
Scope van de Omgevingsregeling  

De onderstaande tabel betreft een overzicht waarin per thema in hoofdlijnen is aangegeven: 

• Welke onderwerpen de Omgevingsregeling bevat. 
• Welke onderwerpen de Invoeringsregeling bevat. 
• Welke onderwerpen de Aanvullingsregelingen bevatten.  
• Hoe de onderwerpen in bestaande wet- en regelgeving geregeld is.  

Wijzingen op verschillende niveaus  
Niet alles wat in het huidige stelsel op niveau van de ministeriele regeling is geregeld komt in de Omgevingsregeling terug. Een aantal 
onderwerpen zijn ‘opgetild’ naar besluitniveau, zoals bijvoorbeeld gegevensverstrekking voor meldingen (was: MOR – wordt: Bal) of zijn juist 
naar regelingenniveau gebracht, zoals bijvoorbeeld het kustfundament (was: Barro – wordt: Omgevingsregeling). 

Thema’s 
 

Hoofdspoor 
Omgevingsregeling 

Invoeringsspoor 
Invoeringsregeling 

Aanvullingsspoor 
Aanvullingsregeling  

Bestaande  
regelgeving 

Grenzen van 
locaties 

De Omgevingsregeling begrenst locaties 
waarover in de Wet en de AMvB´s regels zijn 
gesteld. Voorbeelden van locaties zijn: 
• Militaire terreinen 
• Reserveringsgebieden voor uitbreiding 

van snelwