit waarbij het rijksmonument of het voorbeschermd rijksmonument een
archeologisch monument is. Dit artikel geeft uitvoering aan de wijziging van artikel 5.11,
eerste lid, onder b, van de Omgevingswet, zoals die is opgenomen in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Dit onderdeel vormt de grondslag voor de in artikel 4.13 opgenomen bevoegdheidstoedeling.
De regeling zoals die nu luidt, houdt in dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zowel bij enkelvoudige als bij meervoudige aanvragen om een omgevingsvergunning waarvan een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument onderdeel is, het recht van advies en het recht van instemming wordt toegekend
voor zover het gaat om de beslissing op de aanvraag voor die activiteit. Conform de
hoofdregel van artikel 5.8 van de Omgevingswet is op grond van de huidige regeling het
college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag om te beslissen op de enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor die activiteit. Deze regeling blijkt bij nader inzien niet goed te passen in de systematiek van hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit. Met artikel 4.13 wordt de aansluiting op deze systematiek alsnog bereikt. Voor een
nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet 23.
Tot slot wordt er in dit verband voor de goede orde op gewezen dat als gevolg van de toevoeging van artikel 4.13 geen wijzigingen in artikel 4.32, eerste lid, onder a, van het Omgevingsbesluit noodzakelijk zijn. In dat artikelonderdeel is aan de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap het recht van advies toegekend voor zover de aanvraag betrekking
heeft op een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument.

__________________________________________________________________________

23

Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p.179-180.

138

Deel 4 – Invoeringsbesluit - Wijzigingen Omgevingsbesluit – artikelen en NvT

Dat geldt ook mét artikel 4.13 nog onverkort, zij het dat dit adviesrecht in een beperkter
aantal gevallen aan de orde zal zijn dan in de regeling zoals die aanvankelijk is voorzien.
In die regeling speelt het adviesrecht - en in samenhang daarmee het instemmingsrecht
op grond van artikel 4.32, tweede lid - in alle gevallen, omdat de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap voor zowel de enkelvoudige aanvraag als de meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning waarvan een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument onderdeel is nooit bevoegd gezag is. Onder de gelding van artikel 4.13 speelt het adviesrecht louter nog bij de meervoudige aanvragen die
betrekking hebben op een of meer van deze rijksmonumentenactiviteiten en een of meer
andere activiteiten. Deze – materieel – beperktere reikwijdte is echter niet iets wat in de
tekst van het artikelonderdeel tot uitdrukking kan worden gebracht.
Wijziging artikel 4.14 (aanvullende aanwijzing bevoegd gezag meervoudige aanvraag zonder magneetactiviteiten) [artikel 5.12, derde lid, Omgevingswet] (Ob)
Artikel 4.14 bevat de aanwijzing van bevoegd gezag voor een uitzonderlijke situatie die
zich bij een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning kan voordoen. Daarbij
gaat het om een meervoudige aanvraag die betrekking heeft op activiteiten waarvan geen
onderdeel is een activiteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd
gezag zou zijn als die activiteit enkelvoudig zou worden aangevraagd, waarbij geen van de
activiteiten is aangewezen als magneetactiviteit en waarbij er sprake is van verschillende
bevoegde bestuursorganen, anders dan het college van burgemeester en wethouders, als
de activiteiten enkelvoudig zouden worden aangevraagd.
De samenloopregeling in artikel 4.14 houdt in dat als het gaat om een combinatie van activiteiten waarvoor gedeputeerde staten en een minister voor een enkelvoudige aanvraag
om een omgevingsvergunning bevoegd gezag zouden zijn, het hoogste bevoegd gezag,
dus de minister, als bevoegd gezag is aangewezen. Als het gaat om een combinatie van
activiteiten waarvoor meer dan één minister bevoegd gezag is, biedt de hoogste bevoegd
gezag regel geen oplossing. Voor deze situaties regelt artikel 4.14 dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist, vanuit zijn stelselverantwoordelijkheid voor
het omgevingsrecht.
Bij dit besluit worden in de (nieuwe) artikelen 4.7 en 4.13 van het Omgevingsbesluit twee
bestuursorganen toegevoegd aan de bestuursorganen die als bevoegd gezag worden aangewezen voor de omgevingsvergunning. Het gaat daarbij om het dagelijks bestuur van het
openbaar lichaam dat in een zogeheten vervoerregio de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor het lokale spoor en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De activiteiten waarvoor deze bestuursorganen als bevoegd gezag worden aangewezen – beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een lokale spoorweg en rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot een archeologisch monument –worden allebei niet aangewezen
als magneetactiviteit. Dit betekent dat met deze artikelen ook rekening moet worden gehouden in de aanwijzing van bevoegd gezag in artikel 4.14. Dit leidt bij dit besluit tot de
toevoeging van twee leden (het tweede en zevende lid) aan dat artikel en wetstechnische
aanpassingen, bestaande uit de toevoeging van verwijzingen naar de artikelen 4.7 en
4.13, in de overige artikelleden. Daarbij worden in het nieuwe tweede lid als het gaat om
een combinatie van activiteiten waarvoor gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur
van het openbaar lichaam in een vervoerregio voor een enkelvoudige aanvraag om een

139

Deel 4 – Invoeringsbesluit - Wijzigingen Omgevingsbesluit – artikelen en NvT

omgevingsvergunning bevoegd gezag zouden zijn, gedeputeerde staten als hoogste bevoegd gezag beschouwd en als bevoegd gezag aangewezen. Aanwijzing van het dagelijks
bestuur van het openbaar lichaam als bevoegd gezag voor de meervoudige aanvraag zou
in deze situatie hoe dan ook niet mogelijk zijn, omdat het dagelijks bestuur, anders dan
gedeputeerde staten, geen algemeen maar functioneel bestuursorgaan is. Het nieuwe zevende lid wijst overeenkomstig de regel dat het hoogste bevoegd gezag beslist de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan als bevoegd gezag voor een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een of meer rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot een archeologisch monument en een of meer activiteiten
waarvoor gedeputeerde staten of het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam in een
vervoerregio bevoegd gezag zouden zijn als die activiteiten enkelvoudig zouden worden
aangevraagd.
Tot slot blijkt uit het huidige zesde lid, dat bij dit besluit wordt vernummerd tot achtste lid,
onvoldoende duidelijk dat het bij dit artikellid in ieder geval moet gaan om een combinatie
van activiteiten waarvoor meer dan één minister bevoegd gezag is, waarbij in voorkomend
geval ook activiteiten waarvoor gedeputeerde staten of, met inachtneming van de wijzigingen bij het onderhavige besluit, de vervoerregio bevoegd gezag zijn onderdeel van de
aanvraag kunnen uitmaken. Om dit te verduidelijken wordt bij dit besluit aan het tweede
tot en met zevende lid de beperking toegevoegd dat de in die leden bedoelde bestuursorganen als bevoegd gezag worden aangewezen wanneer de aanvraag ‘alleen’ bestaat uit de
in die leden omschreven activiteiten en wordt aan het achtste lid de zinsnede ‘voor zover
op grond van het tweede tot en met zevende lid nog geen bevoegd gezag is aangewezen’
toegevoegd.
Wijziging artikel 4.16 (eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag) [onderdeel A
van de bijlage bij de Omgevingswet; artikel 5.13 van de Omgevingswet] (Ob)
Het tweede lid van dit artikel bevat een aantal wetstechnische wijzigingen. In de onderdelen a en c worden ‘afwijkactiviteit’ en ‘mijnbouwactiviteit’ gewijzigd in ‘omgevingsplanactiviteit’ respectievelijk ‘mijnbouwlocatieactiviteit’. Deze wijzigingen zijn hiervoor tezamen
met de andere artikelen waarin deze wijzigingen spelen al toegelicht. Verwezen wordt naar
het begin van de artikelsgewijze toelichting op de wijzigingen in hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit. In onderdeel b, dat een verwijzing bevat naar artikel 3.321 van het Besluit
activiteiten leefomgeving, wordt een beperkt aantal redactionele wijzigingen aangebracht.
Deze wijzigingen strekken ertoe te verduidelijken dat het aanleggen en exploiteren van
een mijnbouwwerk niet altijd in combinatie met elkaar hoeven voor te komen, maar ook
afzonderlijke activiteiten kunnen zijn waarvoor los van elkaar een omgevingsvergunning
wordt aangevraagd.
Wijziging artikel 4.18 (toepassingsbereik algemeen) [artikel 16.15, eerste lid,
van de Omgevingswet] (Ob)
Aan artikel 4.18 wordt een tweede lid toegevoegd. Dat artikellid bepaalt dat een op grond
van afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit uitgebracht advies zich richt tot het bevoegd
gezag, maar dat in plaats daarvan het advies zich ook kan richten tot een bestuursorgaan
dat zelf adviseur is voor zover dat in deze afdeling is bepaald.
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Toevoeging van deze bepaling is nodig, omdat het bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet door een wijziging van artikel 16.15, eerste lid, van de Omgevingswet mogelijk
wordt gemaakt dat het advies over de aanvraag om een besluit op grond van de wet zich
ook kan richten tot een ander bestuursorgaan dan het bevoegd gezag. Deze wijziging
houdt verband met een tweetal specifieke situaties. De wijziging biedt de benodigde
grondslag om advisering van het college van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad respectievelijk de gemeentelijke commissie, bedoeld in artikel 17.9 van de
Omgevingswet, mogelijk te maken bij bepaalde aanvragen om een omgevingsvergunning
zoals nader omschreven in artikel 16.15a, onder b en c, van de wet, zoals dat artikel bij
het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet luidt, in het geval het college voor een zodanige aanvraag niet zelf bevoegd gezag is, maar adviseur. Voor een nadere toelichting
hierop wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Invoeringswet
Omgevingswet. 24
Gevolg van deze wijziging van artikel 16.15, eerste lid, van de wet is dat het geen automatisme meer is dat een op grond van afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit uitgebracht
advies zich richt tot het bevoegd gezag. Omdat dit echter nog steeds wel het merendeel
van de gevallen zal betreffen, wordt dit in artikel 4.18, tweede lid (nieuw), eerste zin, als
hoofdregel voor het toepassingsbereik van de op grond van afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit uitgebrachte adviezen vooropgesteld. In de tweede zin wordt vervolgens bepaald dat het advies zich in plaats daarvan ook kan richten tot een bestuursorgaan dat zelf
adviseur is voor zover dat in deze afdeling is bepaald. Dit gebeurt in de artikelen 4.21,
tweede lid, en 4.22, tweede lid, van het Omgevingsbesluit, waarbij uitvoering wordt gegeven aan artikel 16.15a, onder b en c, van de wet.
Nieuw artikel 4.21 (advies door gemeenteraad) [artikelen 16.15 en 16.15a van
de Omgevingswet] (Ob)
Het eerste lid van dit artikel wijst de gemeenteraad aan als adviseur voor een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor zover die betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en het gaat om een door de gemeenteraad aangewezen geval. Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een activiteit die in strijd is met het omgevingsplan,
maar waarvoor de vergunning met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties desalniettemin toch kan worden verleend. In de regel is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag om te beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor dergelijke activiteiten. Naast de gebruikelijke betrokkenheid van de
gemeenteraad binnen de duale verhoudingen bij de uitvoering van taken en bevoegdheden door het college, wordt aanvullend voorzien in een adviesrecht. De gemeenteraad bepaalt zelf of en voor welke gevallen hij het adviesrecht uitoefent door de aanwijzing van
gevallen. Het gaat hier om de aanwijzing van categorieën van gevallen bij afzonderlijk besluit.
De aan de gemeenteraad gegeven adviesbevoegdheid is minder zwaar dan de in de Wabo
opgenomen bevoegdheid voor een verklaring van geen bedenkingen (vvgb-bevoegdheid).
Om de procedure voor de omgevingsvergunning voor activiteiten die in strijd zijn met het
omgevingsplan te kunnen flexibiliseren en versnellen is deze vvgb-bevoegdheid onder de
Omgevingswet niet teruggekomen in de vorm van de daarmee vergelijkbare instemmings-
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bevoegdheid. Verwezen wordt naar de memorie van toelichting bij de Omgevingswet (Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 212). Een amendement om de gemeenteraad
toch de verdergaande instemmingsbevoegdheid te geven werd verworpen (Kamerstukken
II 2014/15, 33962, nr. 100, p. 13). Binnen hetzelfde bestuursapparaat wordt de instemmingsbevoegdheid niet nodig geacht. Binnen de duale verhoudingen bestaan er voldoende
controlemechanismen voor de gemeenteraad. Om daar goede invulling aan te kunnen geven is een adviesrol toereikend geacht.
De gemeenteraad moet dus als adviseur worden betrokken, maar alleen als het gaat om
een geval dat behoort tot een categorie van door de gemeenteraad aangewezen gevallen.
Door gevallen aan te wijzen bepaalt de gemeenteraad zelf bij welke buitenplanse omgevingsplanactiviteiten advies moet worden gevraagd. De gemeenteraad kan zodoende naar
eigen inzicht zijn invloed op de vergunningverlening vergroten of verkleinen. Het uitgangspunt is dat de gemeenteraad zijn visie en beleidsvoornemens inzake de leefomgeving
neerlegt in de omgevingsvisie. Daarmee wordt eveneens primair inzicht gegeven in zijn visie welke afwijkingen van een omgevingsplan wel of niet toelaatbaar worden geacht. De
gemeenteraad kan ervoor kiezen om daarnaast, voor bijvoorbeeld ingrijpende afwijkingen
op kwetsbare plekken, categorieën van gevallen aan te wijzen waarin advies gevraagd
moet worden. De gemeenteraad kan dat ook geheel nalaten, in welk geval dus geen advies behoeft te worden gevraagd. De gemeenteraad kan ook alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aanwijzen, waarmee dus in alle gevallen advies moet worden gevraagd.
Het advies moet in de aangewezen gevallen worden gevraagd door het college van burgemeester en wethouders. Zoals vermeld, is het college in het merendeel van de gevallen
het bevoegd gezag om te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor
een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Ook in de gevallen waarin het college echter
niet het bevoegd gezag is, moet het in de aangewezen gevallen advies aan de gemeenteraad vragen. Dit volgt uit artikel 4.21, tweede lid. In de omstandigheid waarin het college
zelf niet het bevoegd gezag is, beschikt het namelijk altijd over een adviesrecht en veelal
ook over een instemmingsrecht. De gemeenteraad brengt dan advies uit aan het college in
zijn hoedanigheid van adviseur. Het college moet dan het advies van de gemeenteraad betrekken bij zijn advies aan het bevoegd gezag, en in het verlengde daarvan, bij zijn beslissing omtrent de instemming.
De advisering door de gemeenteraad aan het college kan in praktische zin aansluiten op
de werkwijze die wordt gevolgd bij de toepassing van artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet. Deze constructie is vergelijkbaar met een voorhangprocedure. De gemeenteraad krijgt voorafgaand inlichtingen over de wijze waarop het college voornemens is om
zijn bevoegdheid om een beslissing te nemen op een aanvraag om omgevingsvergunning
voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit uit te oefenen. De gemeenteraadsleden
hebben hierbij de gelegenheid om advies (met eventuele wensen en bedenkingen) ter
kennis van het college te brengen. Mede op basis daarvan neemt het college een beslissing op de aanvraag. Het is aan gemeenten om hier zelf een praktische invulling aan te
geven. Het is niet nodig hier bij algemene maatregel van bestuur een gedetailleerde en
uniforme regeling voor te treffen. Gemeenten kunnen zodoende een eigen regeling op
maat vormgeven die goed aansluit bij vergaderfrequenties en de interne stukkenstroom.
Denkbaar is ook dat een raadscommissie hierin een rol kan worden toebedeeld. Het is in
ieder geval van belang dat de werkwijze wordt afgestemd op het doel van de te bereiken
tijdswinst in de procedure. De meeste aanvragen zullen in de reguliere procedure worden
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afgedaan. Dat betekent dat het werkproces er in moet voorzien dat advies binnen de beslistermijn van acht weken (zo nodig te verlengen tot veertien weken) kan worden gegeven.
Nieuw artikel 4.22 (advies door gemeentelijke adviescommissie) [artikelen 16.15
en 16.15a Ow] (Ob)
Het eerste lid van dit artikel wijst de gevallen aan waarin de gemeentelijke adviescommissie, bedoeld in artikel 17.9 van de wet, een adviesrecht heeft voor aanvragen om een omgevingsvergunning. De verplichting om een dergelijke commissie in te stellen is geregeld
in artikel 15 van de Monumentenwet 1988 en is onder de Omgevingswet geregeld in artikel 17.9 van die wet. In dat artikel zijn ook de gevallen aangewezen waarin deze commissie een adviesrecht heeft. Voor zover het hierbij gaat om aanvragen om een omgevingsvergunning is echter geconcludeerd dat de aanwijzing van die gevallen feitelijk thuishoort
in de algemene regeling voor advies op grond van artikel 16.15 van de wet, zoals nader
uitgewerkt in het Omgevingsbesluit. De desbetreffende onderdelen van artikel 17.9 van de
Omgevingswet worden daarom bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet overgeheveld naar artikel 16.15a, onder c, van de wet en in lijn gebracht met de systematiek van
de toedeling van een adviesrecht onder de wet en de voorziene uitwerking daarvan in het
Omgevingsbesluit. In het onderhavige artikel wordt hieraan uitvoering gegeven Voor een
nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet 25.
De aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de desbetreffende commissie adviseur is, zijn primair de aanvragen om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument. Hiervoor is de commissie in ieder geval
adviseur. Gelet op de specifieke verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het beleid met betrekking tot archeologische rijksmonumenten,
zou een taak van de commissie bij de advisering over rijksmonumentenactiviteiten met
betrekking tot deze archeologische monumenten niet passend zijn. Daarnaast is de commissie ook adviseur voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor andere activiteiten
als de gemeenteraad daarvoor gevallen heeft aangewezen of in gevallen waarin het college van burgemeester en wethouders daartoe aanleiding ziet. Dit brengt tot uitdrukking
dat de adviestaken van de commissie de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in bredere
zin kunnen betreffen en zich niet hoeven te beperken tot de aanvragen om een omgevingsvergunning voor rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot een monument. In
dat kader is ook van belang dat op grond van artikel 17.9, derde lid, van de Omgevingswet het college van burgemeester en wethouders de commissie ook advies kan vragen
over het ontwikkelen van beleid voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Omdat het
hierbij niet gaat om een aanvraag om een besluit op grond van de Omgevingswet is artikel
16.15 van de wet niet op dit adviesrecht van toepassing. Daarom blijft dit adviesrecht geregeld worden in artikel 17.9 van de Omgevingswet.
Het tweede lid bepaalt dat als ook het college van burgemeester en wethouders adviseur
is voor de aanvraag om de omgevingsvergunning, het advies van de commissie zich richt
tot het college in plaats van het bevoegd gezag. In de toelichting bij artikel 4.18, tweede
lid, zoals dat lid wordt toegevoegd bij dit besluit, is al op de achtergrond van deze bepaling
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ingegaan. Het tweede lid verzekert dat ook als het college van burgemeester en wethouders geen bevoegd gezag is om te beslissen op een aanvraag die betrekking heeft op een
van de activiteiten waarvoor de commissie een adviesrecht heeft, maar adviseur, het adviesrecht van de commissie onverkort van toepassing blijft. Gelet op de positionering van
de commissie binnen de gemeente kan zij namelijk alleen aan het college en niet aan een
ander bestuursorgaan adviseren als dat bevoegd gezag is. Het zal daarbij gaan om meervoudige aanvragen om een omgevingsvergunning waarvan naast een of meer van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, ook een magneetactiviteit van een provincie of een Minister deel uitmaakt. Dit maakt dan dat gedeputeerde staten of de desbetreffende Minister
bevoegd gezag zijn. In dat geval zal het college, voor zover het gaat om activiteiten als
bedoeld in artikel 4.20, eerste lid, van het Omgevingsbesluit, zijn aangewezen als adviseur.
Wijziging artikel 4.24 (advies en instemming door dagelijks bestuur waterschap)
[artikelen 16.15 en 16.16 van de Omgevingswet] (Ob)
In het eerste lid, onder e, van dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 3.19, eerste lid,
van het Besluit activiteiten leefomgeving wetstechnisch aangepast. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar wat hierover bij een vergelijkbare wijziging is opgemerkt in
de toelichting bij de wijzigingen van artikel 4.6 van het Omgevingsbesluit bij dit besluit.
Wijziging artikel 4.25 (advies en instemming door gedeputeerde staten) [onderdeel A van de bijlage bij de Omgevingswet; artikelen 16.15 en 16.16 van de Omgevingswet] (Ob)
Artikel 4.25 van het Omgevingsbesluit regelt de gevallen waarin gedeputeerde staten het
recht van advies of het recht van advies en instemming hebben voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning. Bij dit besluit wordt dit artikel op een aantal onderdelen gewijzigd.
Eerste lid
Onderdeel c
In onderdeel c, onder 1°, wordt in de eerste plaats de verwijzing naar artikel 3.19, eerste
lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving wetstechnisch aangepast. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar wat hierover bij een vergelijkbare wijziging is opgemerkt
in de toelichting bij de wijzigingen van artikel 4.6 van het Omgevingsbesluit bij dit besluit.
Verder wordt aan onderdeel c, onder 1°, een verwijzing naar de milieubelastende activiteit
in artikel 3.292b van het Besluit activiteiten leefomgeving toegevoegd, voor zover het
daarbij gaat om het exploiteren van een spoorwegemplacement waar goederentreinen
worden samengesteld door middel van stoten of heuvelen. Net als de andere activiteiten in
dit subonderdeel gaat het hier om een activiteit waarvoor gedeputeerde staten zijn aangewezen als bevoegd gezag voor een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning
voor deze activiteit of een meervoudige aanvraag die alleen betrekking heeft op een combinatie van activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, waarvan deze activiteit onderdeel is, maar die niet is aangewezen als magneetactiviteit. Binnen de systematiek van de
Omgevingswet komt in dat geval aan gedeputeerde staten zowel het recht van advies als
het recht van instemming toe wanneer die activiteit onderdeel is van een meervoudige
aanvraag waarvoor gedeputeerde staten, als gevolg van het niet aangewezen zijn als
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magneetactiviteit, geen bevoegd gezag zijn. Met de toevoeging aan onderdeel c, onder 1°,
wordt in het adviesrecht van gedeputeerde staten voorzien. Het instemmingsrecht volgt
uit de verwijzing naar onderdeel c, onder 1°, in het derde lid.
In onderdeel c, onder 2°, wordt het adviesrecht van gedeputeerde staten voor milieubelastende activiteiten met betrekking tot een mijnbouwwerk gewijzigd. Dit adviesrecht betreft
in artikel 4.25 zoals dat is vastgesteld uitsluitend aanvragen om een omgevingsvergunning
voor de milieubelastende activiteit inhoudende het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opslaan van afvalstoffen die van buiten het mijnbouwwerk afkomstig
zijn of van gevaarlijke stoffen. Aan dit adviesrecht is op grond van het derde lid ook een
instemmingsrecht gekoppeld. Achtergrond van dit advies- en instemmingsrecht is de verklaring van geen bedenkingen die op grond van artikel 6.8 van het Besluit omgevingsrecht
is vereist van gedeputeerde staten voor omgevingsvergunningen met betrekking tot dergelijke activiteiten.
Bij dit besluit wordt het adviesrecht van gedeputeerde staten voor milieubelastende activiteiten met betrekking tot een mijnbouwwerk verbreed. Kort samengevat ziet dit adviesrecht nu op alle aanvragen om een omgevingsvergunning voor zover die betrekking hebben op een dergelijke milieubelastende activiteit en de Minister van Economische Zaken en
Klimaat voor de aanvraag het bevoegd gezag is. Dit kunnen enkelvoudige aanvragen zijn,
maar ook meervoudige aanvragen waarvan de desbetreffende activiteit deel uitmaakt.
Deze verbreding houdt verband met artikel 6.1, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht.
Dit artikellid is met ingang van 1 mei 2017 in werking getreden en wordt bij het onderhavige besluit omgezet naar het stelsel van de-Omgevingswet. Bij die omzetting moet worden opgemerkt dat in artikel 6.1, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht wordt uitgegaan van een algemeen adviesrecht voor gedeputeerde staten. De Omgevingswet kent
deze figuur niet. Om die reden wordt bij dit besluit dat adviesrecht omgezet naar een adviesrecht voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten
met betrekking tot een mijnbouwwerk waarvoor de Minister van Economische Zaken en
Klimaat bevoegd gezag is. Deze invulling is al aangekondigd in de nota van toelichting bij
de algemene maatregel van bestuur waarbij artikel 6.1, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht is vastgesteld 26.
De gevallen waarin gedeputeerde staten naast het recht van advies ook een instemmingsrecht hebben voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit met betrekking tot een mijnbouwwerk wijzigen niet. Dit instemmingsrecht geldt uitsluitend bij voorgenomen beslissingen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor
de milieubelastende activiteit inhoudende het aanleggen of exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opslaan van afvalstoffen die van buiten het mijnbouwwerk afkomstig zijn of
van gevaarlijke stoffen. Als gevolg van bovengenoemde wijzigingen van onderdeel c, onder 2°, wordt deze clausulering bij dit besluit verplaatst naar het derde lid.
Onderdeel d
Aan onderdeel d wordt een voorwaarde toegevoegd. Deze voorwaarde houdt in dat het bij
de beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een lokale spoorweg waarvoor gedeputeerde staten het recht van advies (en op grond van de verwijzing in het derde lid, onder a, ook het recht van instemming) hebben, moet gaan om een lokale spoorweg die niet
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ligt in een gebied dat is aangewezen op grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000. Dit zijn de zogeheten vervoerregio’s. Als de lokale spoorweg wel ligt in
het gebied van een vervoerregio, dan heeft namelijk het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000, het recht
van advies en het recht van instemming over deze aanvragen om een omgevingsvergunning. Dit wordt geregeld in het bij dit besluit aan het Omgevingsbesluit toegevoegde artikel 4.26. Verwezen wordt verder naar de artikelsgewijze toelichting bij dat artikel.
Onderdeel g (oud)
Onderdeel g vervalt, onder aanpassing van de lettering van de navolgende onderdelen. Op
grond van dit onderdeel hebben gedeputeerde staten het recht van advies (en op grond
van de verwijzing in het derde lid, onder a, ook het recht van instemming) voor aanvragen
om een omgevingsvergunning voor activiteiten die plaatsvinden op een locatie waar de in
artikel 8.49 bedoelde zorg voor een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd waarvoor zij bij
een enkelvoudige aanvraag voor die activiteit op grond van artikel 4.6, eerste lid, onder g,
van het Omgevingsbesluit bevoegd gezag zouden zijn geweest. Dit onderdeel vervalt omdat ook artikel 4.6, eerste lid, onder g, van het Omgevingsbesluit bij dit besluit vervalt.
Voor de achtergrond daarvan wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij het
vervallen van dat artikelonderdeel.
In samenhang met het vervallen van artikel 4.6, eerste lid, onder g, betekent het vervallen van artikel 4.25, eerste lid, onder g, dat voor zover in de nieuwe situatie een provincie
ervoor zal kiezen om voor activiteiten op een gesloten stortplaats als hier bedoeld een vergunningplicht in de omgevingsverordening op te nemen, gedeputeerde staten als zij geen
bevoegd gezag zijn om te beslissen op een aanvraag waarvan een dergelijke activiteit onderdeel is, het recht van advies (en op grond van de verwijzing in artikel 4.25, derde lid,
onder a, ook het recht van instemming) hebben op grond van artikel 4.25, eerste lid, onder f, van het Omgevingsbesluit. Dat onderdeel regelt het recht van advies (en op grond
van de verwijzing in artikel 4.25, derde lid, onder a, ook het recht van instemming) voor
aanvragen om een omgevingsvergunning voor activiteiten die vergunningplichtig zijn op
grond van de omgevingsverordening.
Onderdeel g (nieuw)
Onderdeel h wordt bij dit besluit geletterd als onderdeel g. In dit onderdeel vindt een aantal wijzigingen plaats als gevolg van wijzigingen die zijn opgenomen in het wetsvoorstel
Invoeringswet Omgevingswet.
In de eerste plaats wordt ‘afwijkactiviteit’ gewijzigd in ‘omgevingsplanactiviteit’. Deze wijziging is hiervoor tezamen met de andere artikelen waarin deze wijziging speelt al toegelicht. Verwezen wordt naar het begin van de artikelsgewijze toelichting op de wijzigingen
in hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit.
Verder wordt in het oorspronkelijke onderdeel 1° de verwijzing naar artikel 16.15, vierde
lid, onder b, van de Omgevingswet gewijzigd in een verwijzing naar artikel 16.15a, onder
d, van die wet. Dit omdat bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet de inhoud van
eerstgenoemd artikelonderdeel naar laatstgenoemd artikelonderdeel wordt verplaatst,
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waarbij tevens wordt verduidelijkt dat het bij dat onderdeel alleen gaat om buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten.
Daarnaast vervalt het oorspronkelijke onderdeel 2°. Op grond van dat artikelonderdeel
geldt kort samengevat voor gedeputeerde staten een adviesrecht voor een activiteit in
strijd met een regel in een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.15 of 4.16 van de
wet die betrekking heeft op een monument of archeologisch monument waarvoor het
voornemen bestaat om daaraan in het omgevingsplan of de omgevingsverordening de
functie van provinciaal monument toe te delen of, als die functie al is toegedeeld, om de
daarvoor in het omgevingsplan of de omgevingsverordening gestelde regels te wijzigen.
Onder het toedelen van de functie moet hier worden verstaan het geven van een functieaanduiding. In een tweetal nieuwe begripsomschrijvingen (‘provinciaal monument’ en
‘voorbeschermd provinciaal monument’) die bij dit besluit aan bijlage I van het Omgevingsbesluit worden toegevoegd en worden gebruikt in artikel 4.25, derde lid, wordt dit
nader verduidelijkt. Omdat deze nieuwe begrippen ook al in het vervolg van deze toelichting op het eerste lid worden gebruikt, wordt hier nu al op gewezen. De nieuwe begripsomschrijvingen in het Omgevingsbesluit sluiten aan bij de omschrijvingen van die begrippen in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze begrippen worden ook bij
het onderhavige besluit toegevoegd. Voor een nadere toelichting op die begrippen wordt
verwezen naar de nota van toelichting bij de wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving in dit besluit.
Bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt de regeling voor het voorbereidingsbesluit gewijzigd. Die wijziging houdt in dat de regels die bij het voorbereidingsbesluit worden gesteld, als zogeheten ‘voorbeschermingsregels’ onderdeel zijn van het betrokken omgevingsplan of de betrokken omgevingsverordening. Door deze wijziging is het
niet meer nodig de in onderdeel 2° (oud) bedoelde activiteiten afzonderlijk te benoemen.
Voor zover het gaat om voorbeschermingsregels die zijn gesteld bij een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.15 van de wet, komt het verrichten van een activiteit in strijd
met die voorbeschermingsregels – mits daaraan door de provincie een vergunningenvereiste is gekoppeld – te vallen onder de reikwijdte van het adviesrecht met betrekking tot
activiteiten die in de omgevingsverordening vergunningplichtig zijn gesteld (artikel 4.25,
eerste lid, aanhef en onderdeel f, van het Omgevingsbesluit).
Voor zover het gaat om voorbeschermingsregels die zijn gesteld bij een voorbereidingsbesluit van de provincie als bedoeld in artikel 4.16 van de wet komt het verrichten van een
activiteit in strijd met die voorbeschermingsregels te vallen onder de reikwijdte van het
hiervoor al genoemde adviesrecht met betrekking tot buitenplanse omgevingsplanactiviteiten als bedoeld in artikel 16.15a, onder d, van de wet. Hiervoor is overigens wel vereist
dat gedeputeerde staten buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarbij het provinciale
belang van het behoud van cultureel erfgoed is betrokken aanwijzen als gevallen waarover
zij willen adviseren, waarbij de behartiging van dit belang moet blijken uit een door een
bestuursorgaan van de provincie openbaar gemaakt document, maar de provincie kan hier
dus zelf op sturen. Daarbij moet echter in het oog worden gehouden dat van de beoordelingsregels voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die bij dit besluit aan het Besluit kwaliteit leefomgeving worden toegevoegd onderdeel is een regel die inhoudt dat een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit moet worden geweigerd als de omgevingsplanactiviteit betrekking heeft
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op een voorbeschermingsregel in het omgevingsplan (zie artikel 8.0c, eerste lid, aanhef en
onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving). De provincie kan er daarom ook voor kiezen om in een voorbereidingsbesluit met betrekking tot een monument of archeologisch
monument waarvoor het voornemen bestaat om daaraan in het omgevingsplan de functieaanduiding provinciaal monument te geven, te voorzien in een ‘binnenplans’ vergunningenstelsel met bijbehorende beoordelingsregels. Dergelijke regels kunnen op grond van
artikel 4.16, vierde lid, in samenhang met artikel 4.14, derde lid, van de wet, zoals die artikelen luiden bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, als voorbeschermingsregels worden gesteld. Via een dergelijk vergunningenstelsel kan dan een inkadering plaatsvinden van de gevallen waarin de provincie, ondanks de voorbescherming die van de voorbeschermingsregels uitgaat, vergunningverlening aanvaardbaar acht. De provincie kan
daarbij voor haarzelf desgewenst ook voorzien in een adviesrecht. Uiteraard is deze ‘binnenplanse’ route alleen van belang ingeval de provincie niet op voorhand vergunningverlening met betrekking tot een voorbeschermd provinciaal monument zoals hier bedoeld uitsluit. Voor de vraag of al dan niet instemming is vereist doet de keuze voor de route via
artikel 16.15a, onder d, van de wet of de ‘binnenplanse’ route niet ter zake. Op decentraal
niveau kan niet in een instemmingsvereiste worden voorzien. Dat kan op grond van artikel
16.16 van de wet uitsluitend bij AMvB. Op grond van artikel 4.25, derde lid, van het Omgevingsbesluit zoals dat is vastgesteld geldt voor een voorgenomen beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit als bedoeld in het eerste lid,
onderdeel h, onder 2°, geen recht van instemming. Dit blijkt uit het ontbreken van een
verwijzing naar dit onderdeel in het derde lid. Hieraan ligt ten grondslag dat op grond van
artikel 6.4, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht voor de provincie ook uitsluitend in
advies en niet in de met de instemming vergelijkbare figuur van de verklaring van geen
bedenkingen is voorzien. Deze lijn wijzigt niet bij het onderhavige besluit. Nu onderdeel h,
onder 2°, is vervallen en is opgegaan in het bredere onderdeel g (nieuw), wordt die clausulering op een andere manier tot uitdrukking gebracht. Dit gebeurt bij dit besluit door de
opsomming van activiteiten uit onderdeel h, onder 2° (oud), te verplaatsen naar het derde
lid en deze daar van het instemmingsrecht uit te zonderen. Op de wijze waarop dit gebeurt
zal hierna in de toelichting op het derde lid worden ingegaan.
Derde lid
Het derde lid wijst de gevallen aan waarin gedeputeerde staten, na eerst advies te hebben
gegeven, ook moeten instemmen met de voorgenomen beslissing op de aanvraag. Bij dit
besluit wordt dit artikellid op een aantal onderdelen gewijzigd. Het gaat hier om de formulering van gevallen binnen de aangewezen (bredere) onderdelen van het eerste lid die van
het instemmingsrecht zijn uitgezonderd. De al eerder aangewezen gevallen, kort gezegd
activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder f of h, onder 1° (oud), met betrekking tot
een monument of archeologisch monument waaraan de functie-aanduiding provinciaal monument is gegeven, worden bij dit besluit overgeheveld naar het derde lid, onder b respectievelijk c, waarbij een tekstuele vereenvoudiging plaatsvindt met gebruikmaking van het
hiervoor al genoemde nieuwe begrip ‘provinciaal monument’. Daarbij worden de verwijzingen naar de desbetreffende onderdelen uit het eerste lid wetstechnisch aangepast (‘f of h,
onder 1°’ wordt gewijzigd in ‘f of g’). De achtergrond van de nieuw aangewezen gevallen
in het derde lid, onderdelen a en b, voor zover het bij dat laatste onderdeel gaat om voorbeschermde provinciale monumenten, is hiervoor al toegelicht bij de wijzigingen van het
eerste lid, onderdeel c, onder 2°, en g (nieuw). Uit de formulering van die onderdelen van
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het eerste lid zoals dat oorspronkelijk is vastgesteld volgt dat voor de desbetreffende gevallen geen instemmingsrecht geldt. Nu die onderdelen bij het onderhavige besluit worden
verbreed, is het noodzakelijk om de beperking op het instemmingsrecht in het derde lid tot
uitdrukking te brengen.
De in het derde lid, onder c, aangewezen gevallen worden deels nieuw toegevoegd bij dit
besluit. Op grond van dit onderdeel wordt een voorgenomen beslissing op een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld
in artikel 16.15a, onder d, van de Omgevingswet van instemming uitgezonderd als die beslissing strekt tot het weigeren van de vergunning of, als die strekt tot het verlenen van de
vergunning, betrekking heeft op een provinciaal monument. Met het eerste gedeelte van
het derde lid, onder c, wordt uitvoering gegeven aan de mogelijkheid die bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet in artikel 16.16, eerste lid, van de Omgevingswet wordt
gecreëerd om bij de aanwijzing van gevallen die instemming behoeven te bepalen dat alleen een voorgenomen beslissing tot het toewijzen van de aanvraag instemming behoeft.
Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij
het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet 27. Deze mogelijkheid tot differentiatie in de
gevallen waarin het instemmingsrecht van toepassing is, wordt bij de hier bedoelde omgevingsplanactiviteiten toegepast vanwege de achtergrond van dit instemmingsrecht. Het
gaat hier om de omzetting van de zogeheten reactieve interventiebevoegdheid uit de
Wabo en Wro. Gelet hierop kunnen met een instemmingsrecht voor alleen die gevallen
waarin de voorgenomen beslissing strekt tot het verlenen van de omgevingsvergunning de
provinciale belangen voldoende worden geborgd. Op de achtergrond van het tweede gedeelte van het derde lid, onder c, dat strekt tot het uitzonderen van het instemmingsrecht
van een voorgenomen beslissing tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een
buitenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 16.15a, onder d, van de Omgevingswet als die betrekking heeft op een provinciaal monument, is hiervoor aan het begin
van de toelichting op het derde lid al ingegaan. Anders dan bij onderdeel b, hoeft in onderdeel c de voorgenomen beslissing tot het verlenen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een voorbeschermd provinciaal monument niet van instemmingsrecht te
worden uitgezonderd. Dit houdt verband met het feit dat, zoals hiervoor al opgemerkt, op
grond van artikel 8.0c, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waar het bij
artikel 16.15a, onder d, om gaat moet worden geweigerd als die omgevingsplanactiviteit
betrekking heeft op een voorbeschermingsregel in het omgevingsplan. Nu een beslissing
tot het ‘buitenplans’ verlenen van een omgevingsvergunning voor een voorbeschermd provinciaal monument dus niet kan voorkomen, behoeft een dergelijke beslissing in artikel
4.25, derde lid, onder c ook niet uitdrukkelijk van het instemmingsrecht te worden uitgezonderd.
Nieuw artikel 4.26 (advies en instemming door dagelijks bestuur vervoerregio)
[artikelen 16.15 en 16.16 van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel regelt de gevallen waarin het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam dat in
zogeheten vervoerregio’s de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor het lokale spoor
het recht van advies en het recht van instemming heeft voor een aanvraag om een omgevingsvergunning. Hiervan kan op grond van artikel 4.18, eerste lid, van het Omgevingsbe-
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sluit alleen sprake zijn als het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam niet zelf bevoegd gezag is. De gevallen waarin het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam bevoegd gezag is, worden geregeld in artikel 4.7 van het Omgevingsbesluit. Zowel artikel 4.7
als het onderhavige artikel worden bij dit besluit aan het Omgevingsbesluit toegevoegd.
Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij
artikel 4.7.
Wijziging artikel 4.29 ((advies en instemming door Minister van Economische Zaken en Klimaat) [artikelen 16.15 en 16.16 van de Omgevingswet] (Ob)
In het eerste lid, dat een verwijzing bevat naar artikel 3.321 van het Besluit activiteiten
leefomgeving, wordt een beperkt aantal redactionele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen strekken ertoe te verduidelijken dat het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk niet altijd in combinatie met elkaar hoeven voor te komen, maar ook afzonderlijke activiteiten kunnen zijn waarvoor los van elkaar een omgevingsvergunning wordt
aangevraagd.
Wijziging artikel 4.30 (advies en instemming door Minister van Infrastructuur en
Waterstaat) [artikelen 16.15 en 16.16 van de Omgevingswet] (Ob)
Artikel 4.30 van het Omgevingsbesluit regelt de gevallen waarin de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het recht van advies en instemming heeft voor een aanvraag om
een omgevingsvergunning. Bij het onderhavige besluit wordt dit artikel op een aantal onderdelen gewijzigd.
Het gaat hier in de eerste plaats om de toevoeging van de beperkingengebiedactiviteit met
betrekking tot een bijzondere spoorweg aan de opsomming van (beperkingengebied)activiteiten waarvoor de minister het recht van advies en op grond van de verwijzing in het
derde lid ook het recht van instemming heeft. Op grond van de in dit besluit opgenomen
wijziging van artikel 4.11, eerste lid, onder c, van het Omgevingsbesluit, is de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat bevoegd gezag om te beslissen op een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit. Omdat deze activiteit niet is aangewezen als magneetactiviteit kan bij meervoudige aanvragen om een omgevingsvergunning waarvan deze activiteit onderdeel is een ander bestuursorgaan dan de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat als bevoegd gezag zijn aangewezen, afhankelijk van het samenstel van activiteiten dat is aangevraagd. Omdat de minister voor een enkelvoudige
aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit zelf bevoegd gezag zou zijn
geweest, krijgt de minister in dat geval op grond van de onderhavige wijziging van artikel
4.30, eerste lid, onder c, het recht van advies en in het verlengde daarvan op grond van
artikel 4.30, derde lid, het recht van instemming.
Verder krijgt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van het eerste lid, onderdeel c, in samenhang met het derde lid, nu ook zowel het recht van advies als het recht
van instemming voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale betekenis. Het
gaat hier om de omzetting van de zogeheten ‘verklaring veilig gebruik’ uit artikel 8.49 van
de Wet luchtvaart, voor zover die verklaring betrekking heeft op ontheffingen die op grond
van artikel 8.12, derde lid, van die wet vereist zijn voor het oprichten of plaatsen van ob-
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jecten in strijd met een regel in een luchthavenbesluit voor een burgerluchthaven van regionale betekenis over de maximale hoogte van objecten. Binnen de systematiek van de
Omgevingswet gaat het hier om beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een
burgerluchthaven van regionale betekenis. Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor
enkelvoudige aanvragen om een omgevingsvergunning voor een dergelijke beperkingengebiedactiviteit. Deze activiteit is niet aangewezen als magneetactiviteit. Dit betekent dat
bij meervoudige aanvragen om een omgevingsvergunning waarvan deze activiteit onderdeel is een ander bestuursorgaan dan gedeputeerde staten als bevoegd gezag kan zijn
aangewezen, afhankelijk van het samenstel van activiteiten dat is aangevraagd. Het instemmingsrecht als voortzetting van de ‘verklaring veilig gebruik’ strekt ertoe om zeker te
stellen dat de veiligheid van het luchtruim niet in gevaar komt als de desbetreffende omgevingsvergunning wordt verleend. De beoordeling die het bevoegd gezag bij de beslissing
op de aanvraag moet verrichten is breder en betreft de vraag of de activiteit verenigbaar
is met het belang van het behoeden van de staat en werking van de luchthaven (zie artikel
8.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving). In het derde lid wordt vanwege de hiervoor
beschreven achtergrond van het instemmingsrecht van dat recht uitgezonderd een voorgenomen beslissing die strekt tot het weigeren van de omgevingsvergunning. Met een instemmingsrecht voor alleen de gevallen waarin de voorgenomen beslissing strekt tot het
verlenen van de omgevingsvergunning kunnen de belangen van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voldoende worden geborgd. Naast de gevallen, bedoeld in artikel
4.25, derde lid, aanhef en onder c, is dit dus een ander voorbeeld waarbij toepassing is
gegeven aan de mogelijkheid die bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet in artikel 16.16, eerste lid, van de Omgevingswet wordt gecreëerd om bij de aanwijzing van gevallen die instemming behoeven te bepalen dat alleen een voorgenomen beslissing tot het
toewijzen van de aanvraag instemming behoeft.
Tot slot wordt in het eerste lid, onder d, voorzien in een nieuw adviesrecht voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat dat betrekking heeft op aanvragen om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit in een gebied als bedoeld in artikel
5.161a, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dat artikel wordt bij het onderhavige besluit aan het Besluit kwaliteit leefomgeving toegevoegd. Het gaat hier om gebieden waar bouwwerken communicatie-, navigatie- en radarapparatuur buiten Schiphol, een
overige burgerluchthaven van nationale betekenis of een burgerluchthaven van regionale
betekenis kunnen verstoren. In het huidig recht is een soortgelijke regeling voor de Minister van Defensie op het gebied van radarverstoring opgenomen: een bijzondere ontheffing
op grond van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Deze ontheffing is in artikel 4.28, eerste lid, onder b, van het Omgevingsbesluit zoals dat is vastgesteld omgezet in
een recht van advies. Met het nieuwe onderdeel d wordt hierbij aangesloten. In lijn met de
regeling voor de Minister van Defensie is ook voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat geen instemmingsrecht toegekend voor een voorgenomen beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit als hier bedoeld.
Om dit tot uitdrukking te brengen wordt in het derde lid het instemmingsrecht voor zover
dat betrekking heeft op het eerste lid, beperkt tot het eerste lid, onder a, b en c. Voor de
verdere achtergronden van deze wijzing wordt verwezen naar de toelichting op artikel
5.161a van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Wijziging artikel 4.33 (advies door bestuur veiligheidsregio) [artikel 16.15 van
de Omgevingswet] (Ob)
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Artikel 4.33 van het Omgevingsbesluit, in samenhang met bijlage III, onder 1, bij dat besluit heeft betrekking op de adviesrechten voor het bestuur van de veiligheidsregio voor
aanvragen om een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten. Bij dit besluit
wijzigt de aanwijzing van de adviesrechten in deze bijlage op diverse onderdelen.
In de eerste plaats worden twee nieuwe adviesrechten toegevoegd. De eerste toevoeging
(onderdeel ra) betreft de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.105, onder e, van
het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat hier om het behandelen van het oppervlak
van metalen met een bad met een inhoud van ten minste 1 m3 vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1 of vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening. Gebleken is
dat voor deze milieubelastende activiteit op grond van het Besluit omgevingsrecht een
vergunningplicht geldt, die bij het Besluit activiteiten leefomgeving zoals dat is vastgesteld
ten onrechte niet is gecontinueerd. In die vergunningplicht wordt bij dit besluit alsnog
voorzien. Omdat het bestuur van de veiligheidsregio onder het Besluit externe veiligheid
inrichtingen en de Regeling externe veiligheid inrichtingen een adviesrecht heeft voor bovengenoemde activiteit, wordt bij dit besluit in het verlengde van de aanwijzing van de
vergunningplicht ook in de aanwijzing van het adviesrecht voor de activiteit voorzien.
De tweede toevoeging (onderdeel va) betreft de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.292b van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat hier om het exploiteren
van een spoorwegemplacement. Het adviesrecht geldt alleen voor de spoorwegemplacementen, bedoeld in tabel E.13 in bijlage VII bij het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dit zijn
spoorwegemplacementen waar wagons met gevaarlijke stoffen worden gerangeerd. Hiermee wordt het adviesrecht dat het bestuur van de veiligheidsregio op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen heeft voor aanvragen om een omgevingsvergunning
voor dergelijke spoorwegemplacementen naar het stelsel van de Omgevingswet omgezet.
Dit gebeurt pas bij dit besluit omdat ook artikel 3.292b eerst bij dit besluit aan het Besluit
activiteiten leefomgeving wordt toegevoegd. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het algemeen deel van de nota van toelichting bij dit besluit.
Verder wordt de formulering van een aantal al aangewezen adviesrechten gewijzigd, als
gevolg van in het onderhavige besluit opgenomen wijzigingen in de artikelen van het Besluit activiteiten leefomgeving waarin de milieubelastende activiteiten waarop die adviesrechten betrekking hebben worden geregeld. Het gaat hier om de adviesrechten in de onderdelen i, j, k, q, s. t, u, v, w en x van de bijlage. Voor de achtergrond van die wijzigingen wordt verwezen naar de nota van toelichting bij de wijzigingen van de desbetreffende
artikelen van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Ook wordt de formulering van het adviesrecht in onderdeel o van de bijlage wetstechnisch
aan de in de bijlage gehanteerde aanwijzingssystematiek aangepast. Deze aanwijzingssystematiek gaat ervan uit dat daar waar dit voor de leesbaarheid van het desbetreffende adviesrecht noodzakelijk is wordt verwezen naar zowel het artikel uit het Besluit activiteiten
leefomgeving waarin de milieubelastende activiteit wordt aangewezen als het artikel uit
dat besluit waarin de vergunningplichtige milieubelastende activiteit wordt aangewezen.
Eveneens een wetstechnische aanpassing vindt plaats in het adviesrecht in onderdeel v
van de bijlage waarin de zinsnede ‘met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage’
wordt toegevoegd die eerder per abuis niet is opgenomen.
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Tot slot wordt in het adviesrecht in onderdeel x een nadere omschrijving opgenomen van
de gevaarlijke stoffen waarbij het adviesrecht van de veiligheidsregio’s voor milieubelastende activiteiten met betrekking tot een mijnbouwwerk geldt, omdat dit het toepassingsbereik van het adviesrecht verduidelijkt. Dit is in navolging van artikel 3.101 van het Besluit activiteiten leefomgeving en bijlage VII, onder E, onder 11, bij het Besluit kwaliteit
leefomgeving, waarin bij dit besluit eveneens een concretisering van het begrip gevaarlijke
stoffen plaatsvindt binnen de context van die bepalingen. De gevaarlijke stoffen die in de
omschrijving van het adviesrecht worden genoemd zijn gevaarlijke stoffen die aan de orde
kunnen zijn bij het aanleggen of exploiteren van een mijnbouwwerk. Ook wordt in dit adviesrecht ‘bewerken’ en ‘het gereedmaken voor transport’ toegevoegd aan de omschrijving
van de (deel)activiteiten waaraan het adviesrecht van de veiligheidsregio’s is gekoppeld.
De reden daarvoor is dat ook het adviesrecht dat het bestuur van de veiligheidsregio onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de Regeling externe veiligheid inrichtingen heeft voor inrichtingen die een mijnbouwwerk zijn aan deze (deel)activiteiten is gekoppeld.
Wijziging artikel 4.34 (advies door inspecteur-generaal leefomgeving en
transport) [artikel 16.15 van de Omgevingswet] (Ob)
Artikel 4.34 van het Omgevingsbesluit, in samenhang met bijlage III, onder 2, bij dat besluit heeft betrekking op de adviesrechten voor de inspecteur-generaal leefomgeving en
transport voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten. Bij dit besluit vindt een wetstechnische wijziging plaats van het adviesrecht dat is opgenomen in onderdeel b van de bijlage. Met deze wijziging wordt dit onderdeel aangepast
aan de in de bijlage gehanteerde aanwijzingssystematiek. Deze aanwijzingssystematiek
gaat ervan uit dat daar waar dit voor de leesbaarheid van het betreffende adviesrecht
noodzakelijk is wordt verwezen naar zowel het artikel uit het Besluit activiteiten leefomgeving waarin de milieubelastende activiteit wordt aangewezen als het artikel uit dat besluit
waarin de vergunningplichtige milieubelastende activiteit wordt aangewezen.
Wijziging artikel 4.38 (gronden verlenen of onthouden instemming) [artikel
16.17 van de Omgevingswet] (Ob)
Artikel 4.38 van het Omgevingsbesluit regelt wat de gronden zijn voor het verlenen of onthouden van instemming voor de gevallen waarin de instemming in afdeling 4.2 van het
Omgevingsbesluit is voorgeschreven. Afhankelijk van de gevallen die het betreft kan het
daarbij niet alleen gaan om gronden voor het onthouden van instemming, maar ook om
gronden voor het verlenen van instemming. Dit laatste betreft een verbreding van artikel
4.38 en is mogelijk geworden als gevolg van een wijziging van artikel 16.17 van de Omgevingswet bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.
De in artikel 4.38 aangewezen gronden kunnen worden onderverdeeld in gronden voor reguliere gevallen waarin zowel de voorgenomen beslissing tot toewijzing als tot afwijzing
van de aanvraag instemming behoeft (eerste lid) en gronden voor een drietal bijzondere
gevallen (tweede, derde en vierde lid). Dit zijn gevallen waarin alleen de voorgenomen beslissing tot toewijzing van de aanvraag instemming behoeft.
Voor de reguliere gevallen geldt op grond van het eerste lid dat de instemming alleen
wordt verleend of onthouden op dezelfde gronden als de gronden voor het verlenen of
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weigeren van de omgevingsvergunning voor de activiteit. Het gaat hier om gevallen
waarin een bestuursorgaan voor een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bepaalde activiteit als bevoegd gezag is aangewezen, maar voor een meervoudige aanvraag die mede betrekking heeft op die activiteit niet. In een dergelijk geval
krijgt dat bestuursorgaan voor de meervoudige aanvraag voor zover het betreft ‘zijn activiteit’ een instemmingsrecht, zowel bij een voorgenomen beslissing tot verlening als tot
weigering van de omgevingsvergunning voor die activiteit. Gezien deze samenhang met de
aanwijzing van bevoegd gezag voor enkelvoudige aanvragen ligt het in deze gevallen voor
de hand dat op de beslissing omtrent de instemming dezelfde gronden van toepassing zijn
als de gronden voor het verlenen of weigeren van de omgevingsvergunning.
Zoals hiervoor al opgemerkt, bevat het tweede, derde en vierde lid de gronden voor een
drietal bijzondere gevallen waarin de instemming alleen is voorgeschreven voor een voorgenomen beslissing tot toewijzing van de aanvraag. Om die reden regelen deze leden alleen de gronden voor het onthouden van instemming. Het tweede en derde lid zijn genummerd als eerste en tweede lid al opgenomen in het Omgevingsbesluit zoals dat oorspronkelijk is vastgesteld. Afgezien van de wijziging in het tweede lid van ‘afwijkactiviteit’ in
‘omgevingsplanactiviteit’ en een wetstechnische aanpassing van een verwijzing worden
deze leden niet gewijzigd. Het vierde lid is nieuw en heeft betrekking op een instemmingsrecht dat bij dit besluit is toegevoegd aan artikel 4.30 van het Omgevingsbesluit. Voor een
nadere toelichting op de achtergrond van dit instemmingsrecht en de in verband daarmee
in het vierde lid voorgeschreven grond voor het onthouden van instemming, wordt verwezen naar de toelichting bij de wijziging van artikel 4.30.
Wijziging hoofdstuk 5 Projectprocedure (Ob)
Nieuwe afdeling 5.1 Algemene bepalingen projectbesluit
Nieuw artikel 5.1 (flexibiliteitsregeling projectbesluit Rijk) [artikel 5.44b van de
Omgevingswet] (Ob)
Artikel 5.44b van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet regelt dat de bevoegdheid om een projectbesluit te nemen door het Rijk kan worden overgedragen aan gedeputeerde staten van de provincie waar het project geheel of in hoofdzaak wordt uitgevoerd.
Dit artikel bevat regels over de toepassing van die flexibiliteitsregeling. Voor het overdragen van bevoegdheden aan een ander bestuursorgaan is altijd een delegatiebesluit vereist.
Daarvoor gelden de bekendmakingsregels van artikel 3:42 van de Awb. De hier geregelde
kennisgeving vormt daarop een aanvulling. Door de brede kennisgeving van het delegatiebesluit, of de intrekking ervan, weten derdebelanghebbenden altijd bij welk loket zij terecht kunnen gedurende de projectprocedure of voor de handhaving van de omgevingsvergunningen waarvoor het projectbesluit geldt, en wordt voorkomen dat zij van het
kastje naar de muur worden gestuurd. Als een private initiatiefnemer bij het project betrokken is, dient uiteraard ook die op de hoogte te worden gesteld van de delegatie (of de
intrekking daarvan).
Wijziging artikel 5.7 (aanwijzing andere besluiten) [artikel 5.52, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet] (Ob)
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In artikel 5.52, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet is bepaald dat bij algemene
maatregel van bestuur besluiten kunnen worden aangewezen die kunnen worden meegenomen in het projectbesluit als het bevoegd gezag dit expliciet in het projectbesluit aangeeft. Aan de in het Omgevingsbesluit aangewezen besluiten wordt met deze wijziging het
maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet toegevoegd. Het gaat
om het maatwerkvoorschrift dat wordt gesteld op grond van artikel 4.3 van de Omgevingswet, dat wil zeggen het maatwerkvoorschrift op grond van Rijksregels. Van deze bevoegdheid kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt om een maatwerkvoorschrift te stellen over geluid- of trillinghinder ten gevolge van de voor een project benodigde bouw- of
sloopwerkzaamheden (artikel 7.17 of 7.18, in samenhang met artikel 7.23 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving).
In artikel 4.5, eerste lid, van de Omgevingswet is bepaald dat op het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van Rijksregels paragraaf 4.3.2 van de Omgevingswet van
overeenkomstige toepassing is. In die paragraaf is bepaald met het oog waarop de Rijksregels kunnen worden gesteld en waartoe ze moeten strekken. Het nieuwe vierde lid van
artikel 5.7 verzekert dat hetzelfde geldt voor een maatwerkvoorschrift dat wordt meegenomen in een projectbesluit.
Wijziging artikel 5.8 (advies en instemming andere besluiten) [artikel 16.20 Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Dit lid wordt gewijzigd in verband met de wijziging van artikel 5.7 die meebrengt dat een
projectbesluit kan gelden als maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet. De wijziging bewerkstelligt dat het bestuursorgaan dat op grond van de Omgevingswet bevoegd zou zijn een maatwerkvoorschrift te stellen, adviseur is op het onderdeel van het projectbesluit dat geldt als maatwerkvoorschrift.
Tweede lid
In lijn met de wijziging van artikel 16.20, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt onderdeel a gewijzigd.
Hierdoor wordt geregeld dat bij een projectbesluit van het Rijk alleen geen instemming is
vereist van een bestuursorgaan van een provincie, gemeente of waterschap: als het oorspronkelijk bevoegd gezag voor een onderdeel van het projectbesluit een bestuursorgaan
van het Rijk is, behoeft het projectbesluit voor dat onderdeel ook instemming van dat bestuursorgaan. Dat is tot uitdrukking gebracht door de woorden «met uitzondering van een
bestuursorgaan van het Rijk» in te voegen.
De wijziging van onderdeel b betreft een technische verbetering.
Derde lid
In artikel 16.17 van de Omgevingswet, zoals gewijzigd bij het wetsvoorstel Invoeringswet
Omgevingswet, wordt bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur gronden worden
aangewezen voor het verlenen of onthouden van instemming. Uit artikel 16.20, tweede lid,
van de Omgevingswet, zoals gewijzigd bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet,
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volgt dat artikel 16.17 van overeenkomstige toepassing is op de zogenoemde ‘andere besluiten’ die worden aangewezen in artikel 5.7 van het Omgevingsbesluit, voor zover in een
voorgenomen projectbesluit wordt bepaald dat het geldt als zo’n ‘ander besluit’. In dit lid
wordt invulling gegeven aan de verplichting van artikel 16.17 door te bepalen dat instemming aan een ‘ander besluit’ alleen kan worden onthouden op de gronden die gelden voor
het afwijzen van een aanvraag om een dergelijk besluit.
Als in het voorgenomen projectbesluit is bepaald dat het geldt als maatwerkvoorschrift kan
instemming worden onthouden als het voorschrift niet voldoet aan de in de betrokken
Rijksregels (het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) gestelde begrenzingen en beoordelingskaders.
Als in het voorgenomen projectbesluit is bepaald dat het geldt als een verkeersbesluit als
bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet, brengt dat, gelet op artikel 21 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, bijvoorbeeld mee dat instemming kan worden onthouden op grond van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de
Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, zoals de het verzekeren van de veiligheid
op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk
waarborgen van de vrijheid van het verkeer en – voor zover aan de orde – de onderlinge
afweging van de betrokken belangen.
In de Wegenwet is voor het een besluit tot onttrekking van een weg aan de openbaarheid
geen toetsingskader voorgeschreven, zodat het bevoegd gezag hierbij een ruime mate van
beleidsvrijheid toekomt. Daarbij geldt als begrenzing dat het besluit niet in strijd mag zijn
met wettelijke voorschriften en geen blijk mag geven van een zodanige onevenwichtigheid
bij de afweging van de betrokken belangen, dat niet in redelijkheid tot onttrekking kan
worden overgaan 28. Op grond van dit artikellid vertaalt dit zich door naar de bevoegdheid
om instemming te onthouden in die zin, dat alleen instemming kan worden onthouden als
sprake is van strijd met wettelijke voorschriften of van een volstrekt onevenwichtige afweging van de betrokken belangen.
Wijziging hoofdstuk 8 Financiële bepalingen (Ob)
Nieuwe afdeling 8.1 Vergoeding en verhaal van kosten (Ob)
Nieuw artikel 8.1 (aanwijzen gevallen verhaal van kosten bij verontreiniging fysieke leefomgeving) [artikel 13.3a, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Artikel 13.3a, eerste lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet regelt dat bij
algemene maatregel van bestuur de gevallen kunnen worden aangewezen, waarbij de kosten die als gevolg van verontreiniging, aantasting, verstoring of beschadiging van de fysieke leefomgeving door de overheid zijn gemaakt verhaald kunnen worden op de veroorzaker ervan. In dit artikel zijn deze gevallen aangewezen. Het gaat om de verontreiniging
of aantasting van landbodems of waterbodems en oevers. Voor een verdere toelichting
wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 13.3a van de Omgevingswet.

__________________________________________________________________________

Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3679.
28

156

Deel 4 – Invoeringsbesluit - Wijzigingen Omgevingsbesluit – artikelen en NvT

Nieuw artikel 8.1a (verhalen van schadevergoeding bij beschikking) [artikel
13.3d van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 13.3d van de wet. Het wijst die gevallen aan waarin
een bestuursorgaan overeenkomstig dat artikel schadevergoeding bij beschikking geheel
of gedeeltelijk in rekening kan brengen bij de aanvrager van een besluit of degene die een
activiteit verricht op. Het gaat daarbij om de situatie dat een besluit als bedoeld in artikel
15.1, eerste lid, van de wet, op aanvraag is genomen of de situatie waarin een regel als
bedoeld in artikel 15.1, eerste lid, onder c tot en met f, een activiteit toestaat.
In dit artikel worden zoals aangekondigd in de toelichting bij het wetvoorstel Invoeringswet Omgevingswet die gevallen aangewezen die vallen onder de reikwijdte van artikel
7.17, eerste lid, van de Waterwet en voor zover ze onder de reikwijdte van de Omgevingswet vallen. Dat betekent dat het schadevergoeding vanwege de rechtmatige uitoefening
van een taak of bevoegdheid vanwege waterbeheer betreft en alleen voor zover die schadevergoeding berust op artikel 15.1 van de wet. Om die reden zijn in dit artikel aangewezen: een peilbesluit als bedoeld in artikel 2.41 (15.1, eerste lid, onder a), een regel in een
waterschapsverordening, als het gaat om een regel als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid
(artikel 15.1, eerste lid, onder d), een maatwerkvoorschrift (artikel 15.1, eerste lid, onder
g) en een omgevingsvergunning (artikel 15.1, eerste lis, onder i).
Tevens is, zoals ook aangekondigd bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, verkend of voor andere gevallen publiekrechtelijk verhaal van nadeelcompensatie gewenst en
nodig is. Dat is niet het geval. Voor specifieke bouwactiviteiten is al voorzien in een mogelijkheid nadeelcompensatie te verhalen, namelijk via de regeling kostenverhaal. Voor de in
artikel 8.13 van het Omgevingsbesluit aangewezen activiteiten geldt dat de betaling van
nadeelcompensatie aan derden een verhaalbare kostensoort is (zie de kostensoortenlijst in
bijlage IV, onder i, bij het Omgevingsbesluit). Verhaal van nadeelcompensatie is daarbij
ook mogelijk voor een individuele bouwactiviteit.
Dit artikel voorziet in een voortzetting van de huidige gevallen op het terrein van waterbeheer binnen de Omgevingswet. Er is geen aanleiding gezien om verhaal van nadeelcompensatie te introduceren op andere terreinen.
Nieuw artikel 8.2 (uitwerken ontgrondingenheffing) [artikel 13.4a, vijfde lid, van
de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
In dit artikel wordt uitvoering gegeven aan artikel 13.4a van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over
de ontgrondingenheffing.
In het eerste lid is een op grond van de Ontgrondingenwet bestaande uitzondering opgenomen voor geringe hoeveelheden. In artikel 21f, vijfde lid, van de Ontgrondingenwet is
een tweede uitzondering opgenomen die erop was gericht om dubbele heffing te voorkomen, omdat de heffing ook verschuldigd is over het verlenen van een machtiging als bedoeld in artikel 12 van de Ontgrondingenwet. Dit geval doet zich voor als in verband met
het verkrijgen van een machtiging al een heffing is geheven en op een later tijdstip wederom een heffing zou worden geheven, nadat voor diezelfde stoffen een vergunning is
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verleend. In dat geval kan het uiteraard niet de bedoeling zijn dat wederom een heffing
moet worden betaald. Het opnemen van de tweede uitzondering is niet meer nodig, nu de
machtiging die in spoedeisende gevallen verleend kon worden om met de ontgronding te
starten, voordat de ontgrondingenvergunning onherroepelijk is geworden, in verband met
de Omgevingswet komt te vervallen.
Tweede en derde lid
Evenals in artikel 21f van de Ontgrondingenwet opgenomen, is in het tweede lid een ondergrens van € 250 gesteld in de gevallen waarin het recht op teruggaaf bestaat. Volgens
artikel 13.3a, vierde lid, vindt teruggaaf van de heffing plaats voor het geval de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, ingetrokken of gewijzigd.
Tenslotte bepaalt het derde lid dat de ontgrondingenheffing alleen bij wijze van aanslag
wordt geheven. Dit betekent dat de ontgrondingenheffing niet geheven wordt bij wege van
voldoening op aangifte of op andere wijze zoals is opgenomen in artikel 227c van de Provinciewet. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij dat
artikel.
Nieuwe afdeling 8.2 Heffingen (Ob)
Nieuw artikel 8.3 (vrijstelling grondwateronttrekkingsheffing) [artikel 13.4b,
vierde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
In dit artikel wordt een limitatieve opsomming gegeven van de gronden op grond waarvan
vrijstelling kan worden verleend van de grondwateronttrekkingsheffing.
Onderdeel a
In onderdeel a is het woord 'overheidslichamen' vervangen door: het gemeentebestuur,
het waterschapsbestuur, het provinciebestuur of Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de uitoefening van taken op het gebied van het beheer van watersystemen.
Hierdoor is de tekst van onderdeel a toegesneden op de terminologie gebruikt in de artikelen 2.16 tot en met 2.19 van de Omgevingswet. In onderdeel a is de zinsnede ’door of
vanwege’ vervangen door het woord ‘door’. Vanwege kan worden weggelaten, omdat op
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bepaalde bevoegdheid altijd gemandateerd kan worden, tenzij dit bij wettelijk voorschrift is uitgesloten of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet (zie artikel 10:3 van de Awb). Het weglaten van ‘vanwege’ heeft evenmin tot gevolg dat mandatering aan anderen, niet werkzaam onder de
verantwoordelijkheid van de mandaatgever, niet meer mogelijk is. Dat is en blijft mogelijk
op grond van artikel 10:4 van de Awb.
In onderdeel a is de verwijzing naar de Waterwet vervangen door een verwijzing naar de
Omgevingswet. De verwijzing naar de Waterwet kan vervallen, omdat het restant van die
wet (na wijziging door de Invoeringswet Omgevingswet) alleen ziet op het deltaprogramma, deltafonds en financiële bepalingen, waarmee de grondwateronttrekkingsheffing
niets te maken heeft.
Onderdelen b tot en met f
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De onderdelen b tot en met f zijn gebaseerd op onderdelen b tot en met f van artikel 7.1
van het Waterbesluit. Deze onderdelen voor vrijstelling van de grondwaterheffing zijn gebaseerd op amendementen tijdens de parlementaire behandeling van destijds de Grondwaterwet en later de Waterwet. De gronden voor vrijstelling in deze onderdelen hielden
verband met gronden voor vrijstelling van de grondwaterbelasting op grond van de Wet
belastingen op milieugrondslag.
Hoewel de grondwaterbelasting inmiddels is komen te vervallen, omdat het aantal specifieke belastingen is verminderd (zie artikel XXIV van het Belastingplan 2012; Stb. 2011,
639) worden de gronden voor verlening van vrijstelling van de grondwateronttrekkingsheffing gehandhaafd. De verschillende gronden voor vrijstelling worden gehandhaafd, zodat
er sprake is van een beleidsneutrale omzetting.
De tekst van de onderdelen b tot en met f is wel aangepast aan de nieuwe terminologie
zoals die gehanteerd wordt in de AMvB’s.
In onderdeel b wordt alleen het gebruik van een open bodemenergiesysteem vrijgesteld
van de heffing en dus niet de aanleg van een open bodemenergiesysteem. Bij de aanleg
van een open bodemenergiesysteem wordt wel grondwater onttrokken, maar bij het gebruik ervan wordt ook grondwater weer in de bodem gebracht waardoor het saldo nul is.
Nieuw artikel 8.4 (kosten onderzoeken grondwaterbeleid) [artikel 13.4b, vierde
lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid geeft een nadere omschrijving van de onderzoeken, bedoeld in artikel 13.4b,
eerste lid, onder b, van Omgevingswet, die bekostigd mogen worden uit de grondwateronttrekkingsheffing.
In het eerste lid worden de onderdelen a en b van artikel 7.2 van het Waterbesluit samengenomen. Het woord grondwaterbeleid impliceert de samenhang met het onttrekken van
grondwater en in de bodem brengen van water, vandaar dat dit niet meer afzonderlijk
wordt genoemd. Uitvoeren van het grondwaterbeleid impliceert ook het daadwerkelijke
grondwaterbeheer. Het inventariseren van de bij het grondwaterbeleid betrokken belangen, zoals voorgeschreven in onderdeel b, in het eerste en het tweede lid van artikel 7.2
van het Waterbesluit, kan vervallen, omdat een regionaal waterprogramma moet worden
opgesteld met de procedure van afdeling 3.4 Awb (zie art. 16.27 Ow). Op grond van die
wet moeten daarbij alle belangen worden betrokken (zie o.m. art. 3:13 Awb).
Tot de onderzoeken voor het grondwaterbeleid van de provincie die noodzakelijk zijn voor
het vaststellen en uitvoeren van een regionaal waterprogramma behoren ook de onderzoeken naar verontreinigingspluimen in het water.
Het woord onderzoekingen wordt vervangen door onderzoeken, omdat het woord onderzoekingen niet meer gebruikt wordt in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde AMvB’s
en ook niet in de grondwaterrichtlijn of de kaderrichtlijn water.
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Artikel 13.4b van de Omgevingswet (zoals ingevoegd door Invoeringswet Omgevingswet)
wordt om die reden ook aangepast.
Tweede lid
Het tweede lid geeft een nadere omschrijving van de kosten, bedoeld in artikel 13.4b,
vierde lid, van de Omgevingswet, die vergoed mogen worden uit de grondwateronttrekkingsheffing.
In deze opsomming is geen inhoudelijke wijziging aangebracht, maar is de tekst van de
onderdelen aangepast aan de terminologie van hoofdstuk 20 van de Omgevingswet. In onderdeel c is de zinsnede “de totstandkoming en uitvoering van de onderzoekingen” vervangen door de zinsnede “de totstandkoming en uitvoering van het grondwaterbeleid”,
omdat dit beter aansluit bij de bedoelingen van de wetgever destijds bij de passage in het
Waterbesluit (zie het vroegere Uitvoeringsbesluit ex artikel 48 Grondwaterwet (Stb. 1997,
386) waar dit onderdeel op gebaseerd was.
Wijziging afdeling 8.3 Financiële zekerheid (Ob)
Wijziging artikel 8.5 (gevallen waarin financiële zekerheid kan worden gesteld)
[artikel 13.5, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
In dit artikel zijn de gevallen aangewezen waarin het bevoegd gezag de bevoegdheid heeft
om aan een omgevingsvergunning een voorschrift te verbinden dat degene die de activiteit
verricht financiële zekerheid stelt. Deze gevallen zijn het exploiteren van een Seveso-inrichting, het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van organisch-chemische
producten, anorganisch-chemische producten, fosfaathoudende, stikstofhoudende of kaliumhoudende meststoffen, producten voor gewasbescherming of van biociden, farmaceutische producten of explosieven, bedoeld in categorieën 4.1 tot en met 4.6 van bijlage I bij
de richtlijn industriële emissies, wateractiviteiten en ontgrondingsactiviteiten. Om te verduidelijken dat vier activiteiten zijn aangewezen is aan de opsomming een onderdeel toegevoegd.
Nieuw artikel 8.6 (gevallen waarin financiële zekerheid moet worden gesteld)
[artikel 13.5, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Op grond van artikel 13.5, eerste lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet
worden in artikel 8.6 de gevallen aangewezen waarbij het bevoegd gezag aan een omgevingsvergunning het voorschrift moet verbinden dat degene die de activiteit verricht financiële zekerheid stelt.
Ondanks dat er in het Besluit activiteiten leefomgeving algemene regels zijn gesteld over
de geologische opslag van kooldioxide, is deze activiteit niet aangewezen in dit artikel. De
verplichting tot het stellen van financiële zekerheid, volgend uit artikel 19 van Richtlijn
2009/31 over de geologische opslag van kooldioxide, is geïmplementeerd in artikelen 31b,
sub n, 31d, eerste lid, sub n en derde lid, 31k, derde lid, en 31l, vierde tot en met zesde
lid van de Mijnbouwwet.
De volgende gevallen worden wel aangewezen.
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Onderdelen a en b
In onderdelen a en b wordt uitvoering gegeven aan artikel 8 onder a, iv, van Richtlijn nr.
1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afval (PbEG 1999,
L 31)(verder: de richtlijn storten). Op grond daarvan moet een exploitant van een stortplaats altijd financiële zekerheid of een equivalente waarborg stellen zodat aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan.
In onderdeel a is bepaald dat financiële zekerheid moet worden gesteld voor het nakomen
van vergunningvoorschriften met betrekking tot het aanbrengen van een bovenafdichting
op een stortplaats waar afvalstoffen worden gestort, met uitzondering van stortplaatsen
waar alleen baggerspecie wordt gestort.
Net als onder het Stortbesluit bodembescherming is ervoor gekozen alleen voor het aanbrengen van de bovenafdichting en niet voor de overige maatregelen die getroffen moeten
worden gedurende de exploitatiefase, financiële zekerheid verplicht te stellen. Een aantal
voorzieningen (zoals onder meer het aanbrengen van een onderafdichting) moet al getroffen worden voordat met de stortwerkzaamheden aangevangen kan worden. Zonder deze
voorzieningen mag niet gestort worden. Het is daarom niet zinvol om hiervoor financiële
zekerheid te eisen. Voor maatregelen die tijdens de stortactiviteiten getroffen moeten worden, zoals onder meer het monitoren van het grondwater en onderhoud en herstel van
voorzieningen, zullen gelden beschikbaar zijn, zolang er stortactiviteiten plaatsvinden. De
exploitant dient namelijk voor het treffen van deze maatregelen op grond van artikel 8.43,
eerste lid, van de Wet milieubeheer een kostendekkend tarief te berekenen. Het eventuele
risico bij deze stortplaatsen zit dan ook niet in de exploitatiefase, maar in de fase vanaf
het beëindigen van de stortactiviteiten. Na het beëindigen van de stortactiviteiten dient de
bovenafdichting te worden aangebracht. Ten tijde van het aanbrengen van de bovenafdichting zijn de stortactiviteiten beëindigd en is een meer reële kans aanwezig dat er geen
of onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Financiële zekerheid voor de bovenafdichting wordt voor deze stortplaatsen dan ook verplicht gesteld.
In onderdeel b worden stortplaatsen aangewezen waar alleen baggerspecie wordt gestort.
Voor deze stortplaatsen moet financiële zekerheid worden gesteld met betrekking tot het
zo nodig aanbrengen van een geohydrologisch isolatiesysteem, of het zo nodig aanbrengen van een afdeklaag op de gestorte baggerspecie. Voor de overige maatregelen die tijdens de stortactiviteiten getroffen moeten worden, zoals monitoring en onderhouds- en
herstelwerkzaamheden, geldt hetzelfde als voor de stortplaatsen die onder onderdeel a
vallen. Deze maatregelen worden gefinancierd uit de kostendekkende opbrengsten van de
stortplaats en hiervoor behoeft geen financiële zekerheid te worden gesteld. Het aanbrengen van een afdeklaag is bij baggerspeciestortplaatsen geen voorwaarde.
Onderdeel b heeft betrekking op stortplaatsen waar alleen ongevaarlijke baggerspecie
wordt gestort. In de Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land is namelijk een verbod opgenomen voor het storten op land van gevaarlijke baggerspecie.
Onderdeel c
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In onderdeel c wordt uitvoering gegeven aan artikel 14, eerste lid, van de richtlijn winningsafval. Een exploitant die een voorziening beheert voor het afval van winningsindustrieën moet altijd financiële zekerheid of een equivalente waarborg stellen. Winningsafvalvoorzieningen komen vooralsnog in Nederland niet voor; het is bovendien onwaarschijnlijk dat dit in de toekomst het geval zal zijn.
In bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt een winningsafvalvoorziening gedefinieerd als een terrein waar uitsluitend winningsafvalstoffen worden gestort of verzameld, of het gedeelte van een terrein waar winningsafvalstoffen worden gestort of verzameld. Bij winningsafvalvoorzieningen moet financiële zekerheid worden gesteld voor het
nakomen van verplichtingen die op grond van de omgevingsvergunning voor de exploitant
van een winningsafvalvoorziening gelden en voor het nakomen van regels als bedoeld in
paragraaf 8.2 van de Wet milieubeheer. De verplichting tot het stellen van financiële zekerheid betreft dus zowel de periode dat de winningsafvalvoorziening in gebruik is als
wanneer de winningsafvalvoorziening is gesloten. Na de sluiting van de voorziening moet
de door de activiteit ontstane schade worden hersteld, bijvoorbeeld door het herstellen en
geschikt maken voor (ander) gebruik van het terrein waarop winningsafvalstoffen zijn gestort of verzameld.
Onderdeel d
In dit onderdeel wordt het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theaterverbruik als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, onder c en d,
van het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen als geval waarvoor financiële zekerheid moet worden gesteld. Het gaat hierbij om vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik ingedeeld in categorie F4 en ander vuurwerk dan vuurwerk dat op grond
van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking
mag worden gesteld voor particulier gebruik.
Nieuw artikel 8.7 (plicht voor openbaar lichaam) [artikel 13.5, tweede lid, van de
Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
In artikel 13.5, tweede lid, van de wet wordt na wijziging via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet de hoofdregel opgenomen dat van een openbaar lichaam in beginsel
niet wordt gevraagd om financiële zekerheid te stellen. Een openbaar lichaam zal immers
altijd zijn betalingsverplichting nakomen en niet failliet gaan. Bovendien komen de kosten
die een openbaar lichaam maakt altijd (indirect) ten laste van de samenleving.
Van deze hoofdregel kan worden afgeweken. Dit is in artikel 8.7 gedaan voor de stortplaatsen en winningsafvalvoorzieningen waarbij vanwege richtlijnimplementatie altijd financiële zekerheid moet worden gesteld. In de betreffende richtlijnen wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbare lichamen en andere initiatiefnemers. Ook een openbaar
lichaam zal daarom in die gevallen financiële zekerheid moeten stellen.
Tweede lid
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In de richtlijn storten is de mogelijkheid geboden om in plaats van een voorschrift over financiële zekerheid een daaraan gelijkwaardige voorziening te treffen. Deze mogelijkheid
wordt omgezet voor openbare lichamen en is een voortzetting van voorheen geldende regelgeving. Van een gelijkwaardige voorziening kan al sprake zijn als de overheid (als vergunninghouder) financiële middelen reserveert voor de stortplaats als zij zelf de stortplaats exploiteert. Bij het storten op een stortplaats is het treffen van een gelijkwaardige
maatregel niet toegestaan voor een ander dan een openbaar lichaam.
Wijziging artikel 8.8 (afwegingscriteria vaststellen en opheffen financiële zekerheid) [artikel 13.5, derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Voorgesteld wordt artikel 8.11 te verplaatsen naar artikel 8.8. De afwegingscriteria zien
daarnaast niet langer alleen op het opheffen van de financiële zekerheid. In het artikel zijn
afwegingscriteria opgenomen waar rekening mee moet worden gehouden bij het vaststellen en opheffen van financiële zekerheid voor de gevallen, bedoeld in artikel 8,5, waarin
het bevoegd gezag de bevoegdheid heeft financiële zekerheid te stellen. Het bevoegd gezag houdt rekening met de criteria bij het beoordelen óf financiële zekerheid zal worden
gesteld, hoe de financiële zekerheidstelling nader wordt ingevuld en bij het eventuele opheffen van de financiële zekerheid (waarbij ook artikel 8.11 relevant is). De afwegingscriteria sturen het bevoegd gezag waar deze beleidsruimte heeft. In artikelen 8.9, 8.10 en
8.11 is de beleidsruimte nader ingekaderd en specifieke vereisten aan de vorm, hoogte en
termijn van de financiële zekerheidstelling opgenomen.
In dit artikel is bepaald dat met de afwegingscriteria ‘rekening moet worden gehouden’.
‘Rekening houden met’ houdt in dat inhoudelijk wordt gestuurd op de door het bestuursorgaan uit te voeren belangenafweging. De formulering betekent dat het bestuursorgaan beoordelingsvrijheid heeft. Andere belangen dan het belang dat gediend wordt met de instructieregel kunnen de doorslag geven. Het bestuursorgaan moet daar dan wel goede redenen voor hebben en dit moet deugdelijk gemotiveerd worden (artikel 3:46 Awb). Deze
motivering moet worden vermeld bij de bekendmaking van het besluit (artikel 3:47, eerste
lid, Awb). Een eventuele afwijking van de norm mag op grond van het evenredigheidsbeginsel nooit groter zijn dan noodzakelijk om het gestelde doel te bereiken (artikel 3:4
Awb). Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat mitigerende of compenserende maatregelen worden vastgelegd in het besluit. ‘Rekening houden met’ brengt de zwaarwegende positie van
een belang bij de belangenafweging tot uitdrukking, zonder echter dwingend te sturen op
de uitkomst daarvan. In paragraaf 2.3.2.3 van de nota van toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving is nader ingegaan op de doorwerkingsconstructies van deze en andere
instructieregels.
In de beoordeling zullen alle criteria die in het artikel zijn genoemd door het bevoegd gezag moeten worden meegenomen. Dit betekent niet dat alle afwegingscriteria in elk geval
even relevant zijn. Het artikel geeft beoordelingsvrijheid aan het bevoegd gezag om gemotiveerd bepaalde criteria zwaarder of minder zwaar te laten meewegen bij het stellen of
opheffen van financiële zekerheid. Ook als een criterium niet relevant is kan het bevoegd
gezag dat beargumenteerd buiten beschouwing laten. Dit betekent dat het bevoegd gezag
bij het intrekken van een vergunningvoorschrift over financiële zekerheid voor een wateractiviteit naar verwachting geen rekening hoeft te houden met de aanwezigheid en de aard
van de stoffen, terwijl het bevoegd gezag bij majeure risicobedrijven waarschijnlijk wel rekening moet houden met dit criterium.
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Voorts kunnen andere criteria dan de in dit artikel genoemde criteria worden meegenomen
in de afweging. Dit is inbegrepen in de instructie ‘rekening houden met’ en wordt nog eens
expliciet tot uitdrukking gebracht door het gebruik van ‘in ieder geval’.
Tot slot, de afwegingscriteria zijn van toepassing op de gevallen waarin financiële zekerheid kan worden gesteld, niet voor de gevallen waarin het stellen van financiële zekerheid
verplicht is. Toch kan ook bij de gevallen waarin financiële zekerheid moet worden gesteld
sprake zijn van beleidsruimte. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid ook in die situatie
gebruik maken van de afwegingscriteria die in dit artikel zijn opgenomen.
Wijziging artikel 8.9 (vorm financiële zekerheidstelling) [artikel 13.5, derde lid,
van de Omgevingswet] (Ob)
Voorgesteld wordt om artikel 8.8 te vernummeren tot artikel 8.9. Inhoudelijk wordt het artikel niet gewijzigd.
Wijziging artikel 8.10 (hoogte bedrag financiële zekerheidstelling) [artikel 13.5,
derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Artikel 8.9 (oud) is vernummerd tot artikel 8.10 (nieuw). Aan het artikel worden een
tweede en derde lid toegevoegd. Het eerste lid wijzigt inhoudelijk niet. Hierin blijft staan
dat het bevoegd gezag in het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid vaststelt
voor welk bedrag de financiële zekerheid wordt gesteld. Het bevoegd gezag bepaalt zelf op
grond waarvan de hoogte van de financiële zekerheid wordt vastgesteld en is vrij om daarvoor beleidsregels te ontwikkelen of gebruik te maken van een handreiking of rapport. 29
Tweede lid (nieuw)
Het voormalige tweede lid wordt opgenomen in onderdeel a van dit nieuwe artikellid. Het
tweede lid wordt daarnaast aangevuld met onderdelen b, c en d. Per geval is aangegeven
hoe hoog het bedrag moet zijn waarvoor financiële zekerheid wordt gesteld.
Voor de gevallen waarvoor het stellen van financiële zekerheid niet verplicht is, beoordeelt
het bevoegd gezag welk bedrag noodzakelijk wordt geacht om kostendekkend te zijn voor
het nakomen van verplichtingen die voorvloeien uit de vergunning (kosten die een bedrijf
maakt om het bedrijf weer in een normale staat terug te brengen zodat het aan de verplichtingen uit de vergunning voldoet) en het dekken van de aansprakelijkheid voor
schade aan de fysieke leefomgeving als gevolg van de activiteit.
Het bedrag waarvoor financiële zekerheid wordt gesteld moet proportioneel zijn. Het bevoegd gezag zal daarbij moeten afwegen of het bedrag waarvoor financiële zekerheid
wordt gesteld zodanig moet zijn dat alle verplichtingen uit de vergunning kunnen worden
nagekomen of alle mogelijke schade aan de fysieke leefomgeving kan worden gedekt. In
de meeste gevallen zal dit niet proportioneel zijn.

__________________________________________________________________________

Zie bijvoorbeeld het rapport Financiële zekerheidsstelling voor milieuschade bij majeure risicobedrijven – Een model voor het categoriseren van majeure risicobedrijven, beschikbaar via de website
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/22/financiele-zekerheidstelling-voor-milieuschade-bij-majeure-risicobedrijven.
29
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In het tweede lid, onder b, wordt bepaald dat het bevoegd gezag het bedrag vaststelt,
waarvoor zekerheid moet worden gesteld ten behoeve van de bovenafdichting bij het storten van afvalstoffen anders dan alleen baggerspecie. Dit bedrag is ten hoogste € 2,27 per
ton gestorte afvalstoffen.
Het tweede lid, onder c, regelt dat het bedrag waarvoor zekerheid moet zijn gesteld voor
de geohydrologisch isolatiesysteem of de afdeklaag op de gestorte baggerspecie ten hoogste € 1,- per ton droge stof gestorte afvalstoffen bedraagt. De hoogte van de betreffende
bedragen is momenteel opgenomen in artikel 12 van het Stortbesluit Bodembescherming
respectievelijk artikel 28 van de Regeling voor stortplaatsen voor baggerspecie op land.
In het tweede lid, onder d, zal de hoogte van het bedrag van de financiële zekerheidsstelling worden vastgesteld op ten minste € 5.000.000 per vergunde activiteit. Deze verplichting om financiële zekerheid te stellen geldt op dit moment op grond van het Vuurwerkbesluit (artikel 3.2.3).
Derde lid (nieuw)
Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd dat gaat over de hoogte van het bedrag
waarvoor financiële zekerheid wordt gesteld bij milieubelastende activiteiten waarop de
richtlijn winningsafval van toepassing is. In artikel 14 van de richtlijn winningsafval is opgenomen dat financiële zekerheid moet worden gesteld voor winningsafvalvoorzieningen.
Om te zorgen voor een gemeenschappelijke aanpak in de verschillende lidstaten heeft de
Commissie richtsnoeren gegeven voor de berekening van die financiële zekerheid in Beschikking nr. 2009/335/EG van de Commissie van 20 april 2009 inzake technische richtsnoeren voor het stellen van financiële zekerheid overeenkomstig Richtlijn 2006/21/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsafvalindustrieën (PbEG 2009 L 101).
Volgens deze richtsnoeren moet het bevoegd gezag de berekening van het bedrag waarvoor financiële zekerheid wordt gesteld voor een winningsafvalvoorziening baseren op de
volgende criteria:
a. de verwachte effecten van de winningsafvalvoorziening op het milieu en de gezondheid
van de mens;
b. de definitie van de rehabilitatie, met inbegrip van het gebruik achteraf, van de winningsafvalvoorziening;
c. toepasselijke milieunormen en -doelstellingen, met inbegrip van de fysische stabiliteit
van de winningsafvalvoorziening, minimale kwaliteitsnormen voor de bodem en de waterreserves en de maximale emissie van verontreinigende stoffen;
d. de technische maatregelen die nodig zijn om milieudoelstellingen te halen, met name
maatregelen die voor de stabiliteit van de winningsafvalvoorziening moeten zorgen en de
milieuschade moeten beperken;
e. de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen gedurende en na de sluiting te halen, met inbegrip van sanering van de bodem, eventueel nodige behandeling en monitoring na de sluiting en, indien van toepassing, maatregelen om de biodiversiteit te herstellen;
f. de geraamde tijdschaal van effecten en de vereiste beperkende maatregelen;
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g. een raming van de kosten die moeten worden gemaakt voor bodemsanering, sluiting en
de periode na de sluiting, met inbegrip van de monitoring of behandeling van verontreinigende stoffen na de sluiting. De raming wordt uitgevoerd door onafhankelijke en afdoende
gekwalificeerde derden en daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een
niet-geplande of voortijdige sluiting.
Met ‘rehabilitatie’, hierboven genoemd onder b, is bedoeld de behandeling van het land dat
nadelige invloed heeft ondervonden van een winningsafvalvoorziening, op een zodanige
manier dat het land weer in een bevredigende toestand wordt gebracht, en met speciale
aandacht voor de bodemkwaliteit, in het wild levende dieren, de natuurlijke habitats, de
zoetwatersystemen, het landschap en toepasselijk gunstig gebruik. De definitie van rehabilitatie volgt uit artikel 3, onder 20, van de richtlijn winningsafval.
Wijziging artikel 8.11 (termijn instandhouding financiële zekerheidstelling) [artikel 13.5, derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Artikel 8.10 (oud) is vernummerd naar artikel 8.11 (nieuw). Aan het artikel worden een
tweede tot en met vierde lid toegevoegd. Aan het eerste lid zijn inhoudelijk geen wijzigingen aangebracht. Hierin staat dat het bevoegd gezag in het vergunningvoorschrift vaststelt hoe lang de financiële zekerheid in stand moet worden gehouden. Het is mogelijk in
het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid te stellen dat de financiële zekerheid in
stand moet worden gehouden nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren. Voor
enkele gevallen, bijvoorbeeld voor het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk
en pyrotechnische artikelen voor theaterverbruik, houdt dit een wijziging in ten opzichte
van voorheen geldend recht.
Als een of meer van de afwegingscriteria, bedoeld in artikel 8.8, wijzigen, kan dit invloed
hebben op de termijn van instandhouding van de financiële zekerheid.
Tweede lid (nieuw)
In dit artikellid is bepaald dat voor een stortplaats, met uitzondering van een stortplaats
waar alleen baggerspecie wordt gestort, de financiële zekerheid in stand moet worden gehouden tot het moment dat deze stortplaats is gekeurd. De keuring wordt verricht onmiddellijk nadat een bovenafdichting is aangebracht. De keuringsverplichting volgt uit artikel
8.59, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Derde lid (nieuw)
In het derde lid wordt geregeld dat de financiële zekerheid voor het storten van baggerspecie op een stortplaats waar alleen baggerspecie wordt gestort, in stand moet worden
gehouden tot zo nodig een geohydrologisch isolatiesysteem of een afdeklaag op de gestorte baggerspecie is aangebracht. Dit sluit aan bij het bepaalde in artikel 8.6, onder b,
waarin wordt bepaald dat in een dergelijk geval de verplichting bestaat tot het stellen van
een voorschrift over financiële zekerheid.
Vierde lid (nieuw)
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In het vierde lid is bepaald tot welk moment de financiële zekerheid voor een winningsafvalvoorziening in stand moet worden gehouden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
financiële zekerheid die is gesteld voor het nakomen van de voorschriften die op grond van
paragraaf 8.5.2.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving aan de omgevingsvergunning zijn
verbonden (artikel 8.6, onder c, onder i) en de financiële zekerheid die is gesteld voor het
nakomen van regels als bedoeld in paragraaf 8.2 van de Wet milieubeheer (artikel 8.6, onder c, onder ii). Als in het vergunningvoorschrift of de vergunningvoorschriften over financiële zekerheid onderscheid is gemaakt tussen de twee bovengenoemde verplichtingen,
hoeft niet de gehele financiële zekerheidsstelling in stand te blijven. Het deel van de financiële zekerheid die is gesteld voor het nakomen van vergunningvoorschriften kan vervallen
als de vergunning niet langer geldt. Na het sluiten van de winningsafvalvoorziening kan de
exploitant nog belast zijn met nazorgmaatregelen als bedoeld in artikel 4.49 en 4.50 van
de Wet milieubeheer. Als dit het geval is blijft (het overgebleven deel) van de financiële
zekerheidsstelling gelden totdat de maatregelen voor nazorg zijn uitgevoerd. Overigens
maakt voor de termijn van instandhouding niet uit of de exploitant een openbaar lichaam
is of niet.
Nieuw artikel 8.12 (bewijsvoering financiële zekerheidstelling) [artikel 13.5,
derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Als er een voorschrift over financiële zekerheid is gesteld in de vergunning zal bewijs moeten worden overlegd aan het bevoegd gezag dat (en hoe) financiële zekerheid is gesteld.
Bij de aanvraag om een vergunning zal vaak nog geen bewijs kunnen worden geleverd dat
financiële zekerheid is gesteld. De verplichting om financiële zekerheid te stellen wordt immers pas definitief als de vergunning verleend is. Het bevoegd gezag kan in het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid een redelijke termijn bepalen waarbinnen bewijs
moet worden aangeleverd.
Van een overdracht van een vergunning zal de aanvrager respectievelijk de vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren het bevoegd gezag moeten informeren. Dit is
opgenomen in artikel 5.37, tweede lid, van de wet. In de ministeriele regeling wordt opgenomen welke gegevens daarbij moeten worden verstrekt. Dit is in het bijzonder van belang voor een vergunningvoorschrift over financiële zekerheid, omdat deze een persoonsgebonden karakter heeft. In gevallen waar het bevoegd gezag de bevoegdheid heeft een
voorschrift over financiële zekerheid aan de vergunning te verbinden hangt het, met name
bij de afweging naar financiële draagkracht, van de (rechts)persoon af of het bevoegd gezag financiële zekerheid zal stellen. De gestelde financiële zekerheid heeft daarnaast in de
meeste gevallen de vorm van een persoonsgebonden overeenkomst. Degene die de vergunning overneemt kan dus niet direct bij overdracht aan het voorschrift over financiële
zekerheid voldoen. Daarom zal het bevoegd gezag, zodra het wordt geïnformeerd dat de
vergunning aan een ander zal worden overgedragen, het vergunningvoorschrift over financiële zekerheid moeten heroverwegen. Dit kan inhouden dat het voorschrift wordt geschrapt (alleen als het stellen van financiële zekerheid niet verplicht is) of wordt vervangen door een nieuw voorschrift. Pas nadat een nieuw voorschrift is gesteld (en een door
het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn is verstreken), kan bewijs worden overlegd.
Nieuw Hoofdstuk 9 schade (Ob)
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Nieuw artikel 9.1 Omgevingsbesluit (gevallen onder normaal maatschappelijk risico) [artikel 15.7, vierde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
PM
(Op deze plek komt de toelichting op de uitwerking van artikel 15.7, vierde lid, Omgevingswet – zoals deze wordt ingevoegd door het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet – te staan. Dat vierde lid bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur
gevallen aan te wijzen waarbij geen aanspraak op vergoeding van schade bestaat vanwege het normale maatschappelijke risico. Bij deze uitwerking zal in beginsel worden aangesloten bij de aanwijzing van vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking
tot bouwwerken en kenmerken van bouwwerken zoals opgenomen in paragraaf 2.3.3 respectievelijk 2.3.4 van deel 2 van het Invoeringsbesluit- wijzigingen Besluit bouwwerken
leefomgeving)
Nieuw artikel 9.2 Omgevingsbesluit (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag nadeelcompensatie) [artikel 15.8, vierde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Op grond van artikel 15.8, derde lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet
kan een bestuursorgaan een bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag om schadevergoeding overdragen aan een ander bestuursorgaan als dat bestuursorgaan daarmee instemt. Voor het overdragen van de bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag om
schadevergoeding aan een ander bestuursorgaan is een delegatiebesluit vereist.
Op grond van dit artikel moet een kennisgeving van een delegatiebesluit, of van de intrekking daarvan, plaatsvinden in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze en door toezending aan de aanvrager. Door die kennisgeving weten derdebelanghebbenden bij welk loket zij terecht kunnen voor het afhandelen van de aanvraag
om schadevergoeding.
Wijziging hoofdstuk 10 Procedures (Ob)
Nieuw artikel 10.3a (beschikbaar stellen ontwerp omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening) [artikel 16.88, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet] (Ob)
In hoofdstuk 16 van de wet is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing van verklaard op de
voorbereiding van een omgevingsplan (artikel 16.30), een waterschapsverordening en een
omgevingsverordening (artikel 16.32). Dit artikel regelt in aanvulling daarop dat het ontwerp elektronisch beschikbaar wordt gesteld. De grondslag hiervoor is artikel 16.88, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet, die het mogelijk maakt regels te stellen over de
totstandkoming, vorm, structuur of toepassing van besluiten op grond van deze wet. De
ontwerpen worden via de generieke publicatievoorziening voor officiële publicaties in de
landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontsloten. De Wet
ruimtelijke ordening regelde al dat ontwerpen van ruimtelijke plannen elektronisch beschikbaar worden gesteld via ruimtelijkeplannen.nl. Deze praktijk wordt nu voortgezet. Het
betreft alleen het ontwerp en niet de achterliggende stukken. De betreffende bestuursorganen kunnen de achterliggende stukken op de voor hen gebruikelijke manier ontsluiten of
ter inzage leggen. Op grond van artikel 16.88, derde lid, van de wet zullen bij ministeriële
regeling nadere regels worden gesteld over de elektronische vormgeving van het ontwerp.
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Overigens is de elektronische beschikbaarstelling van het vastgestelde besluit geborgd
door de verplichting tot bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden op grond van de Gemeentewet, Waterschapswet en Provinciewet.
Nieuw artikel 10.7a (beschikbaar stellen ontwerp en geconsolideerde omgevingsvisie) [artikel 16.88, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet]
(Ob)
Eerste lid
Het eerste lid regelt de elektronische beschikbaarstelling van een ontwerp van een omgevingsvisie via de generieke publicatievoorziening voor officiële publicaties. Op grond van
artikel 16.88, derde lid, van de wet kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden
gesteld over de elektronische vormgeving van het ontwerp. Verder wordt verwezen naar
de artikelsgewijze toelichting bij artikel 10.3a.
Tweede lid
Voor algemeen verbindende voorschriften geldt op grond van respectievelijk artikel 140
Gemeentewet, artikel 137 Provinciewet en artikel 10a Bekendmakingswet de verplichting
deze in geconsolideerde vorm beschikbaar te stellen in de generieke digitale voorziening.
In het tweede lid wordt deze consolidatieverplichting ook van toepassing verklaard op de
omgevingsvisie.
Wijziging artikel 10.9 Omgevingsbesluit
Door opname van het programma van maatregelen mariene strategie als bedoeld in artikel
5, tweede lid, onder b, van de kaderrichtlijn mariene strategie in artikel 3.9, tweede lid,
onder c, van de wet, kan in dit artikel naar het wetsartikel worden verwezen.
Nieuw artikel 10.10a (actualisatie nationaal nec-programma) [artikel 16.88, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet] (Ob)
Ter implementatie van de herziening van de nec-richtlijn is in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet een verplicht nationaal nec-programma geïntroduceerd. De verplichting
uit artikel 6 van de richtlijn tot het vaststellen van een programma is geïmplementeerd in
artikel 3.9 van de Omgevingswet. Dit artikel van het Invoeringsbesluit implementeert artikel 6, derde lid, van de nec-richtlijn en vereist actualisatie van het nationaal nec-programma om de vier jaar en binnen 18 maanden na de indiening van de nationale emissieinventarissen en nationale emissieprognoses, bedoeld in artikel 10.11b, eerste lid, van het
Besluit kwaliteit leefomgeving, als blijkt dat de emissiereductieverbintenissen en de verplichting maatregelen te treffen, bedoeld in artikel 4 van de nec-richtlijn niet worden nagekomen, of als het gevaar daartoe bestaat.
Nieuw artikel 10.25a (beschikbaar stellen ontwerp projectbesluit) [artikel 16.88,
eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel regelt de elektronische beschikbaarstelling van een ontwerp van een projectbesluit via de generieke publicatievoorziening voor officiële publicaties. Op grond van artikel
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16.88, derde lid, van de wet zullen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld
over de elektronische vormgeving van het ontwerp. Verder wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 10.3a.
Wijziging artikel 10.27 Omgevingsbesluit
Artikel 10.27 bepaalt binnen welke termijn het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 10.1 van
het Besluit kwaliteit leefomgeving, de gegevens, bedoeld in de artikelen 10.2, 10.3, 10.4,
10.6 en 10.7 van dat besluit, aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat verstrekt.
Omdat de vergunning als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder b, van de Kernenergiewet
al onder de beleidsverantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
valt, kan dit uit dit artikel worden geschrapt.
Wijziging artikel 10.29 [artikel 20.6, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°, van
de Omgevingswet] (Ob)
De wijziging in het derde lid hangt samen met de omgevingswaarden die zijn vastgesteld
ter implementatie van de herziene nec-richtlijn. Deze omgevingswaarden worden in artikel
2.8a van het Besluit kwaliteit leefomgeving vastgesteld. Ook voor deze omgevingswaarden
worden de resultaten van de monitoring elektronisch beschikbaar gesteld.
Nieuw artikel 10.30 (beschikbaar stellen informatie over emissies) [artikel 20.8,
eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel implementeert artikel 14 van de herziene nec-richtlijn. Dit artikel vereist dat de
nationale emissie-inventarissen en de nationale emissieprognoses die door de minister van
Infrastructuur en Waterstaat volgens artikel 10 van de herziene nec-richtlijn aan de Commissie zijn verstrekt, elektronisch beschikbaar worden gesteld.
Nieuw artikel 10.31 (bekendmaking tijdelijke regels bij luchtverontreiniging) [artikel 19.12, vierde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel geeft aan hoe een besluit dat regels bevat over installaties, brandstoffen of verontreinigende activiteiten bij overschrijding van alarmeringswaarden voor luchtkwaliteit of
bij verontreiniging van de buitenlucht door stoffen waarvoor geen alarmeringswaarden zijn
vastgesteld, bekend moet worden gemaakt. De bijzondere omstandigheden vragen om onmiddellijke actie en daarom treedt het besluit direct na bekendmaking in werking (artikel
19.12, vierde lid, wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet). Bekendmaking geschiedt
via passende (snelle en veelgebruikte) communicatiemiddelen, zodat de bevolking en mogelijke kwetsbare groepen van de bevolking direct op de hoogte worden gesteld over de
tijdelijke regels bij luchtverontreiniging. Bij bekendmaking via de media en op digitale
wijze kan gedacht worden aan in ieder geval het internet, maar ook aan radio, televisie,
sms-alerts of pushberichten via een app. Ook een besluit tot verlenging voor ten hoogste
achtenveertig uur als bedoeld in artikel 19.12, derde lid, van de wet wordt op deze wijze
bekend gemaakt.
Nieuw artikel 10.32 (elektronisch beschikbaar stellen monitoringsprogramma)
[artikel 16.88, eerste lid, onder j, van de Omgevingswet] (Ob)
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In dit artikel is bepaald dat het monitoringsprogramma, en wijzigingen daarvan, elektronisch beschikbaar worden gesteld. Dit artikel betreft de voortzetting van artikel 13, zesde
lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.
Nieuw artikel 10.33 (gegevensverstrekking kaderrichtlijn water) [artikel 20.14,
vijfde lid, onder a, van de Omgevingswet] (Ob)
Met dit artikel wordt geregeld dat waterschappen en provincies informatie aan de minister
van Infrastructuur en Waterstaat verstrekken, zodat aan de informatieverplichting van artikel 15, tweede lid en derde lid, van de kaderrichtlijn water wordt voldaan. Het gaat om
het verstrekken van verslagen van de monitoringsresultaten en de beoordeling daarvan
voor de omgevingswaarden, welke verplichting volgt uit de artikelen 20.1, eerste lid, en
20.14, eerste lid, onder a, van de wet, en van de andere parameters, welke verplichting is
opgenomen in artikel 10.18a van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Nieuw artikel 10.33a (gegevensverstrekking opstellen stroomgebiedsbeheerplannen) [artikel 20.2, zesde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel regelt dat waterschappen en provincies de gegevens die op grond van artikel
10.15c van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn verzameld, verstrekken aan de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat. Dit is een voorzetting van artikel 3.4, tweede lid, onder
b, van het Waterbesluit.
De gegevens moeten telkens in twee achtereenvolgende jaren worden verstrekt, en vervolgens zes jaar later opnieuw in twee achtereenvolgende jaren. Deze tijdstippen zijn uiterlijk 22 juni 2020, 22 juni 2021; vervolgens 22 juni 2026 en 22 juni 2027; en zo verder.
De datum van 22 juni 2020 is niet opgenomen, omdat de Omgevingswet en dit besluit op
dat moment nog niet in werking zijn getreden. Dat op die datum de verplichting tot gegevensverstrekking wel geldt, volgt uit het op dat moment nog geldende artikel 3.4, tweede
lid, onder b, van het Waterbesluit.
Bij ministeriële regeling zullen regels worden gesteld over de wijze van gegevensverstrekking. Dit als voortzetting van artikel 3.8 van de Waterregeling.
Nieuw artikel 10.33b (gegevensverstrekking analyses en beoordeling kaderrichtlijn water) [artikel 20.2, zesde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Met dit artikel wordt geregeld dat gegevens die op grond van artikel 10.15b van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn verzameld, door gemeenten, waterschappen en provincies
aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat worden verstrekt. Dit is een voorzetting
van artikel 3.4, tweede lid, onder b, van het Waterbesluit.
Bij ministeriële regeling zullen regels worden gesteld over de wijze van gegevensverstrekking. Dit als voortzetting van artikel 3.8 van de Waterregeling.
Nieuw artikel 10.33c (gegevensverstrekking voortgang uitvoering van maatregelen) [artikel 20.2, zesde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel regelt dat waterschappen en provincies de gegevens die op grond van artikel
10.15c van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn verzameld, verstrekken aan de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat. Dit is een voorzetting van artikel 3.4, tweede lid, onder
b, van het Waterbesluit.
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Bij ministeriële regeling zullen regels worden gesteld over de wijze van gegevensverstrekking. Dit als voortzetting van artikel 3.8 van de Waterregeling.
Nieuw artikel 10.34a (gegevensverstrekking en publicatie van gegevens over
stroomgebiedsdistricten) [artikel 20.6, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2° en
artikel 20.8, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
In het eerste lid van dit artikel wordt verzekerd dat de gegevens die op grond van artikel
10.18c van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn verzameld aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat worden verstrekt. De minister heeft, zoals in de artikelsgewijze
toelichting bij artikel 10.18c van het Besluit kwaliteit leefomgeving is aangegeven, deze
gegevens nodig voor het vaststellen van een stroomgebiedsbeheerplan.
Via het eerste lid zal niet alleen artikel 3.4, tweede lid, onder a en b, van het Waterbesluit
worden voortgezet, maar zal ook artikel 5, tweede lid, van de kaderrichtlijn water worden
geïmplementeerd. Artikel 5, tweede lid, van de kaderrichtlijn water vereist dat de analyses
en beoordeling, bedoeld in het eerste lid, 13 jaar na de inwerkingtreding vervolgens om de
zes jaar worden getoetst en zo nodig bijgewerkt. De kaderrichtlijn water is op 22 december 2000 in werking getreden. Dit betekent dat na inwerkingtreding van het stelsel de
eerstvolgende toetsing plaats moet vinden op 22 december 2025. Dit heeft tot gevolg dat
het betreffende bestuursorgaan de gegevens uiterlijk om 2 januari 2026 aan de minister
moet verstrekken.
Tweede lid
In het tweede lid wordt artikel 3.4, derde lid, van het Waterbesluit voortgezet. Hierin is
geregeld dat de gegevens verkregen bij de analyses en beoordeling, bedoeld in artikel 5
van de kaderrichtlijn water, elektronisch moeten worden verstrekt.
Nieuw artikel 10.36 (beschikbaar stellen verslagen kaderrichtlijn water) [artikel
20.14, vierde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Het dagelijks bestuur van het waterschap, gedeputeerde staten en Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, zijn op grond van artikel 10.14b, tweede lid, van het Besluit
kwaliteit leefomgeving belast met de uitvoering van de monitoring van de andere parameters en de uitvoering van de monitoring voor de omgevingswaarden voor de waterkwaliteit. Volgens artikel 10.18a van het Besluit kwaliteit leefomgeving en artikel 20.14, eerste
lid, onder a, van de wet zorgen deze bestuursorganen dan ook voor de verslaglegging van
de resultaten van de monitoring.
Dit artikel regelt vervolgens de beschikbaarstelling van het verslag voor het publiek en is
mede de implementatie van artikel 7, tweede lid, onder e, van de richtlijn toegang tot milieu-informatie.
Nieuw artikel 10.42a (elektronisch indienen PRTR-verslag) [artikel 16.1, tweede
lid, van de Omgevingswet] (Ob)
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Voor het opstellen en beoordelen van het PRTR-verslag maakt degene die de activiteit verricht gebruik van een webapplicatie, het elektronische milieujaarverslag (e-MJV). Onder
degene die de activiteit verricht wordt degene verstaan die een of meer activiteiten verricht in een mate die de op grond van bijlage I bij de PRTR-verordening van toepassing
zijnde capaciteitsdrempel overschrijdt. Zie artikel 5.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving inzake de rapportageplicht en de artikelen 3.43, 3.46, 3.56, 3.59, 3.62, 3.65, 3.68,
3.71, 3.74, 3.77, 3.80, 3.86, 3.89, 3.109, 3.116, 3.126, 3.132, 3.138, 3.146, 3.176,
3.198, 3.203, 3.223, 6.52 en 7.57 van dat besluit. Ook het bevoegd gezag maakt voor het
beoordelen van het PRTR-verslag gebruik van het e-MJV. Dit is een beveiligde en afgeschermde internetapplicatie. Sinds 2010 is het gebruik hiervan al verplicht. Deze bepaling
is dus een voortzetting van de regels zoals die tot het in werking treden van deze bepaling
golden. Het artikel is gebaseerd op artikel 16.1, tweede lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, waarin is bepaald dat het elektronisch verstrekken van gegevens
en bescheiden ter voldoening aan een informatieverplichting anders dan een melding
plaatsvindt op een daarvoor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen wijze.
Nieuw artikel 10.47a (gegevensverstrekking stortplaatsen voor baggerspecie op
land) [artikel 20.6, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel houdt verband met de rapportageverplichting die de lidstaten hebben op grond
van artikel 15 van de richtlijn storten. Zij moeten om de drie jaar aan de Europese Commissie een verslag zenden over de uitvoering van de richtlijn. De Commissie stelt op basis
van alle nationale verslagen een integraal verslag samen.
Nieuwe afdeling 10.9 Kaarten (Ob)
Nieuw artikel 10.50 (overleg, actualisatie en elektronische beschikbaarstelling
geluidbelastingkaarten) [artikel 16.88, eerste lid, aanhef en onder i, van de
Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel implementeert artikel 7, vierde en vijfde lid, van de richtlijn omgevingslawaai.
Welk bestuursorgaan verantwoordelijk is voor het opstellen van de kaarten, is geregeld in
artikel 20.17, eerste lid, onder a, van de wet. Op basis van de geluidbelastingkaarten worden de actieplannen geluid vastgesteld.
Nieuw artikel 10.51 (actualisatie en elektronische beschikbaarstelling kaarten
basiskustlijn) [artikel 16.88, eerste lid, aanhef en onder i, van de Omgevingswet]
(Ob)
In artikel 10.51 worden regels gesteld over de kaarten van de basiskustlijn, bedoeld in artikel 20.17, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet en artikel 10.8g van het Besluit
kwaliteit leefomgeving. Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Waterwet werd deze
kaarten elke zes jaar herzien en kosteloos verkrijgbaar gesteld. De laatste herziening en
verkrijgbaarstelling heeft plaatsgevonden op 15 februari 2018 (zie Stcrt. 2018, 10426). In
artikel 10.51 is de herzieningstermijn van zes jaar gehandhaafd, wat betekent dat de
kaarten uiterlijk op 15 februari 2024 moet worden geactualiseerd. De verkrijgbaarstelling
zal op grond van artikel 10.51 plaatsvinden door de kaarten elektronisch beschikbaar te
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stellen. Die beschikbaarstelling is vanzelfsprekend kosteloos, zoals destijds in de Waterwet
was voorgeschreven.
Nieuw artikel 10.52 (overleg, actualisatie en elektronische beschikbaarstelling
overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten) [artikel 16.88, eerste lid, aanhef en onder i, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
De richtlijn overstromingsrisico’s schrijft voor dat ter voorbereiding van de overstromingsrisicobeheerplannen (artikel 3.9, tweede lid, van de wet en artikel 4.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving) overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten gemaakt moeten
worden. Deze kaarten geven inzicht in de kans op en de gevolgen van een overstroming
en vormen mede de grondslag voor het stellen van doelen en het treffen van maatregelen
voor het beheer van overstromingsrisico’s. De gegevens die verbeeld moeten worden,
moeten door gedeputeerde staten worden verzameld. Dat is in artikel 10.9 van het Besluit
kwaliteit leefomgeving geregeld. De plicht voor gedeputeerde staten om de kaarten vast te
stellen, staat in artikel 10.10 van dat besluit. In dit lid wordt ter implementatie van artikel
6, tweede lid, van de richtlijn overstromingsrisico’s geregeld dat voor het vaststellen van
overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten die betrekking hebben op stroomgebiedsdistricten die in meerdere lidstaten zijn gelegen, overlegd moet worden met de bevoegde autoriteiten uit die andere lidstaten. Daarnaast verstrekken het dagelijks bestuur
van het waterschap en het college van burgemeester en wethouders de nodige informatie
voor de totstandkoming van de overstromingsgevaarkaarten en de overstromingsrisicokaarten.
Tweede lid
Artikel 14, tweede lid, van de richtlijn overstromingsrisico’s schrijft voor dat de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten uiterlijk 22 december 2019 klaar moeten zijn
en daarna zo nodig om de zes jaar moeten worden bijgesteld. Dat betekent dat de eerstvolgende aanpassing van de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten na inwerkingtreding van het stelsel, op 22 december 2025 klaar moet zijn.
Derde lid
Het derde lid implementeert artikel 10, eerste lid, van de richtlijn overstromingsrisico’s
voor zover deze vereist dat de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten ter
beschikking worden gesteld aan het publiek. Gedeputeerde staten hebben de verplichting
om deze kaarten voor het publiek elektronisch toegankelijk te maken.
De beschikbaarstelling van de overstromingsrisicobeheerplannen, die eveneens in artikel
10, eerste lid, van de richtlijn overstromingsrisico’s is voorgeschreven, vindt plaats op de
in artikel 3:42 Awb bepaalde wijze. Dit volgt uit artikel 16.77a, tweede lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.
Wijziging hoofdstuk 11 Milieueffectrapportage (Ob)
Wijziging artikel 11.3 [artikel 16.42 van de Omgevingswet] (Ob)
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Volgens artikel 16.37 van de Omgevingswet mag gebruik worden gemaakt van andere milieueffectrapporten. Artikel 11.3, derde lid, van het Omgevingsbesluit bevat als aanvullende mogelijkheid dat bij het opstellen van het MER ook gebruik wordt gemaakt van informatie die op grond van andere EU-regelgeving is verkregen. Hiermee is voorzien in de
implementatie van artikel 5, derde lid, van de smb-richtlijn. Deze mogelijkheid is met het
wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voor de inzichtelijkheid van de regelgeving toegevoegd in artikel 16.37 van de wet en kan dus uit het Omgevingsbesluit worden geschrapt.
Wijziging artikel 11.4 [artikel 16.88, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet] (Ob)
In artikel 11.4 is verduidelijkt dat het hier gaat om plannen of programma’s waarvoor bij
de voorbereiding een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
Nieuw artikel 11.5 (monitoring plan-mer) [artikel 16.42a, van de Omgevingswet]
(Ob)
Met dit artikel worden artikel 10 van de smb-richtlijn en artikel 12 van het SEA-protocol
geïmplementeerd.
Eerste lid, tweede en vierde lid
Artikel 10 van de smb-richtlijn bevat een verplichting voor lidstaten om te voorzien in monitoring van de uitvoering van plannen en programma’s, onder meer om onvoorziene nadelige milieueffecten in een vroeg stadium te kunnen identificeren en vervolgens na te
gaan of passende herstellende maatregelen nodig zijn. Om overlapping van monitoring te
voorkomen, kan hiervoor bestaande monitoring worden gebruikt. Het gebruik van bestaande monitoring kan uiteraard alleen als dat passend is.
Derde lid
Artikel 12, tweede lid, van het SEA-protocol schrijft voor dat de resultaten van de monitoring beschikbaar worden gesteld aan het publiek. Dit derde lid is een voortzetting van de
regeling onder artikel 7.39 van de Wet milieubeheer.
Wijziging artikel 11.7 Omgevingsbesluit
In artikel 11.7 is per abuis een verkeerde verwijzing opgenomen, die met deze wijziging
wordt hersteld.
Wijziging artikel 11.8 Omgevingsbesluit
Het eerste lid van artikel 11.8 Omgevingsbesluit beoogt te regelen dat daar waar in bijlage
V bij het Omgevingsbesluit de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit is
aangewezen, hier ook de vergunningplichtige lozingsactiviteit van die activiteit wordt aangewezen. Dit is nodig omdat enerzijds water een onderdeel is van het begrip milieu en anderzijds omdat de vergunning voor de lozingsactiviteit onder de Omgevingswet apart is
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geregeld. Zoals eerder in de toelichting is aangegeven is uit oogpunt van overzichtelijkheid
van de bijlage ervoor gekozen om deze toevoegingen niet in elke relevante kolom op te
nemen, maar in artikel 11.8, eerste lid, van dit besluit te verduidelijken. Het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalt wanneer een lozingsactiviteit vergunningplichtig is. In de oorspronkelijke tekst van het eerste lid was geen verwijzing naar die vergunningplicht opgenomen, waardoor onduidelijk is welk besluit nu was aangewezen. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de tekst aan te passen zodat duidelijker is wat wordt beoogd.
Overigens moet bij een mer-beoordeling of mer-plicht van een milieubelastende activiteit
altijd alle relevante milieuaspecten van het project worden beschouwd die mogelijk aanzienlijke milieueffecten met zich meebrengen, dus ook de wateraspecten zoals directe lozingen en wateronttrekkingen. Dit geldt ongeacht of die lozingen en wateronttrekkingen
zelf vergunningplichtig zijn of niet.
De wijzigingen in artikel 11.8, derde lid houden verband met de in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet opgenomen wijziging van het begrip ‘afwijkactiviteit’ in ‘omgevingsplanactiviteit’.
Nieuw artikel 11.9 (regels ontheffing) [artikel 16.44, vierde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid van dit artikel bevat de gegevens die bij een verzoek om ontheffing van de
mer-plicht of mer-beoordelingsplicht als bedoeld in artikel 16.44, tweede lid, van de wet
verstrekt moeten worden. De eisen zijn afgeleid van artikel 4 van het Besluit milieueffectrapportage. De gegevens bij het verzoek om ontheffing zijn noodzakelijk voor de Minister
voor Infrastructuur en Waterstaat om te kunnen beoordelen of een ontheffing kan worden
verleend en of daarbij aan de doelstellingen van de mer-richtlijn wordt voldaan. In dat verband moet de minister in ieder geval beschikken over een beschrijving van het voorgenomen project en de omstandigheden waaronder deze wordt uitgevoerd, informatie over de
mogelijke aanzienlijke milieueffecten en de redenen van het verzoek. Uit die informatie
moet onder meer worden afgeleid of het maken van een MER of mer-beoordeling nadelige
gevolgen heeft voor het doel van het project, of aanzienlijke grensoverschrijdende milieueffecten zijn uitgesloten en of voor het project een andere beoordeling van de milieueffecten moet worden opgesteld.
Tweede lid
Het tweede lid voorziet erin dat naast de bekendmaking van de ontheffing overeenkomstig
artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht ook een kennisgeving van de ontheffing
en van de gegevens die zijn verzameld bij een andere vorm van beoordeling van de milieueffecten plaatsvindt in de Staatscourant. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan artikel
2, vierde lid, onder b, van de mer-richtlijn. Als een ontheffing wordt verleend, moet de minister daarnaast een afschrift van de ontheffing met de daarbij behorende informatie aan
de Europese Commissie zenden. Deze verplichting tot feitelijk handelen volgt uit artikel 2,
vierde lid, van de mer-richtlijn.
Nieuw artikel 11.10 (inhoud mededeling voornemen) [artikel 16.45, derde lid,
van de Omgevingswet] (Ob)
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Artikel 11.10 heeft betrekking op de mededeling van degene die voornemens is een project uit te voeren en daarvoor een mer-beoordeling moet laten uitvoeren. Het artikel
vormt de implementatie van artikel 4, derde en vierde lid en bijlage IIA bij de mer-richtlijn. Dit artikel is afgeleid van artikel 7.17, tweede, derde en vierde lid, van de Wet milieubeheer.
Eerste lid
Het eerste lid geeft aan welke informatie bij de mededeling moet worden verstrekt. Met
“voor zover relevant, van sloopactiviteiten” in het eerste lid, onder a, onder 1˚, wordt bedoeld de vereiste sloopactiviteiten die nodig zijn om het project te kunnen realiseren.
Derde lid
Op grond van het derde lid kan degene die voornemens is een project uit te voeren ook
een beschrijving verstrekken van de kenmerken van het voorgenomen project of van de
door hem voorgenomen maatregelen waarmee mogelijk aanzienlijke milieueffecten vermeden of voorkomen worden. Met deze kenmerken of maatregelen kan de mer-beoordeling
mogelijk eerder leiden tot het oordeel dat een milieueffectrapport niet nodig is.
Nieuwe artikel 11.11 (project-mer-beoordeling) [artikel 16.88, eerste lid, onder
g, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel bevat regels over de project-mer-beoordeling, bedoeld in artikel 16.43, eerste
lid, onder b, van de wet.
Eerste lid
Artikel 4, zesde lid, van de mer-richtlijn vereist dat het bevoegd gezag de mer-beoordeling
zo snel mogelijk uitvoert en uiterlijk binnen een termijn van 90 dagen na de datum waarop
degene die een project wil uitvoeren de mededeling van het voornemen heeft gedaan. In
artikel 11.11, eerste lid, is een termijn opgenomen van zes weken. Deze termijn is een
voortzetting van de termijn uit voormalig artikel 7.17 van de Wet milieubeheer.
Tweede lid
Op grond van artikel 11.11, tweede lid, onder a, wordt bij het besluit over de mer-beoordeling in de motivering verwezen naar de relevante criteria van bijlage III bij de mer-richtlijn. Het bevoegd gezag kan beslissen dat er geen MER moet worden gemaakt mede aan
de hand van de kenmerken van het voorgenomen project en van de voorgenomen maatregelen om mogelijk aanzienlijke milieueffecten te vermijden of te voorkomen. In dat geval
moet op grond van artikel 11.11, tweede lid, onder b, het besluit een beschrijving van de
kenmerken van het project bevatten en worden de voorgenomen maatregelen en het tijdstip waarop deze gerealiseerd moeten zijn als voorschrift aan het mer-beoordelingsplichtige besluit verbonden. Het tijdstip van realisatie van de maatregelen is van belang om te
voorkomen dat de milieueffecten zich kunnen voordoen. De voorschriften kunnen worden
verbonden op grond van artikel 5.34 van de Omgevingswet en de beoordelingsregels uit
het Besluit kwaliteit leefomgeving.
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Nieuw artikel 11.12 (passende scheiding) [artikel 16.88, eerste lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel regelt de onafhankelijkheid van het bevoegd gezag als het bevoegd gezag ook
de initiatiefnemer is van het project. Dit was voorheen geregeld in artikel 7.28a van de
Wet milieubeheer. Met artikel 11.12 wordt artikel 9 bis, tweede alinea, van de mer-richtlijn
geïmplementeerd. In de eerste alinea van artikel 9 bis van de mer-richtlijn is vastgelegd
dat het bevoegd gezag zijn taken op objectieve wijze moet vervullen en zich niet mag bevinden in een situatie die tot een belangenconflict aanleiding geeft. Dit is al geïmplementeerd in artikel 2:4 van de Awb.
Eerste lid
Op grond van artikel 11.12, eerste lid, moet het bevoegd gezag zorgen voor een passende
scheiding tussen conflicterende functies in ieder geval bij de ambtelijke voorbereiding van
het besluit. Dit betekent dat er voor het MER in ieder geval binnen de ambtelijke organisatie van het bevoegd gezag (dus niet noodzakelijkerwijs ook op bestuurlijk niveau) een
vorm van checks and balances moet zijn tussen degenen die het MER opstellen en degenen die het MER beoordelen voordat het bevoegd gezag het besluit daadwerkelijk neemt.
Tweede lid
Om maatwerk mogelijk te maken is het niet wenselijk om een gedetailleerde regeling op
te nemen over hoe die checks and balances binnen de organisatie precies vorm moeten
krijgen. Het wordt aan het bevoegd gezag zelf overgelaten om zijn ambtelijke organisatie
op artikel 11.12, tweede lid, in te richten en, in voorkomende gevallen, het publiek hierover te informeren. De uitvoeringspraktijk wordt gefaciliteerd door middel van een Handreiking ‘Passende Scheiding van Functies bij Project-MER’ die in overleg met Mer-coördinatoren van verschillende gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten en ook de
Commissie voor de mer is besproken (bijlage bij Kamerstukken I 2016/17, 34 287, H).
Nieuw artikel 11.13 (raadpleging reikwijdte en detailniveau) [artikel 16.46,
derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Artikel 5, tweede lid, van de mer-richtlijn vereist dat het bevoegd gezag op verzoek van
degene die het project gaat uitvoeren advies uitbrengt over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die het MER moet bevatten. Het bevoegd gezag neemt hiervoor de
informatie in acht die door degene die het project gaat uitvoeren is verstrekt, met name
over de specifieke kenmerken van het project, waaronder de locatie en de technische capaciteit ervan en over de te verwachten milieueffecten.
In het tweede lid is bepaald dat het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na ontvangst van
het verzoek advies uitbrengt over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die
het MER moet bevatten. Deze termijn is overgenomen uit artikel 7.26 van de Wet milieubeheer. Het bevoegd gezag kan de termijn eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen.
Nieuw artikel 11.14 (advies Commissie voor de milieueffectrapportage) [artikel
16.47, tweede lid, van de Omgevingswet] (Ob)
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Artikel 5, derde lid, van de mer-richtlijn bepaalt dat het bevoegd gezag dient te waarborgen dat het beschikt over, of indien nodig toegang heeft tot voldoende expertise om het
MER te onderzoeken. Daarvoor kan het bevoegd gezag advies vragen aan de Commissie
voor de mer. Deze bepaling bevat regels over de procedure van advisering door de Commissie voor de mer. Daarnaast gelden ook de regels van afdeling 3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht, aangezien de Commissie voor de mer een adviseur is in de zin van artikel 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht.
Door het uiterlijke moment vast te leggen waarop om een advies kan worden verzocht, is
verzekerd dat de Commissie voor de mer voldoende tijd heeft om, vóór het besluit dat benodigd is voor het project, te adviseren over het MER. Dit artikel is vergelijkbaar met de
regeling voor plannen van artikel 11.2 van dit besluit. Het relevante verschil is dat voor
projecten geen verplichting geldt om de Commissie voor de mer om advies te vragen.
Nieuw artikel 11.15 (elektronische beschikbaarstelling, kennisgeving en coördinatie) [artikel 16.88, eerste lid, onder g, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid en tweede lid
Op grond van artikel 6, tweede en vijfde lid, van de mer-richtlijn geldt de verplichting om
de openbare informatie in de mer-procedure elektronisch beschikbaar te stellen. Artikel
11.15, eerste en tweede lid, voorzien hierin.
Als stukken ter inzage worden gelegd, geldt voor die stukken ook een verplichting tot elektronische publicatie. In artikel 11.15, tweede lid, is bepaald dat deze publicatie geschiedt
in het elektronische publicatieblad van het bevoegd gezag. Voor de stukken die ter inzage
worden gelegd, kan dat ook op een andere geschikte elektronische wijze. Als het bevoegd
gezag geen eigen publicatieblad heeft, zoals bij sommige gemeenschappelijke regelingen,
geldt dat publicatie in de Staatscourant plaatsvindt. De elektronische beschikbaarstelling
en kennisgeving was voorheen geregeld in de artikelen 7.27, vijfde lid, 7.29, derde lid, en
7.30, vierde lid, van de Wet milieubeheer.
Derde lid
In het derde lid is een coördinatieprocedure opgenomen voor het geval dat er voor een
project een MER en een passende beoordeling op grond van de vogel- en habitatrichtlijn
moet worden gemaakt. Het bevoegd gezag voor het MER zorgt ervoor dat de passende beoordeling tegelijkertijd ter inzage wordt gelegd bij het ontwerpbesluit. Voor zover de passende beoordeling niet is gemaakt in het kader van het (ontwerp)besluit waarvoor het
MER is gemaakt, kunnen zienswijzen geen betrekking hebben op de passende beoordeling.
Zienswijzen met betrekking tot de passende beoordeling kunnen naar voren worden gebracht ten aanzien van het (ontwerp)besluit waarvoor de passende beoordeling is gemaakt. Hiermee wordt artikel 2, derde lid, van de mer-richtlijn geïmplementeerd. Artikel
14.4d van de Wet milieubeheer bevatte een vergelijkbare regeling.
Nieuw artikel 11.16 (inhoud project-MER) [artikel 16.52, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
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Artikel 5 en bijlage IV van de mer-richtlijn bevatten de inhoudseisen voor het MER. In de
artikelen 11.16, eerste, tweede en derde lid, 11.17 en 11.18 zijn deze inhoudsvereisten
voor het MER opgenomen.
Met de formulering “de redelijke alternatieven” in het eerste lid, onder b, wordt beoogd tot
uitdrukking te brengen dat niet alle denkbare alternatieven onderzocht hoeven te worden,
maar dat het alternatievenonderzoek kan worden beperkt tot die alternatieven die het bestuursorgaan in staat stellen een goede afweging voor de besluitvorming te kunnen maken. Als er alternatieven in een eerder stadium zijn afgewogen en de keuze voor een bepaald alternatief in dat stadium al is gemaakt, hoeven de alternatieven daarvoor niet nog
een keer te worden afgewogen. Dat geldt ook voor alternatieven die wat betreft milieueffecten niet onderscheidend zijn ten opzichte van een in het MER beschreven alternatief.
Overigens spreekt het vanzelf dat het MER moet worden opgesteld door bekwame deskundigen. Bij onvoldoende kwaliteit van het MER zal het bevoegd gezag de aanvraag om een
besluit op grond van artikel 16.49, vijfde lid, van de wet, buiten behandeling laten.
Het vierde lid bepaalt dat, in voorkomende gevallen, het milieueffectrapport is gebaseerd
op het advies over de reikwijdte en detailniveau van de informatie die het milieueffectrapport moet bevatten. Verder moet het milieueffectrapport de informatie bevatten die redelijkerwijs van degene die voornemens is het project uit te voeren mag worden vereist om
tot een gemotiveerde conclusie te komen over de aanzienlijke milieueffecten van het project. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande kennis en beoordelingsmethoden. Op grond van het vijfde lid wordt ook rekening gehouden met andere relevante uitgevoerde beoordelingen, om te voorkomen dat milieueffectrapporten elkaar overlappen.
Nieuw artikel 11.17 (beschrijving project in MER) [artikel 16.52, eerste lid, van
de Omgevingswet] (Ob)
Bijlage IV, onder 1, bij de mer-richtlijn bevat aanvullende informatie voor een nadere beschrijving van project. Het gaat onder meer om informatie over de locatie, het ontwerp, de
omvang en andere relevante kenmerken van het project. Deze informatie is in artikel
11.17 opgenomen.
Nieuw artikel 11.18 (beschrijving milieueffecten in MER) [artikel 16.52, eerste
lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Bijlage IV, onder 5, bij de mer-richtlijn bevat aanvullende informatie voor een beschrijving
van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het project. Het gaat onder meer om informatie over de mogelijk aanzienlijke milieueffecten van het project als gevolg van de bouw
en het bestaan van het project, de uitstoot van verontreinigende stoffen, de risico’s voor
de gezondheid en andere milieueffecten. Deze informatie is in artikel 11.18 opgenomen.
Nieuw artikel 11.19 (inhoud besluit) [artikel 16.88, eerste lid, onder a, van de
Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel geeft aan welke onderwerpen in ieder geval in het besluit moeten worden opgenomen als bij de voorbereiding van dat besluit een milieueffectrapport is gemaakt. Hiermee is uitvoering gegeven aan artikel 8 bis van de mer-richtlijn. Het zijn met name eisen
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aan de motivering van het besluit. Zij gelden bovenop de motiveringseisen die voortvloeien uit de Algemene wet bestuursrecht.
Eerste lid
Artikel 11.19, eerste lid, vormt de implementatie van artikel 8 bis van de mer-richtlijn. Zo
moet het bevoegd gezag in het besluit aangeven hoe rekening wordt gehouden met het
MER, en, als de Commissie voor de mer over het MER heeft geadviseerd, het advies van
de Commissie voor de mer. In artikel 11.19 van dit besluit is tot uitdrukking gebracht dat
het bevoegd gezag de genoemde elementen gemotiveerd moet meewegen in de totstandkoming van het besluit.
Tweede lid
Met artikel 11.19, tweede lid, wordt artikel 8 bis, eerste lid, onder b, en het vierde lid, eerste en tweede alinea, van de mer-richtlijn geïmplementeerd. In onderdeel c is de mogelijkheid opgenomen om maatregelen uit te voeren om aanzienlijke nadelige milieueffecten onder andere te vermijden. Hierbij is opgenomen dat dan ook in het besluit moet worden opgenomen wanneer die maatregelen moeten zijn genomen om zeker te stellen dat die milieueffecten zich niet kunnen voordoen. Op grond van onderdeel d kunnen monitoringsmaatregelen en de procedures voor de monitoring van die effecten waarvoor het bevoegd
gezag monitoring noodzakelijk acht, in het besluit worden vermeld. Daarbij moeten het
soort parameters dat wordt gemonitord en de looptijd van de monitoring evenredig zijn
met de aard, de locatie en de omvang van het project en met het belang van de milieueffecten.
Derde lid
Met artikel 11.19, derde lid, wordt artikel 8 bis, vierde lid, derde alinea, van de mer-richtlijn geïmplementeerd. Voor de monitoringsmaatregelen die in het besluit worden opgenomen, kan bij het besluit door het bevoegd gezag worden bepaald dat degene die voornemens is het project uit te voeren, gebruik kan maken van andere al bestaande wettelijk
voorgeschreven monitoring. Daarmee wordt beoogd overlapping van monitoring te vermijden.
Nieuw artikel 11.20 (monitoring project-mer) [artikel 16.53a van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel implementeert artikel 8 bis, vierde lid, van de mer-richtlijn dat procedures voor
de monitoring vereist.
Eerste lid
Als het bevoegd gezag aan het besluit monitoringsmaatregelen heeft verbonden, is degene
die het project uitvoert op grond van artikel 11.20, eerste lid, verplicht de resultaten van
de monitoring te verstrekken aan het bevoegd gezag. De verplichting om de resultaten
aan te leveren kan het bevoegd gezag als voorschrift aan de vergunning verbinden.
Tweede lid
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Het bevoegd gezag stelt de resultaten van de monitoring elektronisch beschikbaar voor
het publiek. Dit is een voortzetting van de regeling onder artikel 7.41 van de Wet milieubeheer.
Derde lid
Artikel 11.20, derde lid, bepaalt dat het bevoegd gezag maatregelen moet treffen, als dat
naar zijn oordeel nodig is, wanneer het project onvoorziene nadelige milieueffecten heeft.
Dit betekent dat het initiatief bij het bevoegd gezag ligt, niet dat het bevoegd gezag zelf
aan de lat staat voor de uitvoering van de maatregelen. Een passende maatregel kan bijvoorbeeld het wijzigen van de omgevingsvergunning zijn, opdat degene die het project
uitvoert de onvoorziene nadelige milieueffecten zoveel mogelijk beperkt of ongedaan
maakt.
Nieuw artikel 11.21 (gegevensverstrekking) [artikel 20.6, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Artikel 12, tweede lid, van de mer-richtlijn verplicht lidstaten om de Europese Commissie
na 16 mei 2017 elke zes jaar in kennis te stellen, voor zover de gegevens beschikbaar
zijn, van het aantal projecten waarvoor een milieueffectrapport is gemaakt, voor welke
projecten milieueffectrapporten zijn gemaakt, het aantal projecten waarvoor een mer-beoordeling is uitgevoerd, de gemiddelde duur van de mer-procedures en een algemene
schatting van de gemiddelde directe kosten van de milieueffectrapportages met inbegrip
van de effecten van de toepassing van de richtlijn voor het midden- en kleinbedrijf. Op
grond van artikel 11.21 moet elk bevoegd gezag deze gegevens aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aanleveren. Dit was voorheen geregeld in artikel 21.3 van de Wet
milieubeheer.
Wijziging hoofdstuk 12 Adviesorganen en adviseurs (Ob)
Nieuwe afdeling 12.2 OCW-schadebeoordelingscommissie archeologische rijksmonumenten (Ob)
Nieuw artikel 12.6 (instelling en aanwijzing commissie) (Ob)
Met dit artikel wordt de OCW-schadebeoordelingscommissie archeologische rijksmonumenten ingesteld. Deze commissie is een voortzetting van de huidige OCenW-schadebeoordelingscommissie monumenten uit de Monumentenwet 1988. Zie voor nadere achtergrond
het algemeen deel van de toelichting.
Nieuw artikel 12.7 (samenstelling commissie) (Ob)
In dit artikel worden regels gesteld over de samenstelling van de commissie. Voor de commissie zijn daarnaast ook nog enkele bepalingen uit de Kaderwet adviescolleges van belang. Zo zijn op grond van artikel 17.2 van de wet de artikelen 11, tweede lid, 12, 15, 16,
19 tot en met 21, en 29 van de Kaderwet adviescolleges van overeenkomstige toepassing
op deze commissie. Dat betekent dat uit de Kaderwet adviescolleges regels volgen over de
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benoemingstermijn en herbenoeming, over eisen aan de te benoemen leden, over de secretaris van de commissie, over de werkwijze van de commissie, over de vaststelling van
adviezen en over het verstrekken van inlichtingen.
Wijziging hoofdstuk 13 Handhaving en uitvoering (Ob)
Wijziging artikel 13.1 (toedeling handhavingstaak aan een ander bestuursorgaan) [artikel 18.2, zesde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Opschrift
Met de voorgestelde Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 18.2 van de Omgevingswet, dat gaat over de toedeling van de bestuursrechtelijke handhavingstaak, gewijzigd. De
wijziging van het opschrift van artikel 13.1 is daarvan een gevolg.
Onderdeel a
Deze toevoeging voorziet erin dat de bestuursrechtelijke handhaving van een bij omgevingsverordening gestelde verplichting tot monitoring als bedoeld in artikel 20.1 van de
Omgevingswet of gegevensverzameling als bedoeld in artikel 20.6 van de Omgevingswet,
voor zover niet gericht tot een bestuursorgaan, berust bij gedeputeerde staten. Voor zover
de verplichting is gericht tot een bestuursorgaan, is er sprake van interbestuurlijk toezicht.
Onderdeel c (nieuw)
Deze toevoeging regelt dat de bestuursrechtelijke handhaving van een in het Besluit
bouwwerken leefomgeving of de daarbij behorende ministeriële regeling gestelde regel
voor een energielabel of de keuring van een airconditioningssysteem, berust bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het Besluit bouwwerken leefomgeving en de daarbij behorende ministeriële regeling worden onder andere regels gesteld
over: de vaststelling en certificering van een energielabel door een deskundige, de vermelding van een energielabel in een advertentie, de affichering van een energielabel in een
gebouw en de keuring van een airconditioningssysteem door een deskundige.
Onderdeel e (nieuw)
Deze toevoeging in onderdeel e (nieuw) voorziet erin dat de bestuursrechtelijke handhaving van het nieuwe verbod op activiteiten met aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving, dat is opgenomen in artikel 1.7a van de Omgevingswet en uitgewerkt
in artikel 1.3 van het Omgevingsbesluit, berust bij het bestuursorgaan dat op grond van
paragraaf 2.4.1 van de Omgevingswet een specifieke taak toebedeeld heeft gekregen.
Voor waterschapstaken is dat bijvoorbeeld het waterschapsbestuur (artikel 2.17 van de
Omgevingswet), voor natuurtaken het provinciebestuur of de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (artikelen 2.18 en 2.19 van de Omgevingswet zoals die komen te
luiden ingevolge de Aanvullingswet natuur Omgevingswet). 30 Voor zover geen specifieke
taak is toebedeeld, is in beginsel het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag, zoals bepaald in artikel 18.2, vijfde lid, van de Omgevingswet. In de Noord-
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zee, buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied, is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het bevoegd gezag. Dit volgt uit artikel 13.1, onder b, onder 2°,
van het Omgevingsbesluit.
Onderdeel g (nieuw)
Deze toevoeging regelt dat de bestuursrechtelijke handhaving van een in hoofdstuk 4 of 5
van het Besluit activiteiten leefomgeving gestelde verplichting tot monitoring als bedoeld
in artikel 20.1 van de wet of gegevensverzameling als bedoeld in artikel 20.6, voor zover
niet gericht tot een bestuursorgaan, berust bij het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2
van eerdergenoemd besluit. Voor zover de verplichting is gericht tot een bestuursorgaan,
is er sprake van interbestuurlijk toezicht.
Nieuw artikel 13.1a (toedeling aanvullende handhavingstaak gewasbeschermingsmiddelen aan ander bestuursorgaan) [artikel 18.2, zesde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
De gemeente is het bevoegd gezag voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij
agrarische activiteiten (artikel 2.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving), tenzij het een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk betreft.
Dan is het waterschap het bevoegd gezag (artikel 2.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving). Beiden zijn ook belast met de handhaving van de regels onder de Omgevingswet.
Omdat de regels onder de Omgevingswet niet mede gebaseerd zijn op de artikelen 78, 79
en 80 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dient de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (feitelijk: de NVWA) nog als handhavende instantie te
worden aangewezen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij agrarische activiteiten, bedoeld in de artikelen 3.200, 3.205, 3.208, 3.211, 3.215 en 3.218 van het Besluit
activiteiten leefomgeving. Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij andere
milieubelastende activiteiten dan agrarische activiteiten en bij het gebruik van biociden
dient de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (feitelijk: de ILT) nog als handhavende
instantie te worden aangewezen. Hiertoe strekt dit artikel.
De NVWA en de ILT kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk handhaven. De bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheid is geregeld in hoofdstuk 18 van de Omgevingswet. De strafrechtelijke handhaving wordt via artikel 1a van de Wet op de economische
delicten gereguleerd (artikel 2.46 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet). Die
wet bepaalt de strafmaat voor ‘economische delicten’. Dat zijn overtredingen van ‘voorschriften’ gesteld bij of krachtens andere wetten, waaronder de Omgevingswet.
De NVWA en de ILT beschikken over het handhavingsinstrumenten van de Omgevingswet.
Dat laat onverlet dat als de NVWA of de ILT constateren dat ook bepalingen van de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden overtreden het handhavingsintrumentarium van die wet gebruikt kan worden.
Nieuw artikel 13.2 (toedeling handhavingstaak gedoogplichten) [artikel 18.2,
vierde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
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Met de voorgestelde Invoeringswet Omgevingswet wordt in de Omgevingswet artikel 18.2,
vierde lid, ingevoegd, dat bepaalt dat voor een gedoogplicht uit hoofdstuk 10 van de Omgevingswet de bestuursrechtelijke handhavingstaak uitsluitend bij een bestuursorgaan berust voor zover dat bij algemene maatregel van bestuur is bepaald. Artikel 13.2 geeft hier
invulling aan.
Artikel 13.2 voorziet in de bestuursrechtelijke handhaving van de gedoogplichten van
rechtswege (afdeling 10.2).
Artikel 13.2 voorziet daarnaast in de bestuursrechtelijke handhaving van enkele bij beschikking op te leggen gedoogplichten (afdeling 10.3), te weten:
o

de gedoogplicht voor het in het belang van de bodembescherming verrichten van onderzoek op of nabij een stortplaats (artikel 10.13a, eerste lid),

o

de gedoogplichten voor het onderzoeken, aanbrengen en in stand houden van waterstaatswerken (artikel 10.17),

o

de gedoogplichten voor het in het belang van archeologisch onderzoek betreden van
terreinen, het daarop verrichten van metingen of het daarin doen van opgravingen
(artikel 10.19, eerste en tweede lid), en

o

de gedoogplicht voor het tot stand brengen of opruimen van werken voor de uitoefening van defensietaken (artikel 10.19a).

Ten aanzien van de overige bij beschikking op te leggen gedoogplichten is geoordeeld dat
het aan voldoende publiekrechtelijk belang ontbreekt om te voorzien in bestuursrechtelijke
handhaving. Ter illustratie: de gedoogplicht voor het tot stand brengen of opruimen van
een elektriciteitsnet (artikel 10.14, onder a) is hoofdzakelijk in het belang van TenneT.
Derhalve is geoordeeld dat privaatrechtelijke handhaving volstaat.
Wijziging artikel 13.3 (bestuursdwangbevoegdheid instemmingsorgaan) [artikel
18.3 van de Omgevingswet] (Ob)
Artikel 13.3 van het Omgevingsbesluit regelt welke bestuursorganen met instemmingsrecht, naast het bevoegd gezag, ook bevoegd zijn tot het opleggen van een last onder bestuursdwang – en daarmee op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht
ook tot het opleggen van een last onder dwangsom – voor de onderdelen van de omgevingsvergunning waarvoor zij hebben beslist over instemming, of ter zake op grond van
artikel 4.37 van het Omgevingsbesluit of artikel 16.16, derde of vierde lid, van de Omgevingswet hebben bepaald dat instemming niet is vereist. Dit gaat over overtredingen van
voorschriften van de omgevingsvergunning die betrekking hebben op de activiteit die aanleiding was voor toekenning van het recht van instemming in de artikelen 4.20 tot en met
4.32 van het Omgevingsbesluit. Het bestuursorgaan met instemmingsrecht is niet bevoegd
om andere onderdelen van de omgevingsvergunning te handhaven. Ook vormt dit artikel
geen grondslag om te mogen handhaven wanneer zonder vergunning wordt gehandeld:
deze bevoegdheid heeft alleen het bestuursorgaan dat zelf bevoegd gezag is voor een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor de desbetreffende activiteit.

185

Deel 4 – Invoeringsbesluit - Wijzigingen Omgevingsbesluit – artikelen en NvT

Artikel 13.3, eerste lid, van het Omgevingsbesluit is aldus opgebouwd, dat voor zover voor
het desbetreffende bestuursorgaan relevant, in afzonderlijke subonderdelen de niet-magneetactiviteiten en de magneetactiviteiten worden aangewezen waarvoor de bestuursdwangbevoegdheid geldt (zie de subonderdelen 1° en 2° van de onderdelen b en c met
betrekking tot gedeputeerde staten en de Minister van Economische Zaken en Klimaat).
De bestuursdwangbevoegdheid van het instemmingsorgaan is primair van belang voor de
niet-magneetactiviteiten van dat bestuursorgaan. Immers, bij elke meervoudige aanvraag
om een omgevingsvergunning waarvan een niet-magneetactiviteit van dat bestuursorgaan
onderdeel is, treedt dat bestuursorgaan op als instemmingsorgaan en niet als bevoegd gezag. Echter, ook bij een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning waarvan
een magneetactiviteit van het bestuursorgaan onderdeel is, in welk geval dat bestuursorgaan normaliter bevoegd gezag is voor de aanvraag, kan sprake zijn van een verlies van
de rol van bevoegd gezag. Dit is het geval als sprake is van een samenloop van magneetactiviteiten van gedeputeerde staten en van een of meer ministers als bedoeld in artikel
4.15 van het Omgevingsbesluit. Daarbij kunnen gedeputeerde staten hun bevoegdheid
verliezen aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De twee
eerstgenoemde ministers kunnen hun bevoegdheid ook verliezen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Bij dit besluit wordt in de eerste plaats een nieuw onderdeel c ingevoegd, onder aanpassing van de lettering van de navolgende onderdelen. In dit nieuwe onderdeel wordt het
dagelijks bestuur van het openbaar lichaam dat in het gebied van een zogeheten vervoerregio de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor het lokale spoor een bestuursdwangbevoegdheid toegekend als het instemmingsrecht betrekking heeft gehad op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg in dat gebied. Bij dit besluit
wordt bepaald dat in het gebied van een vervoerregio niet gedeputeerde staten maar het
dagelijks bestuur van het hiervoor bedoelde openbaar lichaam bevoegd gezag of adviesen instemmingsorgaan is om te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor zover die alleen of mede betrekking heeft op een dergelijke activiteit. Zie de artikelen
4.6, 4.7, 4.25 en 4.26 van het Omgevingsbesluit zoals die worden gewijzigd respectievelijk
toegevoegd bij dit besluit. Aan gedeputeerde staten komt, als bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer van een lokale spoorweg in gebieden die geen vervoerregio
zijn, voor de gevallen waarin zij instemmingsorgaan zijn geweest voor een aanvraag om
een omgevingsvergunning vanwege een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot
een lokale spoorweg, op grond van artikel 13.3, eerste lid, onder b, onder 1°, een bestuursdwangbevoegdheid toe. Nu in het gebied van een vervoerregio niet gedeputeerde
staten maar het dagelijks bestuur van het hiervoor bedoelde openbaar lichaam verantwoordelijk is voor het beheer van een lokale spoorweg in dat gebied komt op grond van
het nieuwe onderdeel c in de gevallen waarin dat dagelijks bestuur instemmingsorgaan is
geweest aan dat dagelijks bestuur in plaats van aan gedeputeerde staten een bestuursdwangbevoegdheid toe.
Verder vindt bij dit besluit een tweetal wijzigingen plaats van artikel 13.3, eerste lid, onder
e (nieuw). In de eerste plaats wordt, onder vernummering van de bestaande tekst tot onderdeel 1°, een nieuw onderdeel 2° toegevoegd. In dit nieuwe subonderdeel wordt aan de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat ook een bestuursdwangbevoegdheid toegekend
als het instemmingsrecht betrekking heeft gehad op een ontgrondingsactiviteit in een
rijkswater, anders dan in het winterbed van een rivier, waarbij 100.000 m3 of meer in situ
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wordt ontgraven, en de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van artikel 4.15, vierde
lid, van het Omgevingsbesluit bevoegd gezag is geweest voor de aanvraag. Dit onderdeel
is vergelijkbaar aan het eerste lid, onderdeel b, onder 2°, zoals dat geldt voor gedeputeerde staten, en is bij het Omgevingsbesluit zoals dat is vastgesteld per abuis niet opgenomen. Dat gebeurt nu alsnog. In de nota van toelichting bij artikel 13.3 van het Omgevingsbesluit is al toegelicht waarom de ontgrondingsactiviteit, gelet op de beheerverantwoordelijkheden van gedeputeerde staten respectievelijk de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, kwalificeert om te worden aangewezen als activiteit in het kader van artikel
13.3. Zie hierover ook het algemeen deel van de nota van toelichting bij het Omgevingsbesluit. Volstaan wordt met een verwijzing hiernaar 31
De tweede wijziging van artikel 13.3, eerste lid, onder e, heeft betrekking op het nieuwe
onderdeel 1°. Dat bevat in algemene zin een verwijzing naar de niet-magneetactiviteiten
van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, waarop vervolgens een aantal uitzonderingen is aangebracht. Aan die uitzonderingen wordt nu toegevoegd de beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een bijzondere spoorweg. Bij dit besluit wordt de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat voor een enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit of voor een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning van alleen activiteiten waarvoor deze minister ook bij een enkelvoudige aanvraag bevoegd gezag is, waaronder dus de beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een bijzondere spoorweg, als bevoegd gezag aangewezen. Aan deze minister wordt als afgeleide
daarvan een recht van advies en een recht van instemming toegekend ingeval de minister
geen bevoegd gezag is voor een meervoudige aanvraag. De beperkingengebiedactiviteit
met betrekking tot een bijzondere spoorweg is niet aangewezen als magneetactiviteit. Zie
de wijzigingen van de artikelen 4.11 en 4.30 van het Omgevingsbesluit. Nu bij een bijzondere spoorweg het beheer berust bij de spoorwegbeheerder en niet bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, wordt er gegeven de uitgangspunten die ten grondslag liggen
aan de invulling van artikel 13.3 32 evenmin aanleiding gezien om deze activiteit aan te wijzen in het kader van dat artikel.
Nieuwe afdeling 13.2 Kwaliteitsbevordering en afstemming uitvoering en handhaving (Ob)
Afdeling 13.2 strekt tot uitwerking van de bepalingen uit afdeling 18.3 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Het gaat om regels met betrekking tot de uitoefening
van de uitvoerings- en handhavingstaak.
Afdeling 13.2 betreft een voortzetting van hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht.
Daarbij geldt wel dat er enkele redactionele wijzigingen zijn. De kennisgevingsplicht uit de
artikelen 7.2, negende lid, 7.3, vierde lid en 7.7, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht
wordt bijvoorbeeld niet meer uitdrukkelijk geregeld, vanwege het bepaalde in artikel 2.2,
eerste lid, van de Omgevingswet (een bestuursorgaan houdt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op grond van deze wet rekening met de taken en bevoegdheden
van andere bestuursorganen en stemt zo nodig met deze andere bestuursorganen af). En
zo zijn er meer redactionele wijzigingen (zie verder in deze toelichting).

__________________________________________________________________________

31
32

Stb. 2018, 290, p. 209-210 en 371.
Stb. 2018, 290, p. 209-210.
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Afdeling 13.2 betreft tegelijkertijd de implementatie van de artikelen 21, derde lid, onder
b, en 23 van de richtlijn industriële emissies.
Nieuwe paragraaf 13.2.1 Toepassingsbereik (Ob)
Nieuw artikel 13.4 (toepassingsbereik) (Ob)
Dit artikel omschrijft het toepassingsbereik van afdeling 13.2. Daarbij wordt aangesloten
bij het toepassingsbereik van afdeling 18.3 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet: deze afdeling is van toepassing op het verrichten van werkzaamheden voor de
uitoefening van bevoegdheden door het bevoegd gezag in het kader van de uitvoeringstaak, bedoeld in artikel 18.18, tweede lid, van de wet, en de handhavingstaak, bedoeld in
artikel 18.1 van de wet.
Nieuwe paragraaf 13.2.2 Strategische en programmatische uitvoering en handhaving (Ob)
Nieuw artikel 13.5 (uitvoerings- en handhavingsstrategie) [artikel 18.19, eerste
lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid verplicht de bestuursorganen die zijn belast met de uitvoerings- en handhavingstaak, een uitvoerings- en handhavingsstrategie vast te stellen. Hoewel sprake is van
een terminologieverschil (om beter aan te sluiten op de Omgevingswet wordt de term uitvoerings- en handhavingsbeleid uit artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht
vervangen door de term uitvoerings- en handhavingsstrategie) is deze verplichting vergelijkbaar met de verplichting uit artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht.
De afstemmingsverplichtingen uit artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht
ontbreken echter in het onderhavige eerste lid. De onderlinge afstemmingsverplichting
hoeft niet te worden opgenomen vanwege het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid, van de
Omgevingswet (een bestuursorgaan houdt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op grond van deze wet rekening met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en stemt zo nodig met deze andere bestuursorganen af). Ten aanzien van de afstemmingsverplichting met instanties die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving
geldt dat deze is verplaatst naar het derde lid van het onderhavige artikel.
Tweede lid
Het tweede lid verplicht de bestuursorganen die deelnemen in een omgevingsdienst gezamenlijk zorg te dragen voor een uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de
zogenaamde basistaken (zie artikel 13.12, eerste lid). Deze verplichting is vergelijkbaar
met de verplichting uit artikel 7.2, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht. De afstemmingsverplichtingen uit artikel 7.2, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht ontbreken
echter in het onderhavige tweede lid. Ook hier geldt dat de onderlinge afstemmingsverplichting niet hoeft te worden opgenomen, vanwege het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid,
van de Omgevingswet en de afstemmingsverplichting met instanties die zijn belast met de
strafrechtelijke handhaving is verplaatst naar het derde lid van het onderhavige artikel.
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Derde lid
Zoals al aangekondigd bevat dit lid de verplichting om de handhavingsstrategie af te stemmen met de instanties die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving. Bij instanties die
zijn belast met de strafrechtelijke handhaving kan worden gedacht aan het Openbaar Ministerie en de politie.
Vierde lid
Het vierde lid bevat de verplichting om de handhavingsstrategie te baseren op een analyse
van de problemen die zich kunnen voordoen bij de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet (met name niet-naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet en de effecten daarvan). Deze verplichting is gelijk aan de verplichting uit artikel 7.2, vijfde lid, van
het Besluit omgevingsrecht.
Nieuw artikel 13.6 (inhoud uitvoerings- en handhavingsstrategie) [artikel 18.19,
eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid bevat de elementen waar met de uitvoerings- en handhavingsstrategie inzicht in moet worden gegeven. Deze elementen zijn gelijk aan de elementen uit artikel
7.2, zesde lid, van het Besluit omgevingsrecht.
Tweede lid
Het tweede lid bevat de elementen waar met de handhavingsstrategie naast de in het eerste lid genoemde elementen inzicht in moet worden gegeven. Deze elementen zijn gelijk
aan de elementen uit artikel 7.2, zevende lid, van het Besluit omgevingsrecht.
Nieuw artikel 13.7 (nadere inhoud handhavingsstrategie) [artikel 18.19, eerste
lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid bepaalt welke elementen in ieder geval behoren tot de wijze waarop toezicht
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet wordt uitgeoefend (artikel 13.6,
tweede lid, onder b). Deze elementen zijn afkomstig uit artikel 10.3 van de Regeling omgevingsrecht.
Tweede lid
Het tweede lid vult de wijze waarop wordt gerapporteerd over bevindingen over de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet en eventueel daaraan verbonden consequenties (artikel 13.6, tweede lid, onder c) nader in. Het tweede lid is evenals het eerste
lid gebaseerd op artikel 10.3 van de Regeling omgevingsrecht.
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Nieuw artikel 13.8 (uitvoeringsprogramma) [artikel 18.19, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid verplicht de bestuursorganen ertoe jaarlijks de uitvoerings- en handhavingsstrategie uit te werken in een uitvoeringsprogramma voor de desbetreffende rechtspersoon (bestuursorganen op zichzelf dan wel omgevingsdiensten). Deze verplichting is vergelijkbaar met de verplichting uit artikel 7.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht.
Tweede lid
Het tweede lid bevat de verplichting om het uitvoeringsprogramma af te stemmen met de
instanties die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving. Deze verplichting is gelijk aan
de verplichting uit artikel 7.3, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht.
Nieuw artikel 13.9 (uitvoeringsorganisatie) [artikel 18.19, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid dat dient als vervanging van artikel 7.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, verplicht de bestuursorganen om hun organisatie zo in te richten dat voldoende is gewaarborgd dat de uitvoerings- en handhavingsstrategie en het uitvoeringsprogramma goed kunnen worden uitgevoerd. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het
hier gaat om zowel de organisatie van bestuursorganen op zichzelf als de organisatie van
omgevingsdiensten.
Tweede lid
Het tweede lid vult de verplichting, bedoeld in het eerste lid, verder in. Deze invulling is
ontleend aan artikel 7.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht.
Derde lid
Het derde lid dat dient als vervanging van artikel 7.4, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht, verplicht de bestuursorganen ervoor zorg te dragen dat de werkprocessen,
procedures en bijbehorende informatievoorziening voor de uitvoering en handhaving worden vastgelegd en dat de werkzaamheden plaatsvinden volgens deze werkprocessen en
procedures. Bijvoorbeeld vastgelegd dienen te worden werkprocessen, procedures en bijbehorende informatievoorziening voor de uitoefening van toezicht of de voorbereiding en
tenuitvoerlegging van beschikkingen tot toepassing van bestuursdwang, oplegging van een
last onder dwangsom of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning
of ontheffing bij wijze van sanctie.
Nieuw artikel 13.10 (borgen van middelen) [artikel 18.19, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
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Dit artikel dat dient als vervanging van artikel 7.5 van het Besluit omgevingsrecht, verplicht de bestuursorganen de voor het uitvoeren van de uitvoerings- en handhavingsstrategie benodigde en beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk te maken en
in de begroting van de desbetreffende rechtspersoon (bestuursorganen op zichzelf dan wel
omgevingsdiensten) te waarborgen. Het artikel verplicht de bestuursorganen tegelijkertijd
zorg te dragen voor voldoende middelen voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma.
De verplichting uit artikel 7.5 van het Besluit omgevingsrecht om inzicht te geven in de
wijze van berekening van de benodigde financiële en personele middelen ontbreekt in het
onderhavige artikel. Deze verplichting hoeft niet te worden opgenomen, aangezien zij al
voortvloeit uit de verplichting om de benodigde financiële en personele middelen inzichtelijk te maken.
Nieuw artikel 13.11 (evaluatierapportage) [artikel 18.19, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid dat dient als vervanging van artikel 7.7, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, verplicht de bestuursorganen jaarlijks te rapporteren over de mate waarin uitvoering van het uitvoeringsprogramma heeft plaatsgevonden en de mate waarin deze uitvoering heeft bijgedragen aan het bereiken van de in de uitvoerings- en handhavingsstrategie gestelde doelen.
Het Besluit omgevingsrecht bevat ten aanzien van de mate waarin uitvoering van het uitvoeringsprogramma heeft plaatsgevonden en de mate waarin deze uitvoering heeft bijgedragen aan het bereiken van de in de uitvoerings- en handhavingsstrategie gestelde doelen, ook een monitorings- en evaluatieverplichting (artikelen 7.6 en 7.7, tweede lid, van
het Besluit omgevingsrecht). Deze monitorings- en evaluatieverplichting ontbreken in de
onderhavige afdeling. De monitorings- en evaluatieverplichting hoeven niet te worden opgenomen, aangezien zij al voortvloeien uit de rapporteringsverplichting.
Tweede lid
Het tweede lid bevat de verplichting voor bestuursorganen om naar aanleiding van de
jaarlijkse rapportage, bedoeld in het eerste lid, de uitvoerings- en handhavingsstrategie te
bezien en waar nodig aan te passen. Deze verplichting is gelijk aan de verplichting uit artikel 7.2, achtste lid, van het Besluit omgevingsrecht.
Nieuwe paragraaf 13.2.3 Omgevingsdiensten (Ob)
Nieuw artikel 13.12 (basistakenpakket omgevingsdienst) [artikel 18.22 van de
Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
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Het eerste lid verplicht het college van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten om bepaalde werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering en handhaving te beleggen bij een omgevingsdienst. Het college van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten blijven wel het bevoegd gezag. Een omgevingsdienst neemt in mandaat namens het bevoegd gezag besluiten. Deze verplichting is vergelijkbaar met de verplichting
uit artikel 7.1, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht. De bijlage bij het onderhavige
lid hanteert echter een andere categorie-indeling dan de bijlage bij artikel 7.1, eerste lid,
van het Besluit omgevingsrecht. Voor de oorzaak daarvoor wordt verwezen naar het algemeen deel van de toelichting.
Tweede lid
Het tweede lid bepaalt dat onder de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder a,
niet valt de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Deze bepaling is gelijk aan artikel 7.1, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht.
Derde lid in samenhang met bijlage VII
Het derde lid bepaalt dat uitsluitend zes omgevingsdiensten, die worden aangewezen in
bijlage VII, zijn belast met de basistaken ten aanzien van risicovolle industriële bedrijven
(RIE4-inrichtingen) en grotere chemiebedrijven (bedrijven waarop de Seveso-richtlijn van
toepassing is). Deze bepaling is gelijk aan artikel 7.1, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht.
Vierde lid
Het vierde lid dat dient als vervanging van artikel 7.1, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht voorziet erin dat een eventuele naamswijziging van een in bijlage VII aangewezen omgevingsdienst, geldt vanaf het moment dat zij in de Staatscourant bekend is gemaakt.
Nieuwe paragraaf 13.2.4 Informatieverstrekking uitvoering en handhaving (Ob)
Nieuw artikel 13.13 (verplichting tot informatieverstrekking) [artikel 18.25,
derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel dat dient als vervanging van artikel 7.8 van het Besluit omgevingsrecht, bepaalt
dat aan de verplichting tot informatieverstrekking, bedoeld in artikel 18.25, eerste lid, van
de wet, in ieder geval is voldaan als de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Justitie en Veiligheid en het algemeen bestuur van de omgevingsdiensten de
gegevens die zij beheren in verband met het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld
in artikel 13.12, eerste lid, via het beveiligde digitale systeem voor informatie-uitwisseling,
Inspectieview Milieu, raadpleegbaar maken.
Gewezen moet worden op de gebruiksvoorwaarde voor Inspectieview Milieu: aansluiting
op de voorziening. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Justitie
en Veiligheid en het algemeen bestuur van de omgevingsdiensten kunnen gegevens enkel
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via Inspectieview Milieu raadpleegbaar maken wanneer zij zijn aangesloten op de voorziening. Aansluiting op de voorziening is overigens ook een voorwaarde om gegevens te kunnen raadplegen. Dat betekent dat strafrechtelijke instanties zich ook dienen aan te sluiten
op de voorziening, ondanks dat op hen geen verplichting tot informatieverstrekking rust.
Nieuw artikel 13.14 (andere bestuursorganen) [artikel 18.25, tweede lid, van de
Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel dat dient als vervanging van artikel 7.9 van het Besluit omgevingsrecht, bepaalt
dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012, en het
Openbaar Ministerie op verzoek gegevens die zij beheren in verband met het verrichten
van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 13.12, eerste lid, verstrekken. Wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012, en het Openbaar Ministerie gegevens via Inspectieview Milieu willen verstrekken, dienen zij te zijn aangesloten op
de voorziening.
Nieuw artikel 13.15 (informatieverstrekking aan Inspectieview Milieu) [artikel
18.25, derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid dat dient als vervanging van artikel 7.10, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, bepaalt de wijze waarop gegevens toegankelijk moeten worden gemaakt voor
Inspectieview Milieu, namelijk in een gestandaardiseerde set (gegevensmodel wordt bepaald in de aansluitovereenkomst). Het op deze wijze aanleveren van gegevens is een
voorwaarde voor het functioneren van Inspectieview Milieu.
Tweede lid
Het tweede lid bepaalt dat ten behoeve van de strafrechtrechtelijke handhaving bij het
verstrekken van persoonsgegevens het burgerservicenummer wordt gebruikt. Dit zorg ervoor dat gemakkelijk een koppeling kan worden gemaakt met informatie uit andere bestanden. Deze bepaling is gelijk aan artikel 7.10, tweede lid, van het Besluit Omgevingsrecht.
Derde lid
Het derde lid bepaalt dat onverminderd de Algemene verordening gegevensbescherming
en de artikelen 32 en 33 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming autorisatiemaatregelen worden getroffen ten behoeve van de verwerking van gegevens die via Inspectieview Milieu raadpleegbaar worden gemaakt dan wel worden geraadpleegd. Het onderhavige lid is gelijk aan artikel 7.10, derde lid, van het Besluit Omgevingsrecht.
Nieuw artikel 13.15a (verantwoordelijkheid voor Inspectieview Milieu) [artikel
18.25, derde lid, van de Omgevingswet] (Ob)
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Eerste lid
Het eerste lid dat dient als vervanging van artikel 7.11, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de voor Inspectieview
Milieu verwerkingsverantwoordelijke is. Artikel 4, onder 7, van de Algemene verordening
gegevensbescherming definieert de verwerkingsverantwoordelijke als volgt: 'een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan
die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze
verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze worden
aangewezen’. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft als verwerkingsverantwoordelijke een meldingsverplichting (Inspectieview Milieu moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) en een informatieverplichting (informeren van degenen over
wie gegevens worden verstrekt, door middel van plaatsing van een informatieprotocol op
de websites van de aangeslotenen).
De verwerkingsverantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, laat
de verantwoordelijkheid van de op Inspectieview Milieu aangesloten bestuursorganen en
instanties overigens onverlet. De aangesloten bestuursorganen en instanties blijven er zelf
verantwoordelijk voor dat bij het raadpleegbaar maken en verwerken van persoonsgegevens de voor hen geldende wettelijke bepalingen worden nageleefd.
Tweede lid
Het tweede lid verplicht de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Inspectieview Milieu
in te richten volgens de principes van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
(NORA). Deze verplichting is gelijk aan de verplichting uit artikel 7.11, tweede lid, van het
Besluit omgevingsrecht.
Derde lid
(…) 33
Nieuw artikel 13.15b (kosten Inspectieview Milieu) [artikel 18.25, derde lid, van
de Omgevingswet] (Ob)
Dit artikel dat dient als vervanging van artikel 7.12 van het Besluit omgevingsrecht, bepaalt dat de jaarlijkse beheerkosten van Inspectieview Milieu (kosten voor doorontwikkeling, kosten voor functioneel beheer en kosten voor technisch beheer), voor zover ze niet
worden gedekt door de jaarlijkse bijdragen van aangesloten bestuursorganen en instanties, voor rekening komen van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Nieuwe afdeling 13.3 Seveso-inrichtingen (Ob)
Nieuwe paragraaf 13.3.1 Toepassingsbereik
Nieuw artikel 13.16 (toepassingsbereik) (Ob) [artikelen 18.19, 18.25 tweede en
derde lid, van de Omgevingswet, 6, eerste en derde lid, 7, eerste lid, 27, vijfde

__________________________________________________________________________

33

Nog bezien.
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lid, 28a, eerste en zevende lid, 28b, 33, tweede en derde lid, en 34, vierde, vijfde,
zesde, zevende en negende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 61,
tweede lid, en 64, zesde lid, van de Wet veiligheidsregio’s]
Eerste lid
Deze afdeling is gebaseerd op de artikelen 18.19 en 18.25, tweede en derde lid, van de
Omgevingswet, 19.3 van de Wet milieubeheer, 6, eerste derde lid, 7, eerste lid, 27, vijfde
lid, 28a, eerste en zevende lid, 28b, 33, tweede en derde lid, en 34, vierde, vijfde, zesde,
zevende en negende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 61, tweede lid, en
64, zesde lid, van de Wet veiligheidsregio’s.
In artikel 13.16 wordt geregeld dat deze afdeling van toepassing is op het verrichten van
werkzaamheden die voortvloeien uit de Seveso-richtlijn. Onder a tot en met d worden de
werkzaamheden opgesomd. Deze werkzaamheden worden verricht door het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio. De genoemde toezichthouder is op grond
van de Arbeidsomstandighedenwet bevoegd voor het toezicht op en de handhaving van
paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het bestuur van de veiligheidsregio ontleent de bestuurlijke handhavingsbevoegdheid aan de Wet veiligheidsregio’s. Op
grond van die wet wijst het bestuur van de veiligheidsregio ook de toezichthouders aan.
Net als in die wet is ter verduidelijking de formulering “het verzamelen en registreren van
gegevens” met zoveel woorden gerelateerd aan het toezicht op de naleving. Ook het behandelen van klachten over de naleving behoort, net als de bestuurlijke sanctionering, tot
de handhavingstaak.
Tweede lid
De verplichtingen die zijn opgenomen in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving kunnen niet alleen bestuurlijk maar ook strafrechtelijk worden gehandhaafd. De
strafbaarstellingen zijn voor overtredingen van bepalingen met een grondslag in de Omgevingswet opgenomen in de Wet op de economische delicten. Voor overtredingen van bepalingen met een grondslag in de Wet veiligheidsregio’s en de Arbeidsomstandighedenwet
zijn de strafbaarstellingen geregeld in de artikelen 13.25 en 13.26.
Nieuwe paragraaf 13.3.2 Uitvoering en handhaving
Nieuw artikel 13.17 (coördineren) (Ob) [artikelen 18.19, 18.25 tweede en derde
lid, van de Omgevingswet, 6, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en
artikel 61, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s]
Eerste lid
Op grond van artikel 6, eerste lid van de Seveso-richtlijn zijn de lidstaten die meer dan
één bevoegde autoriteit hebben verplicht om de procedures voor het uitvoeren van hun
werkzaamheden volledig te coördineren. Met artikel 13.17 wordt hieraan uitvoering gegeven. In Nederland wordt de veiligheid van Seveso-inrichtingen integraal benaderd. De veiligheid voor de omgeving en de arbeidsveiligheid komen samen in paragraaf 4.2 van het
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Besluit activiteiten leefomgeving en deze afdeling. Hierdoor zijn er verschillende instanties
betrokken bij de uitvoering. Het bevoegd gezag gaat over de veiligheid voor de omgeving.
De toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de Arbeidsomstandighedenwet, die organisatorisch is ondergebracht bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat over de arbeidsveiligheid van de werknemers die arbeid verrichten in de Seveso-inrichting. Het bestuur van de veiligheidsregio ten slotte is verantwoordelijk voor de
voorbereiding van de rampenbestrijding en de aanwijzing van Seveso-inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig. Het bevoegd gezag heeft een de coördinerende rol en is in die
hoedanigheid in principe het eerste aanspreekpunt voor degene die een Seveso-inrichting
exploiteert. De drie toezichthoudende instanties hebben met het Samenwerkingsprogramma BRZO+ afspraken gemaakt over de samenwerking bij de uitvoering en de handhaving van de Seveso-richtlijn. Met dit Samenwerkingsprogramma wordt uitvoering gegeven aan het eerste lid. De samenwerking omvat bovendien informatie-uitwisseling en afstemming. Als dat nodig is kunnen de in het Samenwerkingsprogramma BRZO+ gemaakte
afspraken in de wetgeving worden vastgelegd. In Nederland is het praktijk dat de toezichthouders gezamenlijk optreden. Een toezichthouder van een het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de Arbeidsomstandighedenwet en
een toezichthouder van een veiligheidsregio leggen over het algemeen gezamenlijk toezichtbezoeken af. In het kader van gezamenlijk toezicht werken de toezichthouders ook
samen aan het toezichtrapport en de conclusies daarin. Voor iedere geconstateerde overtreding wordt bepaald welke instantie het meest geschikt is om daarop te handhaven.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een landelijke handhavingstrategie.
Artikel 13.17 heeft niet tot gevolg dat er een overdracht van bevoegdheden of verantwoordelijkheden plaatsvindt. Het regelt uitsluitend de coördinatie, de afstemming en de
informatie-uitwisseling tussen de drie genoemde instanties.
Tweede lid, aanhef en onder a en derde lid
Het tweede lid, aanhef en onder a, regelt dat de gegevens en bescheiden waarover een
toezichthoudende instantie beschikt en die noodzakelijk zijn voor een goede vervulling van
de werkzaamheden, bedoeld in artikel 13.16, aan de andere instanties moet verstrekken.
De uitwisseling tussen instanties voorkomt dat dezelfde gegevens en bescheiden meerdere
malen van de exploitant worden gevraagd en borgt tevens dat de betrokken instanties
over dezelfde informatie beschikken. Het gaat dus om alle gegevens en bescheiden over
Seveso-inrichtingen, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor een goede vervulling
van de werkzaamheden die door de instanties worden verricht. Zo moet degene die een
Seveso-inrichting exploiteert op grond van artikel 4.20 van het Besluit activiteiten leefomgeving het veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag toezenden. Het bevoegd gezag
draagt er vervolgens zorg voor dat dit rapport wordt verspreid naar de andere betrokken
instanties. De veiligheidsregio gebruikt deze informatie bijvoorbeeld voor het beoordelen
of de Seveso-inrichting al dan niet over een bedrijfsbrandweer moet beschikken en bij de
voorbereiding van de rampenbestrijding.
In het derde lid zijn de gegevens en bescheiden opgesomd die in ieder geval gedeeld moeten worden tussen de betrokken instanties. Het gaat om gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de instanties betrokken bij de uitvoering van deze afdeling en de handhaving van paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze instanties verstrekken elkaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangen gegevens en bescheiden.
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Elektronische vertrekking kan plaatsvinden via een digitaal informatie uitwisselingssysteem of via e-mailberichten.
Diverse risicogegevens van Seveso-inrichtingen staan al in het risicoregister en op de risicokaart. Daarnaast wordt toezichtinformatie digitaal uitgewisseld tussen de betrokken toezichthouders. Op welke wijze de andere gegevens over Seveso-inrichtingen tussen de betrokken instanties worden uitgewisseld, wordt in de praktijk afgesproken in het BRZO+
overleg, waarin de betrokken instanties zijn vertegenwoordigd.
De gegevens en bescheiden, bedoeld in het derde lid, onder a, kunnen deel uitmaken van
een aanvraag om een omgevingsvergunning. De verstrekking van gegevens en bescheiden
op grond van de artikelen 4.5 of 4.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving heeft in die
gevallen geen zelfstandige functie naast de aanvraag om een omgevingsvergunning. Er
zijn ook situaties waarbij gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag moeten worden
verstrekt, zonder dat een aanvraag om een omgevingsvergunning nodig is. In die gevallen
heeft de vertrekking van gegevens en bescheiden wel een zelfstandige functie.
Tweede lid, aanhef en onder b
Het bevoegd gezag coördineert de in het eerste lid opgesomde werkzaamheden. Naast het
bevoegd gezag worden deze werkzaamheden ook verricht door de toezichthouder, bedoeld
in artikel 1, derde lid, onder d, van de Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de
veiligheidsregio. In het tweede lid, aanhef en onder b, wordt bepaald dat, bij het verrichten van deze werkzaamheden onderling moet worden afgestemd. Deze toevoeging is nodig om te voorkomen dat de verschillende instanties tegenstrijdige beslissingen nemen
over een bevoegdheid die meerdere doelen dient.
Nieuw artikel 13.18 (beoordelen veiligheidsrapport) (Ob) [artikelen 18.19, 18.25
tweede en derde lid, van de Omgevingswet, 6, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 61, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s]
Eerste lid
Het bevoegd gezag dat een opgesteld of bijgewerkt veiligheidsrapport of deel daarvan
heeft ontvangen van degene die een Seveso-inrichting exploiteert, zal dat op grond van
artikel 13.17 onverwijld verstrekken aan de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid,
onder d, van de Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio. Die
toezichthouder en dat bestuur worden tijdig in staat gesteld advies uit te brengen aan het
bevoegd gezag over de in het veiligheidsrapport dan wel in de wijziging daarvan opgenomen, op hun werkterrein liggende aspecten. Dit betreft een eerste, globale check van het
veiligheidsrapport of de wijziging daarvan. In het kader van toezicht ter plaatse wordt nader ingegaan op de onderdelen die voor die toezichthouder of dat bestuur van belang zijn.
Het bevoegd gezag beoordeelt of het veiligheidsrapport voldoet aan de eisen die daarvoor
zijn gesteld in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving en betrekt bij die
beoordeling de daarover uitgebrachte adviezen.
De integrale benadering van veiligheid brengt met zich mee dat het veiligheidsrapport niet
alleen relevante gegevens en bescheiden bevat over de externe veiligheid maar ook over
de veiligheid van werknemers, gegevens en bescheiden die van belang zijn voor de voorbereiding op de rampenbestrijding en de eventuele inzet van een bedrijfsbrandweer en gegevens en bescheiden over mogelijke waterverontreiniging of een mogelijke belemmering
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voor de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk bij een zwaar ongeval. Voor
de beoordeling van die aspecten van de veiligheid zijn respectievelijk de toezichthouder,
bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de Arbeidsomstandighedenwet, het bestuur
van de veiligheidsregio en het bevoegd gezag voor de lozingsactiviteit deskundig. Op
grond van het tweede en derde lid stelt het bevoegd gezag die toezichthouder en dat bestuur in de gelegenheid om advies uit te brengen. Tijdens het houden van toezicht op de
naleving door of namens de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de
Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio zal onder andere worden gecontroleerd of het veiligheidsrapport voldoet aan de gestelde eisen en of dat rapport
is geïmplementeerd.
Op grond van het vierde lid stelt het bevoegd gezag het bevoegd gezag voor de lozingsactiviteit in de gelegenheid te adviseren over de onderdelen van het veiligheidsrapport die
gaan over mogelijke waterverontreiniging of een mogelijke belemmering voor de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk bij een zwaar ongeval. Als het gaat om een
veiligheidsrapport of deel daarvan dat bij een aanvraag om een omgevingsvergunning is
verstrekt, kan het bevoegd gezag het advies van de waterkwaliteitsbeheerder betrekken
bij de besluitvorming over de vergunningaanvraag en de formulering van vergunningvoorschriften.
Nieuw artikel 13.19 (conclusies beoordeling veiligheidsrapport en adviezen) (Ob)
[artikel 18.19 van de Omgevingswet]
Dit artikel strekt ter implementatie van artikel 10, zesde lid van de Seveso-richtlijn.
Eerste lid
De conclusies die het bevoegd gezag heeft getrokken naar aanleiding van de beoordeling
van het veiligheidsrapport en de adviezen die op grond van artikel 13.18, tweede tot en
met het vierde lid, zijn uitgebracht, worden aan degene die de Seveso-inrichting exploiteert medegedeeld. De conclusies zelf zijn niet op enig rechtsgevolg gericht en worden dan
ook niet beschouwd als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De conclusies kunnen wel reden zijn om de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit te wijzigen. Daarnaast kunnen bij een tekortschietend of gebrekkig veiligheidsrapport handhavingsmiddelen worden ingezet. Dat kan direct het geval zijn, maar kan ook
naar aanleiding van toezicht waarbij de toezichthouders de onderdelen van het veiligheidsrapport die voor hen van belang zijn hebben gecontroleerd. Als de veiligheid binnen de Seveso-inrichting onvoldoende wordt gewaarborgd, geldt ook het exploitatieverbod dat is opgenomen in artikel 4.9, derde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Tweede en derde lid
Op grond van het tweede lid kan het bevoegd gezag degene die de Seveso-inrichting exploiteert verzoeken om aanvullende gegevens en bescheiden te verstrekken. Dat verzoek
moet uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van het veiligheidsrapport worden gedaan.
Na afloop van die acht weken is het dus niet meer mogelijk en zal een beoordeling moeten
plaatsvinden op het veiligheidsrapport en de gegevens en bescheiden die daarbij zijn verstrekt. Bij het verzoek moet een termijn worden gesteld van ten hoogste zes weken waarbinnen de aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt moeten worden. Als niet binnen
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de gestelde termijn aan het verzoek wordt voldaan kan dat worden afgedwongen met een
handhavingsmiddel.
In het derde lid is geregeld dat de termijn waarbinnen de conclusies naar aanleiding van
de beoordeling van het veiligheidsrapport moeten worden medegedeeld, wordt opgeschort
met ingang van de dag dat het verzoek om aanvullende gegevens en bescheiden te verstrekken is gedaan. De termijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvullende gegevens en bescheiden zijn verstrekt of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
Nieuw artikel 13.20 (toezichtsysteem en toezichtplan) (Ob) [artikelen 18.19,
18.25 tweede en derde lid, van de Omgevingswet, 6, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 61, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s]
Dit artikel strekt ter implementatie van artikel 20, eerste, derde lid en zesde lid van de Seveso-richtlijn.
Eerste lid
Op grond van het eerste lid moeten de bij de handhaving betrokken instanties gezamenlijk
zorgen voor het vaststellen en beheren van een toezichtsysteem en een toezichtplan. In
dit besluit is gekozen voor het begrip “toezicht” in plaats van “inspectie”, het in de Sevesorichtlijn gebruikte begrip, om aan te sluiten bij de terminologie van de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingswet en de Arbeidsomstandighedenwet.
Een toezichtsysteem geeft invulling aan de plicht tot gecoördineerde uitvoering en bevat
afspraken over gecoördineerd toezicht, zoals bezoeken ter plaatse, controles van de interne maatregelen, systemen en rapporten en vervolgdocumenten, en alle noodzakelijke
follow-up, om de naleving van paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving te
controleren en te bevorderen. Het doel van toezicht is om te beoordelen of degene die de
Seveso-inrichting exploiteert aan de verplichtingen van paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving voldoet.
Het toezichtsysteem en het toezichtplan moeten niet alleen worden vastgesteld maar ook
worden beheerd. Beheren betekent dat het systeem en het plan regelmatig moeten worden bezien en zo nodig moeten worden bijgewerkt. Het is aan het oordeel van het bevoegd gezag, de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, van de Arbeidsomstandighedenwet en het bestuur van de veiligheidsregio gezamenlijk om te bepalen
wanneer het nodig is om het toezichtplan te bezien en bij te werken. Het kan bijvoorbeeld
gaan om een periodieke beoordeling van het toezichtplan, maar het kan ook gaan om aanpassing naar aanleiding van verricht toezicht.
Tweede lid
Een toezichtplan bestrijkt de Seveso-inrichtingen in een bepaalde regio. Het geeft aan wat
de relevante veiligheidskwesties zijn die worden beoordeeld, het gebied dat het plan bestrijkt, de Seveso-inrichtingen die onder het plan vallen, de aangewezen domino-inrichtingen, de Seveso-inrichtingen met specifieke risico’s of gevarenbronnen, de procedures die
worden gevolgd bij toezicht en het behandelen van klachten en het onderzoeken van
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zware ongevallen, bijna ongevallen, incidenten en overtredingen en afspraken over samenwerking. Een toezichtplan maakt onderdeel uit van het toezichtsysteem en is meer op
hoofdlijnen. Een toezichtplan is abstracter dan een toezichtprogramma. Een plan bestrijkt
namelijk meerdere Seveso-inrichtingen terwijl een programma gaat over één inrichting.
Nieuw artikel 13.21 (toezichtprogramma) (Ob) [artikelen 18.19 van de Omgevingswet, 6, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 61, tweede
lid, van de Wet veiligheidsregio’s]
Dit artikel strekt ter implementatie van artikel 20, vierde en vijfde lid van de Seveso-richtlijn.
Eerste lid
In het eerste lid is bepaald dat de drie toezichthoudende instanties gezamenlijk toezichtprogramma’s opstellen voor routinematig en niet-routinematig toezicht. Voor iedere Seveso-inrichting wordt een eigen toezichtprogramma opgesteld. Bij het opstellen van deze
programma’s dient gebruik te worden gemaakt van het toezichtplan waar de Seveso-inrichting onder valt. Het toezichtplan moet dus worden opgesteld voordat de toezichtprogramma’s, die dienen ter uitwerking van het toezichtplan, kunnen worden opgesteld. Nietroutinematig toezicht is niet hetzelfde als onaangekondigd toezicht. Niet-routinematig toezicht kan onaangekondigd zijn, als een situatie daartoe aanleiding geeft, maar dat is niet
noodzakelijk. Het kan ook aangekondigd toezicht zijn.
Tweede lid
Het tweede lid bepaalt dat in een toezichtprogramma de frequentie moet worden vermeld
waarmee routinematig toezicht wordt verricht. De toezichthoudende instanties mogen
deze frequentie zelf bepalen, maar er geldt wel een minimum. De hoofdlijn is dat een hogedrempelinrichting elk jaar wordt bezocht en gecontroleerd door toezichthouders en dat
een lagedrempelinrichting ten minste eenmaal per drie jaar wordt bezocht en gecontroleerd. In het toezichtprogramma kunnen deze frequenties op grond van het derde lid worden aangepast op grond van een systematische evaluatie van de gevaren van zware ongevallen.
Derde lid
Op grond van het derde lid kunnen de toezichthoudende instanties op grond van een systematische evaluatie van de gevaren afwijken van de frequenties voor routinematig toezicht dat is geregeld in het tweede lid.
Met de systematische evaluatie moeten de mogelijke gevolgen van de Seveso-inrichting
voor het milieu en de gezondheid worden betrokken. Ook moet het nalevingsgedrag van
degene die de Seveso-inrichting exploiteert bij de afwegingen worden betrokken. Daarbij
gaat het om de naleving van de verplichtingen die zijn opgenomen in paragraaf 4.2 van
het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarnaast kan bij de beoordeling de naleving van
andere wettelijke voorschriften mee worden gewogen. Daarbij geldt wel dat het passend
moet zijn. Wat passend is zal afhangen van de specifieke situatie.
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Nieuw artikel 13.22 (uitvoering toezicht) (Ob) [artikelen 18.19 van de Omgevingswet, 6, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 61, tweede
lid, van de Wet veiligheidsregio’s]
Dit artikel strekt ter implementatie van artikel 20, tweede en negende lid van de Sevesorichtlijn.
Eerste lid
Toezicht moet worden afgestemd op het soort Seveso-inrichting en mag niet afhankelijk
zijn van de ontvangst van een veiligheidsrapport of ander rapport. Met “soort Seveso-inrichting” zal in eerste instantie kunnen worden gedacht aan hogedrempelinrichtingen en
lagedrempelinrichtingen. In tweede instantie slaat “soort” ook op specifieke gevaren of risico’s bij bepaalde typen Seveso-inrichtingen door de aard van de gevaarlijke stoffen die
er aanwezig zijn of de productieprocessen. Op de derde plaats kan bij “soort” worden gedacht aan andere typeringen, zoals de aard van de productieprocessen, de aard van
dienstverlening en de wijzen waarop gevaarlijke stoffen worden opgeslagen (in transportverpakkingen, opslagtanks etc.). Door te stellen dat het toezicht niet afhankelijk mag zijn
van de ontvangst van een veiligheidsrapport wordt bedoeld dat toezicht moet plaatsvinden
op alle momenten dat dit relevant is en niet alleen gekoppeld is aan bijvoorbeeld de beoordeling van een veiligheidsrapport.
Tweede lid
Met het tweede lid wordt het bijzondere karakter van toezicht op Seveso-inrichtingen tot
uitdrukking gebracht. Toezicht is een combinatie van nalevingstoezicht binnen een Seveso-inrichting, waarbij de aanwezigheid en deugdelijkheid van fysieke voorzieningen en
maatregelen wordt gecontroleerd, en administratief toezicht dat meer het karakter heeft
van een audit, waarbij systemen, processen en procedures worden doorgelicht om te bezien of het bedrijf een adequaat veiligheidsbeheerssysteem heeft vastgesteld en geïmplementeerd. Alle maatregelen en middelen dienen ertoe om zware ongevallen te voorkomen
en de gevolgen daarvan te beperken. Het is aan de toezichthoudende instanties om met
toezicht vast te stellen of het bedrijf die verplichting heeft nageleefd.
Het toezicht dient er daarnaast toe om vast te stellen of de gegevens en bescheiden in het
veiligheidsrapport de situatie in de inrichting adequaat weergeven.
Derde lid
Het derde lid gaat verder dan alleen het coördineren van toezicht op de naleving van paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Op grond van het derde lid geldt de
(inspannings)verplichting om het toezicht ook zoveel mogelijk te combineren met het toezicht op andere wettelijke verplichtingen. Dit houdt verband met de beperking van de administratieve lasten voor bedrijven. Als er meer wordt gecombineerd zijn er minder toezichtbezoeken vereist. Dat is niet alleen efficiënter voor de toezichthoudende instanties
maar levert ook minder toezichtlast op voor bedrijven. Hierbij geldt wel de kanttekening
dat gecombineerd toezicht alleen voor de hand ligt als dit niet ten koste gaat van de efficientie en effectiviteit van het toezicht op de Seveso verplichtingen. Dit uitgangspunt wordt
tot uitdrukking gebracht met de zinsnede “als dat passend is”.
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Nieuw artikel 13.23 (bevindingen toezicht) (Ob) [artikelen 18.19 van de Omgevingswet, 6, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 61, tweede
lid, van de Wet veiligheidsregio’s]
Dit artikel strekt ter implementatie van artikel 20, zevende en achtste lid van de Sevesorichtlijn.
Eerste lid
In het eerste lid is geregeld dat de bevindingen van een onderzoek dat is verricht in het
kader van toezicht, binnen vier maanden na afronding van dat onderzoek aan degene die
de Seveso-inrichting exploiteert worden meegedeeld.
Het toezichtrapport bevat de bevindingen van de toezichthouders. Daarnaast kunnen in
het rapport de acties worden opgenomen die degene die de Seveso-inrichting exploiteert
moet verrichten, de conclusies en de geconstateerde overtredingen. De verantwoordelijkheid voor het verrichten van de acties en om de naleving van de wettelijke verplichtingen
te waarborgen ligt bij degene die de Seveso-inrichting exploiteert.
Tweede lid
De toezichthoudende instanties moeten erop toe zien dat binnen een redelijke termijn de
bevindingen van het toezicht zijn opgevolgd met de vereiste maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op herstel van geconstateerde gebreken. Deze verplichting verhoogt de effectiviteit van het toezicht. Bij geconstateerde gebreken in de naleving moet gestructureerd en planmatig worden gehandhaafd om degene die de Seveso-inrichting exploiteert
de gebreken te laten opheffen.
Derde lid
In het derde lid is de verplichting vastgelegd om binnen zes maanden na constatering van
een belangrijke overtreding aanvullend toezicht te verrichten. Bij dat aanvullende toezicht
zal worden onderzocht of de geconstateerde overtreding is opgeheven. Van een belangrijke overtreding is in ieder geval sprake als de veiligheid concreet wordt bedreigd door het
niet-naleven van een bepaling in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Als een overtreding is geconstateerd die niet als belangrijk is te kwalificeren, is de termijn
waarbinnen aanvullend toezicht wordt verricht afhankelijk van de termijn die de toezichthoudende instanties hebben gegeven om de overtreding op te heffen. In acute situaties
kan het nodig zijn om het aanvullende toezicht eerder te laten plaatsvinden.
Nieuw artikel 13.24 (openbaarmaking bevindingen toezicht) (Ob) [artikelen 19.3
van de Wet milieubeheer en 7, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet]
Dit artikel strekt ter implementatie van artikel 22 van de Seveso-richtlijn.
Eerste lid
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In het eerste lid is de actieve openbaarmaking geregeld van informatie over verricht toezicht en het verstrekken van inlichtingen over de wijze waarop er op verzoek meer gedetailleerde gegevens kan worden verkregen over het toezicht en het toezichtplan. Het actief
openbaar maken van toezichtinformatie is al praktijk. Via de website van het Samenwerkingsprogramma BRZO+ worden sinds 1 mei 2014 openbare samenvattingen gepubliceerd
van uitgevoerd toezicht. In de openbare samenvattingen staan de belangrijkste uitkomsten van het toezicht. Als er overtredingen zijn geconstateerd, worden die benoemd. Iedere samenvatting eindigt met het eindoordeel van de toezichthoudende instanties, varierend van ‘geen overtredingen en verbeterpunten geconstateerd' tot ‘direct actie nemen'.
Tweede lid
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt actieve en passieve openbaarheid van onder meer milieu-informatie waarover de overheid beschikt en bepaalt de gronden voor inperking van die openbaarheid. De Wob kent relatieve en absolute weigeringsgronden op
grond waarvan het openbaar maken van informatie achterwege kan respectievelijk moet
blijven. De afbakening tussen de Wob en wetten die een specifieke openbaarheidsregeling
bevatten houdt in dat het in artikel 10 van de Wob opgenomen toetsingskader voor milieuinformatie terugtreedt als sprake is van een bijzondere wettelijke regeling die een uitputtend kader bevat voor openbaarheid van milieu-informatie.
In de Wet milieubeheer zijn dergelijke bepalingen over openbaarheid van milieu-informatie
opgenomen, onder meer in artikel 19.3. Dat artikel voorziet in de mogelijkheid een tweede
tekst te overleggen, waaruit de informatie waarvan de geheimhouding is gerechtvaardigd
niet kan worden afgeleid. Dergelijke informatie is milieu-informatie waarvan de geheimhouding op grond van artikel 10 van de Wob gerechtvaardigd is. Doordat artikel 19.3 van
de Wet milieubeheer een verwijzing naar de uitzonderingsgronden van artikel 10 van de
Wob bevat, wordt bereikt dat de bevoegdheid tot geheimhouding van gegevens overeenkomstig het Verdrag van Aarhus wordt uitgeoefend. Is geheimhouding op grond van artikel 10 van de Wob niet gerechtvaardigd, dan geldt het algemene regime van de Wob en
de Wet milieubeheer voor openbaarmaking van milieu-informatie. Het verzoek tot het
overleggen van een tweede tekst zal in de regel door de exploitant worden gedaan. Dit betekent dat het in artikel 13.23, eerste lid genoemde toezichtrapport in het geheel niet
openbaar wordt gemaakt, dan wel dat bepaalde informatie daaruit kan worden weggelaten. Welke informatie achterwege mag worden gelaten, zal per geval worden beoordeeld.
Derde lid
Als een toezichtrapport niet (geheel) wordt vrijgegeven op grond van artikel 10 Wob, moet
er op grond van het derde lid een aangepast rapport worden opgesteld. Dit aangepaste
rapport kan een samenvatting van het rapport zijn, of een tweede tekst waarin bepaalde
onderdelen zijn weggelaten. In dit aangepaste rapport is het verplicht om relevante informatie op te nemen. Deze bepaling is opgenomen aangezien het voor omwonenden van belang is om inzicht te krijgen in de risico’s. Deze risico’s kunnen ook inzichtelijk worden gemaakt zonder het vermelden van bedrijfsgeheimen of beveiligingsgegevens.
Nieuwe paragraaf 13.3.3 Strafrechtelijke sanctionering
Nieuw artikel 13.25 (strafbaarstellingen Wet veiligheidsregio’s) (Ob) [artikel 64,
zesde lid, van de Wet veiligheidsregio’s]
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In dit artikel zijn de artikelen opgesomd die zijn opgenomen in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving waarvan de overtreding is gekwalificeerd als strafbare feit
op grond van de Wet veiligheidsregio’s. De strafbaarstelling volgt uit artikel 64, zesde lid,
van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische delicten. Daarmee valt dit handelen onder de definitie van de Wet op de economische delicten
van misdrijven, voor zover zij opzettelijk zijn begaan, en onder de definitie van overtredingen als er geen sprake is van opzet. De artikelen waarvan de overtredingen strafbaar zijn
gesteld gaan over de gegevens en bescheiden in het veiligheidsrapport die de veiligheidsregio nodig heeft voor de voorbereiding van de rampenbestrijding en de aanwezigheid van
een actuele lijst met gevaarlijke stoffen.
Nieuw artikel 13.26 (strafbaarstellingen Arbeidsomstandighedenwet) (Ob) [artikel 6, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet]
In dit artikel zijn op grond van artikel 6, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet de
artikelen opgesomd die zijn opgenomen in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving waarvan de overtreding is gekwalificeerd als strafbare feiten. Artikel 33, eerste
en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet maakt het mogelijk om de niet-naleving
van de op artikel 6 van die wet gebaseerde verplichtingen (dat zijn de in paragraaf 4.2 van
het Besluit activiteiten leefomgeving opgenomen verplichtingen voor de werkgever) te
handhaven en te sanctioneren langs zowel strafrechtelijke als bestuurlijke weg.
Nieuwe paragraaf 13.3.4 Bestuurlijke handhaving Arbeidsomstandighedenwet
Nieuw artikel 13.26a (last onder bestuursdwang voor overtredingen Arbeidsomstandighedenwet) (Ob) [artikel 28b van de Arbeidsomstandighedenwet]
In dit artikel wordt de mogelijkheid geopend om bij niet-naleving van de in artikel 13.26
genoemde bepalingen zo nodig, met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 28b van de Arbeidsomstandighedenwet, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom te kunnen opleggen. Dit betreft ook de zzp-er en werkgever die de werkzaamheden (deels) zelf uitvoert.
Nieuw artikel 13.27 (bestuurlijke boete voor overtredingen Arbeidsomstandighedenwet) (Ob) [artikel 34, vierde tot en met zevende lid en negende lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet]
Eerste lid
In het eerste lid is aangegeven dat de niet-naleving van de in artikel 13.26 genoemde bepalingen ook als overtreding in de zin van de algemene wet bestuursrecht wordt aangemerkt, zodat tevens (bij wijze van alternatief) een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Enige uitzondering is, gezien de ernst van de overtreding, de niet-naleving van artikel 4.9, derde lid (het exploitatieverbod). In de praktijk wordt als regel bestuursrechtelijk
gehandhaafd en gesanctioneerd. Niettemin moet ook strafrechtelijke handhaving van paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving mogelijk zijn.
Paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving is mede van toepassing op zzp-ers
en werkgevers die de werkzaamheden (deels) zelf verrichten. Artikel 33, eerste en tweede
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lid, van de Arbeidsomstandighedenwet geeft voor deze groepen niet de mogelijkheid om
de niet-naleving strafrechtelijk en bestuursrechtelijk te handhaven en te sanctioneren,
waarbij de keuze aan de handhavende instantie wordt gelaten. Hier dient de wetgever zelf
een keuze te maken. Gezien de afgeleide positie en daarmee afgeleide verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de zzp-er en werkgever die de werkzaamheden (deels) zelf
uitvoert – er is hier altijd een opdrachtgever, al dan niet degene die de Seveso-inrichting
exploiteert – is ervoor gekozen om bij deze groep altijd bestuursrechtelijk te handhaven
en te sanctioneren. Dit wordt bereikt door artikel 13.27 (bestuurlijke sanctie) op alle geadresseerden van toepassing te laten zijn en artikel 13.26 (strafrechtelijke sanctie) alleen
op de werkgever.
Tweede lid
In het tweede lid is geregeld wanneer een overtreding als ernstig wordt gekwalificeerd.
Daarbij is aangesloten bij de omschrijving van 32 van de Arbeidsomstandighedenwet, rekening houdend met het feit dat het sanctiestelsel ook ziet op zzp-ers en werkgevers die
de werkzaamheden (deels) zelf uitvoeren. De kwalificatie ernstige overtreding leidt er ingevolge artikel 34, zesde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet toe dat de bestuurlijke
boete bij recidive extra wordt verhoogd, als zowel de eerste als latere overtreding als ernstig zijn gekwalificeerd. Daarnaast leidt artikel 34, negende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet ertoe dat bij het opleggen van bestuurlijke boetes wordt uitgegaan van een recidivetermijn van tien in plaats van vijf jaar.
Derde en vierde lid
Op grond van artikel 34, zevende en achtste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet wordt
bij het vaststellen van recidive niet alleen gekeken naar dezelfde overtreding, maar ook
naar een soortgelijke overtreding. Dit geldt niet alleen voor de bestuurlijke beboeting,
maar ook voor de preventieve stillegging (artikel 18). In het derde en vierde lid is nader
uitgewerkt wanneer sprake is van een soortgelijke overtreding. De Arbeidsomstandighedenwet en hierop gebaseerde lagere regelgeving, zoals paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving, kennen een grote diversiteit aan verplichtingen en verboden die bij
overtreding tot het opleggen van een boete kunnen leiden en die qua ernst en aard verschillend kunnen zijn.
Nieuw artikel 13.28 (waarschuwingen en stillegging voor overtredingen Arbeidsomstandighedenwet) (Ob) [artikel 28a, eerste en zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet]
Eerste lid
Een per 1 januari 2012 in werking getreden wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet
introduceerde de bevoegdheid om, nadat voor een eerste overtreding een bestuurlijke
boete is opgelegd of een proces-verbaal is opgemaakt, stillegging van werkzaamheden in
het vooruitzicht te stellen. Bij de eerste herhaling van dezelfde of een soortgelijke overtreding kan ingevolge het eerste lid als regel een waarschuwing worden gegeven. Bij de volgende herhaling volgt een bevel tot tijdelijke stillegging, als bedoeld in artikel 28a van de
Arbeidsomstandighedenwet.
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Wat betreft het bevel tot stillegging bij recidive als zodanig wordt het volgende opgemerkt.
De stillegging van de werkzaamheden duurt ten hoogste drie maanden. Daarbij zal voor de
periode waarvoor de stillegging geldt worden aangesloten bij de ernst van de overtreding
en de mate waarin sprake is van recidive. Dit is nader uitgewerkt in beleidsregels. Effectuering van de preventieve stillegging is mogelijk vanaf het moment dat een boeterapport is
opgesteld. De preventieve stillegging heeft betrekking op het staken of niet aanvangen
van werkzaamheden. Daarbij kan het zowel gaan om alle werkzaamheden verricht door
een bedrijf – waarbij het bedrijf feitelijk geheel wordt stilgelegd – als om specifieke werkzaamheden of werkzaamheden in onderdelen van een bedrijf, waarbij andere onderdelen
nog in werking kunnen zijn. Bij de keuze hiertussen wordt onder meer gekeken naar de
mate waarin de overtredingen verspreid zijn binnen het bedrijf en de mogelijkheden om
bedrijfsonderdelen daadwerkelijk stil te leggen. Voor dit laatste is van belang, zoals bij de
toelichting op het vierde lid wordt aangegeven, dat het niet in alle situaties mogelijk of
wenselijk is om (onderdelen van) bedrijven stil te leggen.
Tweede lid
In het tweede lid is aangegeven dat van een waarschuwing en een preventieve stillegging
kan worden afgezien als de aard van de overtreding of de met de overtreding samenhangende omstandigheden dan wel de gevolgen van de stillegging van werkzaamheden daartoe aanleiding geven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een overtreding van een administratieve verplichting of de omstandigheden waarin de overtreding heeft plaatsgevonden.
De gevolgen van de stillegging kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de veiligheid
van de werksituatie en op het feit dat een eventuele stillegging van de werkzaamheden
onevenredig grote maatschappelijke gevolgen heeft of om bedrijven waarbij risico’s voor
de veiligheid verbonden zijn aan het stilleggen of weer opstarten van werkzaamheden. Dit
is nader uitgewerkt in beleidsregels. Als geen preventieve stillegging wordt toegepast, is
dit geen reden om een bestuurlijke boete achterwege te laten.
Derde en vierde lid
Op grond van artikel 28a van de Arbeidsomstandighedenwet wordt bij het vaststellen van
recidive niet alleen gekeken naar dezelfde overtreding, maar ook naar een soortgelijke
overtreding. Dit geldt niet alleen voor de preventieve stillegging maar ook voor de bestuurlijke beboeting (artikel 13.27). In het derde en vierde lid is nader uitgewerkt wanneer
sprake is van een soortgelijke overtreding. De Arbeidsomstandighedenwet en hierop gebaseerde lagere regelgeving, zoals paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
kennen een grote diversiteit aan verplichtingen en verboden die bij overtreding tot een
preventieve stillegging kunnen leiden en die qua ernst en aard verschillend kunnen zijn.
Het preventief stilleggen van een bedrijf naast de verhoging van de bestuurlijke boete
voor lichte (administratieve) overtredingen is niet proportioneel.
Wijziging Hoofdstuk 14 Digitaal Stelsel Omgevingswet (Ob)
Wijziging Afdeling 14.1 Elektronisch verkeer (Ob)
Wijziging artikel 14.1 (elektronisch verkeer via de landelijke voorziening) [artikel 16.1 van de Omgevingswet] (Ob)
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Dit artikel is redactioneel gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde Omgevingsbesluit, zodat de formulering beter aansluit bij de in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voorgestelde wijziging van artikel 16.1.
Eerste lid
Het eerste lid regelt welke typen elektronische berichten bij inwerkingtreding via de landelijke voorziening bij het bevoegd gezag kunnen worden ingediend. Voor deze berichten
moet, als gekozen wordt voor de elektronische weg, gebruik worden gemaakt van de landelijke voorziening. Daarbij is in eerste instantie uitgegaan van het voorzieningenniveau
van de bestaande gebruikerstoepassingen Omgevingsloket Online en Activiteitenbesluit Internet Module. Op termijn zal de landelijke voorziening stapsgewijs voor steeds meer typen berichten aan het bevoegde gezag worden opengesteld.
In beginsel is het de bedoeling dat alle aanvragen om een omgevingsvergunning, een
maatwerkvoorschrift en toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel via
de landelijke voorziening kunnen worden ingediend. Ook alle meldingen die onder de Omgevingswet vallen kunnen via de landelijke voorziening worden gedaan.
Andere aanvragen om een besluit, zoals een verzoek om handhaving, een bezwaarschrift
of een aanvraag tot het opleggen van een gedoogplicht, kunnen vooralsnog niet via de
landelijke voorziening worden ingediend. Ook voor het verzenden van andere berichten,
zoals een zienswijze, kan vooralsnog geen gebruik worden gemaakt van de landelijke
voorziening.
Dit artikel staat er niet aan in de weg dat bijvoorbeeld marktpartijen eigen toepassingen
ontwikkelen die aansluiten op de open standaarden voor uitwisseling met de landelijke
voorziening van het digitaal stelsel. Het digitaal stelsel is een open stelsel. Dat betekent
dat het stelsel waar dat kan en mag, functionaliteit en informatie vrij beschikbaar stelt aan
derden voor gebruik in hun eigen, al dan niet commerciële toepassingen. Zo kan bijvoorbeeld een vergunningaanvraag bij de landelijke voorziening worden ingediend via een door
een marktpartij ingericht loket of ander informatiesysteem dat op de landelijke voorziening
is aangesloten. Op die wijze wordt nog steeds voldaan aan de eis van indiening via de landelijke voorziening.
Tweede lid
Het voldoen aan een andere informatieverplichting dan een melding 34 kan via de landelijke
voorziening plaatsvinden, tenzij bij wettelijk voorschrift een ander kanaal is aangewezen.
Zo is voor informatieverplichtingen in het kader van het ‘Pollutant Release and Transfer
Register’ (PRTR) in artikel 10.42a de daarvoor beschikbare PRTR-voorziening aangewezen.
Derde lid

__________________________________________________________________________

Zie over informatieverplichtingen en over het onderscheid tussen een meldingsplicht en een informatieverplichting paragrafen 2.3.4. en 3.2 van de nota van toelichting bij het Besluit activiteiten leefomgeving.
34
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Voor bedrijven is de elektronische weg voor het verzenden van berichten aan het bevoegd
gezag verplicht, vanaf het moment van inwerkingtreding van deze bepaling. Dit is ongewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde Omgevingsbesluit en komt – voor zover
het de aanvraag om een omgevingsvergunning betreft – overeen met artikel 4.1, tweede
lid, van het Besluit omgevingsrecht en artikel 6.20, tweede lid, van het Waterbesluit, die
nooit in werking zijn getreden. Ook bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het
gebruik van de elektronisch weg nog niet verplicht worden gesteld, maar eerst gestimuleerd. 35
In dit artikellid is nader gespecificeerd dat de verplichting geldt voor de typen berichten
genoemd in het eerste lid en dat bedrijven voor het verzenden van deze berichten verplicht gebruik moeten maken van de landelijke voorziening. De verplichting geldt niet voor
het voldoen aan een andere informatieverplichting dan een melding, omdat daarvoor ook
andere kanalen aangewezen kunnen zijn. Voorbeelden zijn het eerdergenoemde PRTR-register en het digitaal melden van een ongewoon voorval bij het bevoegd gezag, zoals
voorgeschreven in afdeling 2.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Wijziging artikel 14.2 (elektronisch formulier) [artikel 16.55, eerste lid, en 16.88,
eerste lid, aanhef en onder a, d en f, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Dit artikellid is redactioneel gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde Omgevingsbesluit, zodat de formulering beter aansluit bij artikel 14.1. Verder is verduidelijkt dat
de bij een elektronisch bericht behorende gegevens en bescheiden ook via de landelijke
voorziening moeten worden verstrekt, tenzij het bevoegd gezag een andere wijze van verstrekking, bijvoorbeeld op papier, toestaat.
Tweede lid
Onze Minister beheert het formulier voor het indienen van een elektronisch bericht. Omdat
op grond van artikel 16.55, derde en vierde lid, van de Omgevingswet in de waterschapsverordening, omgevingsverordening en het omgevingsplan ook regels kunnen worden gesteld over de door de aanvrager te verstrekken gegevens en bescheiden, regelt dit artikellid dat de desbetreffende bevoegd gezagen informatie beschikbaar stellen aan Onze Minister om het formulier samen te kunnen stellen en beheren. Op grond van artikel 20.28 van
het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet kan bij ministeriële regeling een standaard
worden voorgeschreven voor de wijze waarop deze informatie moet worden aangeleverd.
Wijziging artikel 14.3 (niet-elektronisch formulier) [artikel 16.1, 16.55, eerste
lid, en 16.88 eerste lid, aanhef en onder a, d en f, van de Omgevingswet] (Ob)
Dit betreft een redactionele wijziging in artikel 14.3 van het eerder gepubliceerde Omgevingsbesluit. De betekenis van de bepaling is ongewijzigd.
Wijziging artikel 14.4 (oud) (Ob)

__________________________________________________________________________
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Zie ook paragraaf 4.10.1 van de nota van toelichting bij het Omgevingsbesluit (Stb. 2018, 290).
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Zoals in paragraaf 1.1.2 van het algemeen deel van de nota van toelichting al is toegelicht
zal voor de informatievoorziening via het digitaal stelsel, de (informatie uit) besluiten en
andere rechtsfiguren op grond van de wet die beschikbaar zijn in de digitale voorziening
voor officiële publicaties, worden (her)gebruikt. Om die reden is het niet langer nodig om
in het Omgevingsbesluit omgevingsdocumenten aan te wijzen en vervalt artikel 14.4.
Nieuwe afdeling 14.2 Informatie via de landelijke voorziening (Ob)
Er wordt een (nieuwe) afdeling 14.2 (Informatie via de landelijke voorziening) ingevoegd.
Nieuw artikel 14.4 (informatie uit besluiten en andere rechtsfiguren) [artikel
20.26, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Deze bepaling voorziet in objectgerichte beschikbaarstelling van informatie uit besluiten en
andere rechtsfiguren, die via de landelijke voorziening van het DSO wordt ontsloten. Die
beschikbaarstelling wordt aan het Kadaster opgedragen.
De onder a genoemde informatie betreft de inhoud van de regels en beleidsbeslissingen in
omgevingsvisies, omgevingsplannen, waterschapsverordeningen, omgevingsverordeningen
en projectbesluiten, en de aanwijzingen of begrenzingen van locaties of gebieden die zijn
opgenomen in de ministeriële regeling op grond van artikel 2.24, tweede lid, onder a, van
de wet. Voor deze besluiten worden standaarden vastgesteld die niet alleen de
bekendmaking via de generieke voorziening voor officiële bekendmakingen ondersteunen,
maar tevens voorzien in een zodanige elektronische vormgeving van de besluiten en
daarbij behorende metadata, dat de inhoud van de besluiten in het DSO objectgericht en
in samenhang kan worden ontsloten. Voor deze informatievoorziening wordt gebruik
gemaakt van de elektronische bestanden die door het bevoegd gezag worden aangeleverd
voor de bekendmaking via de generieke infrastructuur voor officiële publicaties. De
zogeheten bruidsschat, bestaande uit rijksregels die deel gaan uitmaken van het
omgevingsplan respectievelijk de waterschapsverordening, vormt ook onderdeel van deze
informatie. Deze rijksregels zullen overeenkomstig de standaard voor respectievelijk het
omgevingsplan en de waterschapsverordening worden opgesteld. Tot de onder a
genoemde informatie behoren eveneens de gepubliceerde ontwerpen van besluiten en
beleidsdocumenten.
De objectgerichte informatievoorzieningmaakt het mogelijk dat geldende en toekomstige
regels en beleid, zoals vervat in de genoemde besluiten en andere rechtsfiguren, voor een
bepaalde locatie beschikbaar zijn.
Onder b, in samenhang met artikel 14.5, is geregeld dat de status van (ontwerpen van)
besluiten en beleidsdocumenten kenbaar is. Voor dit doel wordt in artikel 14.5 aan het
bevoegd gezag opgedragen om de statusinformatie aan het Kadaster te leveren. Dit
gebeurt via hetzelfde centrale aanleverpunt als waar de officiële publicaties worden
aangeleverd
De onder c genoemde informatie betreft de inhoud van regels en beleidsbeslissingen die
zijn opgenomen in ruimtelijkeplannen.nl. Die inhoud is volgens de toen geldende
standaarden opgesteld. Om ervoor te zorgen dat de informatie in de landelijke voorziening
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begrijpelijk kan worden getoond en gebruikt in combinatie met informatie uit nieuwe
besluiten (opgesteld volgens nieuwe standaarden), is bewerking nodig in de vorm van een
zogeheten overbruggingsfunctie. Die bewerking is daarom als element van de taak van het
Kadaster opgenomen.
Tweede lid
De zorg voor het beheer van de informatie houdt onder meer in dat historie van de
informatie wordt bewaard en beschikbaar gesteld.
Op grond van artikel 20.26, derde lid, van de wet kunnen bij ministeriële regeling regels
worden gesteld over de uitvoering van de bij dit besluit opgedragen taak. Daartoe behoren
in ieder geval regels over de wijze van beschikbaarstelling en de vorm waarin de besluiten
en andere rechtsfiguren of informatie daaruit beschikbaar wordt gesteld.
Nieuw artikel 14.5 in samenhang met bijlage VIII (verstrekking gegevens over
besluiten en andere rechtsfiguren) [artikel 20.26, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
De verstrekking van gegevens over besluiten en andere rechtsfiguren op grond van de wet
door bestuursorganen aan het Kadaster is een uitvoeringstaak, die wordt toegedeeld aan
uitvoerende organen van de respectieve bestuurslagen.
Het betreft gegevens die niet zonder meer uit de officiële bekendmakingen kunnen worden
afgeleid en daarom afzonderlijke levering behoeven. In bijlage VIII worden daartoe aangewezen: gegevens over een wijziging van de status van een besluit of andere rechtsfiguur
die zich na bekendmaking voordoet, zoals het onherroepelijk worden of een rechterlijke
vernietiging, en de intrekking van (een deel van) het besluit of de andere rechtsfiguur. Er
wordt, evenals in artikel 1.2.1, derde lid, van het huidige Besluit ruimtelijke ordening,
geen termijn bepaald waarbinnen een statuswijziging moet worden geleverd. Uitgangspunt
is dat het betrokken orgaan dit onverwijld doet.
In de bij ministeriële regeling vast te stellen uitvoeringsregels zal worden bepaald dat voor
de levering van de hier bedoelde gegevens gebruik gemaakt wordt van hetzelfde centrale
aanleverpunt als waar de officiële publicaties worden aangeleverd en dat gebruik wordt
gemaakt van dezelfde standaarden, die in de relevante gegevens voorzien.
Nieuwe afdeling 14.3 Gegevensbeheer en persoonsgegevens (Ob)
Nieuw artikel 14.6 (begripsbepalingen) (Ob)
In dit artikel zijn omschrijvingen opgenomen van begrippen die een aantal keer in deze afdeling voorkomen en die de leesbaarheid van het besluit beogen te vergroten. Om niet alle
betrokkenen bij de landelijke voorziening apart te hoeven benoemen, is gekozen voor een
indeling in de categorieën bezoeker, gebruiker en indiener. Een bezoeker logt niet in; een
gebruiker en een indiener wel. Een gebruiker of indiener kan een initiatiefnemer zelf zijn,
maar ook een vertegenwoordiger van een niet-natuurlijke persoon of een gemachtigde.
Nieuw artikel 14.7 (gegevensbeheer) [artikel 20.24, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
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Dit artikel regelt het beheer van de via de landelijke voorziening ingediende berichten. De
beheerder van de landelijke voorziening geleidt een door een initiatiefnemer ingediend bericht onverwijld door naar het desbetreffende bevoegd gezag en stelt het bevoegd gezag
van deze doorgeleiding op de hoogte. Dit gebeurt met een triggerbericht vanuit de landelijke voorziening. Het bevoegd gezag moet op zijn beurt het ingediende bericht onverwijld
overzetten naar zijn eigen behandelsysteem. Naar verwachting zal deze overzetting naar
het eigen behandelsysteem in de meeste gevallen geheel automatisch kunnen plaatsvinden. Op dat moment wordt ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van de gegevens
overgedragen aan het bevoegd gezag. Op grond van artikel 20.24, tweede lid, van het
wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet kunnen bij ministeriële regeling nadere regels
worden gesteld die uitvoeringstechnische of administratieve voorschriften bevatten.
Nieuw artikel 14.8 (verwerkingsverantwoordelijke) [artikel 20.25, eerste lid, van
de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Zoals in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet is
aangegeven 36, worden persoonsgegevens verwerkt in de landelijke voorziening. Onder
persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over een persoon
gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Dit artikellid regelt welk bestuursorgaan verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in de landelijke voorziening. Die verantwoordelijkheid wordt belegd bij de beheerder van de landelijke voorziening. Op deze verantwoordelijke rusten diverse verplichtingen op grond van de AVG, waaronder de technische beveiliging van het
systeem en het naleven van de rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage en het
recht op rectificatie en aanvulling.
Op grond van artikel 6 van de AVG mogen persoonsgegevens worden verwerkt wanneer
dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. In artikel 20.21, tweede
lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet is bepaald dat de verantwoordelijke
minister zorg draagt voor de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van de landelijke voorziening. De beheerder verwerkt in het kader van deze wettelijke taak persoonsgegevens. De beheerder is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die samenhangen met het gebruik van het systeem, zoals accountgegevens en loggegevens. Daarnaast is de beheerder verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in de elektronische berichten, totdat deze zijn opgehaald door het bevoegd gezag. Zonder verwerking van deze
gegevens is het voor de beheerder redelijkerwijs niet goed mogelijk zijn wettelijke verplichting uit te voeren.
Het burgerservicenummer (BSN) maakt deel uit van de persoonsgegevens die de beheerder verwerkt. Artikel 10 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer biedt een
wettelijke grondslag voor het verwerken van het BSN door overheidsorganen in het kader
van de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak. De publiekrechtelijke taak van de beheerder, in het kader waarvan hij het BSN verwerkt, is vastgelegd in het eerdergenoemde
artikel 20.21, tweede lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Voor het

__________________________________________________________________________
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Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 50-53 en p. 318.
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kunnen ontvangen en doorgeleiden naar het bevoegd gezag van elektronische berichten is
het noodzakelijk het BSN te verwerken.
De beheerder van de landelijke voorziening wordt aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke voor alle processen in de landelijke voorziening, dat wil zeggen: tot het moment
dat het bevoegd gezag een ingediende aanvraag of melding ophaalt uit de landelijke voorziening. De beheerder kan vervolgens via de gebruiksvoorwaarden eisen stellen aan de
wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de informatie in de landelijke voorziening.
De grens van de verantwoordelijkheid wordt op deze manier gelegd bij een systeemgrens
tussen de landelijke voorziening en de systemen van bevoegde overheden, zoals ook was
aanbevolen in de Privacy Impact Assessment.
Het voorgaande laat onverlet dat de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor de gegevens die hij in de landelijke voorziening plaatst en wie hij toegang geeft tot deze gegevens
(bijvoorbeeld een adviseur). Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het uit de landelijke voorziening halen van het elektronisch bericht en voor wie hij toegang geeft tot de in
de voorziening opgenomen gegevens en bescheiden. Uiteraard moet het bevoegd gezag
daarbij de AVG in acht nemen. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden mag
alleen als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en moet
gebaseerd zijn op een van de gronden uit artikel 6 van de AVG.
Tweede lid
De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens in een bericht in de landelijke voorziening gaat over naar het bevoegd gezag op het moment dat het bevoegd gezag de aanvraag of melding heeft overgehaald naar het eigen behandelsysteem. Persoonsgegevens
mogen op grond van artikel 6 van de AVG worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de
vervulling van een taak van algemeen belang of als dit noodzakelijk is voor de uitoefening
van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen. De Omgevingswet
belegt verschillende taken en verantwoordelijkheden bij het bevoegd gezag, bijvoorbeeld
de bevoegdheid een omgevingsvergunning te verlenen. In het kader van deze taken mag
het bevoegd gezag persoonsgegevens verwerken, voor zover dit noodzakelijk is. Voor het
verlenen van een omgevingsvergunning of het afhandelen van een ander bericht als bedoeld in artikel 14.1 is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken.
Nieuw artikel 14.9 (verwerking persoonsgegevens voor toegang tot landelijke
voorziening) [artikel 20.25, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid regelt welke persoonsgegevens de beheerder verwerkt voor de toegang tot
de landelijke voorziening, dat wil zeggen: bij het inloggen in de landelijke voorziening. Een
gebruiker of indiener logt in met een elektronisch identificatiemiddel. Voor de identificatie
wordt gebruik gemaakt van een component van de generieke digitale infrastructuur, zoals
DigiD of eHerkenning. Vanuit deze infrastructuur wordt een identificerend nummer aan de
beheerder doorgegeven, om de identiteit van de gebruiker of indiener vast te stellen. Bij
natuurlijke personen gaat het om het burgerservicenummer of een versleutelde vorm
daarvan. Bij bedrijven gaat het bijvoorbeeld om het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer of het Kamer van Koophandel-nummer. Daarnaast worden in
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de landelijke voorziening profielgegevens opgeslagen. Dit is noodzakelijk in verband met
het verkrijgen van toegang tot de faciliteiten van de landelijke voorziening en vergroot ook
het gebruiksgemak. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt om te communiceren
met betrokkenen.
Tweede lid
Het tweede lid bepaalt dat de persoonsgegevens worden bewaard zolang het bijbehorende
account in de landelijke voorziening bestaat. De gegevens zijn immers steeds nodig voor
het inloggen in de landelijke voorziening. Opheffing van het account kan plaatsvinden door
een actieve handeling van de accounthouder of door de beheerder na een periode van inactiviteit. Na opheffing van het account worden de gegevens na maximaal achttien maanden verwijderd. Deze termijn is nodig om onderzoek naar misbruik/oneigenlijk gebruik van
de toegang tot elektronische dienstverlening mogelijk te maken. Aansluiting is gezocht bij
de bewaartermijnen in de regelgeving over de generieke digitale infrastructuur van de
overheid. 37
Nieuw artikel 14.10 (verwerking persoonsgegevens voor doorgeleiden berichten)
[artikel 20.25, eerste lid, van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
In het eerste lid zijn de persoonsgegevens opgenomen die door de beheerder worden of
kunnen worden verwerkt ten behoeve van het opstellen van elektronische berichten door
initiatiefnemers en het doorgeleiden van deze berichten aan het bevoegd gezag. Het gaat
om persoonsgegevens die in de berichten zelf zijn opgenomen.
Het verwerken van gegevens van initiatiefnemers die een melding doen of een aanvraag
indienen, is nodig om hen te identificeren en met hen contact te onderhouden, bijvoorbeeld over de voortgang van de behandeling van een aanvraag of een te nemen besluit en
om het te nemen besluit op naam te kunnen stellen. Verder zijn persoonsgegevens nodig
om het bericht te kunnen beoordelen binnen de daarvoor geldende toetsingskaders. De te
verwerken persoonsgegevens volgen uit de Algemene wet bestuursrecht en andere specifieke indieningsvereisten die krachtens de Omgevingswet worden gesteld. Het gaat daarbij
niet alleen om indieningsvereisten in algemene maatregelen van bestuur en ministeriële
regelingen, maar ook vereisten die door decentrale overheden onder meer op grond van
artikel 16.55 van de Omgevingswet in een omgevingsplan, waterschaps- of omgevingsverordening zijn opgenomen. Naast locatiegegevens, in de vorm van een adresaanduiding,
een kadastrale aanduiding of een set van coördinaten, kunnen in bepaalde gevallen de
vermogensrechtelijke status van een initiatiefnemer tot een projectlocatie (eigendom,
pacht, huur) of financiële gegevens worden gevraagd. Een voorbeeld van het laatste is het
vereiste een bewijs van financiële zekerheid te overleggen bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. Verder komt het voor dat, zoals in
het algemeen deel van de toelichting is uitgelegd, informatie over derden worden gevraagd, zoals degenen die de activiteit uitvoeren of daarop toezicht houden.

__________________________________________________________________________

Dit betreft het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur (Stb. 2016,
195) en de daarop in voorbereiding zijnde wijziging, het Besluit digitale overheid, die op 27 maart
2018 is opengesteld ter consultatie.
37
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Gegevens over organisaties zijn géén persoonsgegevens, omdat zij geen betrekking hebben op een natuurlijke persoon. Dit is slechts anders wanneer de organisatie vereenzelvigd
kan worden met een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld wanneer in de naam van een bedrijf
een persoonsnaam is opgenomen of verwerkt. Verder kan een aan een bedrijf gekoppeld
nummer, zoals een Kamer van Koophandel-nummer, een persoonsidentificerend gegeven
zijn. Vandaar dat de organisatienaam en het identificatienummer van de organisatie als
persoonsgegevens in deze bepaling worden vermeld.
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming, zoals medische gegevens, en persoonsgegevens van strafrechtelijke
aard, en andere mogelijk gevoelige gegevens worden niet in de landelijke voorziening verwerkt. Als dit soort gegevens bijvoorbeeld in het kader van een vergunningaanvraag aan
het bevoegd gezag moeten worden overgelegd, gebeurt dit via een ander kanaal dan de
landelijke voorziening. In de landelijke voorziening zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van interactieve formulieren. Deze formulieren moeten ervoor zorgen dat initiatiefnemers niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor het behandelen van het bericht.
Tweede lid
De persoonsgegevens van initiatiefnemers (en andere betrokkenen) worden bewaard zolang als nodig is om het elektronisch bericht door te geleiden naar het eigen behandelsysteem van het bevoegd gezag. Deze termijn kan relatief kort zijn, omdat het bericht binnen
de reguliere administratieve organisatie van het bevoegd gezag wordt afgehandeld. Deze
termijn is in het tweede lid bepaald op drie maanden na het indienen van het bericht. Dit
is de termijn die ook werd gehanteerd bij het Omgevingsloket Online (artikel 3 van de Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online).
Derde lid
Een via de landelijke voorziening ingevuld formulier hoeft niet direct te worden verzonden,
maar kan ook tussentijds worden bewaard om later weer verder te gaan met invullen. Dit
geldt ook voor het bijvoegen van bijbehorende gegevens en bescheiden. Het derde lid regelt dat de berichten die nog niet zijn ingediend en nog niet naar het bevoegd gezag zijn
doorgeleid maximaal een jaar worden bewaard. Dit is de termijn die ook werd gehanteerd
bij het Omgevingsloket Online. Een termijn van een jaar geeft initiatiefnemers voldoende
tijd om de aanvraag of melding te completeren.
Nieuw artikel 14.11 (verwerking persoonsgegevens voor operationele werking
landelijke voorziening) [artikel 20.25 van de Omgevingswet] (Ob)
Eerste lid
Het eerste lid regelt welke typen persoonsgegevens de beheerder verwerkt in het kader
van de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van de landelijke voorziening. Er
kunnen gegevens worden verwerkt die relevant zijn voor de adequate werking van de landelijke voorziening. Iedere website herkent van iedere bezoeker en gebruiker het besturingssysteem en browsertype om de website passend weer te geven op diens computer,
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tablet of smartphone. Verder worden gegevens verwerkt voor bezoekersstatistieken,
trendanalyse, usabilityonderzoek en analyse van incidenten.
Daarnaast vindt logging en auditing plaats. Logging houdt in dat technische gebeurtenissen worden vastgelegd om fouten te kunnen opsporen en herstellen in het operationeel
beheer van de landelijke voorziening. Auditing is het vastleggen van functionele gebeurtenissen en mutaties van gegevens, tot personen herleidbaar (wie heeft wat gedaan), bijvoorbeeld ten behoeve van onderzoek naar fraude. De Baseline Informatiebeveiliging
Rijksdienst (BIR) verplicht tot het bewaren van deze gegevens.
Tweede lid
Het tweede lid regelt hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard door de beheerder.
De sessiegegevens worden bewaard zo lang de sessie duurt of men is ingelogd. De overige
gegevens die relevant zijn voor de adequate werking van de landelijke voorziening, zoals
het besturingssysteem, het browsertype en het IP-adres, worden achttien maanden bewaard voor bezoekersstatistieken, trendanalyse, usabilityonderzoek en analyse van incidenten. Dit geldt ook voor de technische logbestanden. De termijn van achttien maanden
is gebaseerd op de tijdsduur die benodigd is voor adequate analyse en onderzoek. Daarbij
geldt dat voor statistische doeleinden of interne rapportageverplichtingen zo veel mogelijk
geanonimiseerde gegevens worden gebruikt.
Voor de gegevens in auditlogbestanden is de bewaartermijn bepaald op vijf jaar. Deze termijn is nodig om onderzoek naar onbevoegde informatieverwerking en fraudeonderzoek
mogelijk te maken. Daarbij is van belang dat misbruik of oneigenlijk gebruik doorgaans
pas na verloop van tijd blijkt. Bovendien is sprake van een samenspel in de digitale keten
van componenten van de generieke digitale infrastructuur, zoals DigiD of eHerkenning, en
de landelijke voorziening. Om die reden is aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen in
de regelgeving over de generieke digitale infrastructuur van de overheid. 38

__________________________________________________________________________

Dit betreft het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur (Stb. 2016,
195) en de daarop in voorbereiding zijnde wijziging, het Besluit digitale overheid, die op 27 maart
2018 is opengesteld ter consultatie.
38
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Bijlage VI bij artikel 13.12, eerste lid, van dit besluit (basistakenpakket omgevingsdienst)
Categorie 1 (De milieubelastende activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten
leefomgeving)
Categorie 1 betreft de milieubelastende activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. De volgende taken voor deze milieubelastende activiteiten maken onderdeel uit van het basistakenpakket:

Uitvoering
•Het beoordelen van en
beslissen op aanvragen om
omgevingsvergunningen
•Het toepassen van
paragraaf 5.1.5 van de wet
•Het beoordelen van
meldingen
•Het beoordelen van en
beslissen op aanvragen om
toestemming tot het treffen
van een gelijkwaardige
maatregel
•Het stellen van
maatwerkvoorschriften

Handhaving
•Het toezicht op de naleving
van de verboden, bedoeld in
de artikelen 5.1, 5.4, 5.5 en
5.6 van de wet
•Het toezicht op de naleving
van de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer
•Het opleggen en ten uitvoer
leggen van bestuurlijke
sancties ter handhaving van
de verboden, bedoeld in de
artikelen 5.1, 5.4, 5.5 en
5.6 van de wet
•Het opleggen en ten uitvoer
leggen van bestuurlijke
sancties ter handhaving van
de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer

Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat het enkel gaat om werkzaamheden waarvoor
het college van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten het bevoegd gezag
zijn. Werkzaamheden waarvoor andere organen het bevoegd gezag zijn (bijvoorbeeld
werkzaamheden met betrekking tot defensie of mijnbouw) vallen niet onder deze categorie.
Categorie 2 (De bouw- en sloopactiviteiten uit het Besluit bouwwerken leefomgeving, voor
zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn op grond van artikel 4.16, eerste lid,
van dit besluit)
Categorie 2 betreft de bouw- en sloopactiviteiten uit het Besluit bouwwerken leefomgeving, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn op grond van artikel 4.16,
eerste lid, van dit besluit. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag op grond van artikel 4.16, eerste lid, van dit besluit op het moment dat:
a.
een bouw- of sloopactiviteit op een locatie wordt verricht waar een milieubelastende activiteit met betrekking tot een complex bedrijf plaatsvindt, en
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b.
voor deze milieubelastende activiteit een door gedeputeerde staten eerder verleende omgevingsvergunning geldt.
De volgende werkzaamheden voor de in categorie 2 aangewezen activiteiten maken onderdeel uit van het basistakenpakket:

Uitvoering
•Het beoordelen van en
beslissen op aanvragen om
omgevingsvergunningen
•Het toepassen van
paragraaf 5.1.5 van de wet

Handhaving
•Het toezicht op de naleving
van de verboden, bedoeld in
de artikelen 5.1, 5.4, 5.5 en
5.6 van de wet
•Het toezicht op de naleving
van de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer
•Het opleggen en ten uitvoer
leggen van bestuurlijke
sancties ter handhaving van
de verboden, bedoeld in de
artikelen 5.1, 5.4, 5.5 en
5.6 van de wet
•Het opleggen en ten uitvoer
leggen van bestuurlijke
sancties ter handhaving van
de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer

Categorie 3 (Omgevingsplanactiviteiten, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn op grond van artikel 4.16, eerste lid, van dit besluit)
Categorie 3 betreft omgevingsplanactiviteiten, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn op grond van artikel 4.16, eerste lid, van dit besluit. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag op grond van artikel 4.16, eerste lid, van dit besluit op het moment dat:
c.
een omgevingsplanactiviteit op een locatie wordt verricht waar een milieubelastende activiteit met betrekking tot een complex bedrijf plaatsvindt, en
d.
voor deze milieubelastende activiteit een door gedeputeerde staten eerder verleende omgevingsvergunning geldt.
De volgende werkzaamheden voor de in categorie 3 aangewezen activiteiten maken onderdeel uit van het basistakenpakket:
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Uitvoering
•Het beoordelen van en
beslissen op aanvragen om
omgevingsvergunningen
•Het toepassen van
paragraaf 5.1.5 van de wet

Handhaving
•Het toezicht op de naleving
van de verboden, bedoeld in
de artikelen 5.1, 5.4, 5.5 en
5.6 van de wet
•Het toezicht op de naleving
van de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer
•Het opleggen en ten uitvoer
leggen van bestuurlijke
sancties ter handhaving van
de verboden, bedoeld in de
artikelen 5.1, 5.4, 5.5 en
5.6 van de wet
•Het opleggen en ten uitvoer
leggen van bestuurlijke
sancties ter handhaving van
de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer

Categorie 4 (Omgevingsplanactiviteiten van provinciaal belang)
Categorie 4 omvat de omgevingsplanactiviteiten van provinciaal belang (zie artikel 5.10,
eerste lid, van de Omgevingswet). Bij omgevingsplanactiviteiten van provinciaal belang
moet met name worden gedacht aan provinciale projecten waarvoor niet is gekozen voor
een projectbesluit. Een voorbeeld is een aanpassing van een provinciale weg in strijd met
het omgevingsplan.
De volgende werkzaamheden voor de in categorie 4 aangewezen activiteiten maken onderdeel uit van het basistakenpakket:
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Uitvoering
•Het beoordelen van en
beslissen op aanvragen om
omgevingsvergunningen
•Het toepassen van
paragraaf 5.1.5 van de wet

Handhaving
•Het toezicht op de naleving
van de verboden, bedoeld in
de artikelen 5.1, 5.4, 5.5 en
5.6 van de wet
•Het toezicht op de naleving
van de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer
•Het opleggen en ten uitvoer
leggen van bestuurlijke
sancties ter handhaving van
de verboden, bedoeld in de
artikelen 5.1, 5.4, 5.5 en
5.6 van de wet
•Het opleggen en ten uitvoer
leggen van bestuurlijke
sancties ter handhaving van
de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer

Categorie 5 (Het bedrijfsmatig verwijderen van asbest en asbesthoudende producten uit
bouwwerken en het bedrijfsmatig opruimen van asbest en asbesthoudende producten vrijgekomen ten gevolge van een incident)
Categorie 5 betreft om te beginnen het bedrijfsmatig verwijderen van asbest en asbesthoudende producten uit bouwwerken, waarbij niet relevant is of het verwijderen plaatsvindt in opdracht van een particulier, een bedrijf of een instelling (zoals een wooncorporatie). Het particulier verwijderen van asbest en asbesthoudende producten uit bouwwerken
behoort niet tot het basistakenpakket. Het particulier verwijderen van asbest en asbesthoudende producten uit bouwwerken is ook slechts in beperkte mate toegestaan (zie het
Asbestverwijderingsbesluit).
Categorie 5 omvat daarnaast het bedrijfsmatig opruimen van asbest en asbesthoudende
producten vrijgekomen ten gevolge van een incident (bijvoorbeeld brand of storm). Ook
hierbij geldt dat niet relevant is of het opruimen plaatsvindt in opdracht van een particulier, een bedrijf of een instelling. Niet toegestaan is het door een particulier opruimen van
asbest of asbesthoudende producten vrijgekomen ten gevolge van een incident (zie het
Asbestverwijderingsbesluit).
De volgende werkzaamheden voor de in categorie 5 aangewezen activiteiten maken onderdeel uit van het basistakenpakket:
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Uitvoering
•Het beoordelen van
meldingen
•Het beoordelen van en
beslissen op aanvragen om
toestemming tot het treffen
van een gelijkwaardige
maatregel
•Het stellen van
maatwerkvoorschriften

Handhaving
•Het toezicht op de naleving
van de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer
•Het opleggen en ten uitvoer
leggen van bestuurlijke
sancties ter handhaving van
de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer

Ten aanzien van het beoordelen van meldingen moet worden opgemerkt dat daaronder
mede wordt verstaan het beantwoorden van de vraag of voor zover verplicht een asbestinventarisatierapport is opgesteld.
Categorie 6 (Bedrijfsmatige activiteiten met stoffen, preparaten, producten en toestellen
waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, voor zover uitgevoerd
in samenhang met een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving)
Categorie 6 betreft bedrijfsmatige activiteiten met stoffen, preparaten, producten en toestellen waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, voor zover uitgevoerd in samenhang met een milieubelastende activiteit. Een voorbeeld van een dergelijke activiteit is het afsteken van vuurwerk waarvoor een ontbrandingstoestemming als
bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a, van het Vuurwerkbesluit, wordt geëist.
De volgende taken voor de in categorie 6 aangewezen activiteiten maken onderdeel uit
van het basistakenpakket:

Handhaving

•Het toezicht op de naleving
van de regels gesteld bij of
krachtens de wet en de Wet
milieubeheer
•Het voorbereiden en geven
van beschikkingen tot
handhaving van de regels
gesteld bij of krachtens de
wet en de Wet milieubeheer

Categorie 7 (Bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot afvalstoffen, vuurwerk en explosieven voor civiel gebruik, secundaire grondstoffen en andere milieugevaarlijke stoffen)
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Categorie 7 betreft bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot:
•

Afvalstoffen (onder meer gevaarlijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen, ingezamelde
huishoudelijke afvalstoffen, asbest, dierlijke vetten, radioactief schroot, destructiemateriaal en meststoffen)

•

Vuurwerk en explosieven voor civiel gebruik

•

Secundaire grondstoffen (onder meer bouwstoffen, grond, en baggerspecie), en

•

Andere milieugevaarlijke stoffen.

Het ketentoezicht (op elkaar afgestemd toezicht van één of meer toezichthouders dat zich
uitstrekt tot alle partijen die achtereenvolgens betrokken zijn bij een activiteit) op de in
categorie 7 aangewezen activiteiten maakt onderdeel uit van het basistakenpakket.
Bij het ketentoezicht op de in categorie 7 aangewezen activiteiten kan het bijvoorbeeld
gaan om de afgifte van afvalstoffen aan een bewerkings- of verwerkingsinrichting.
Een ander voorbeeld is een asbestverwijderingsproces waarbij het verwijderen van asbest
en asbesthoudende producten uit een bouwwerk vooraf wordt gegaan door een asbestinventarisatie.
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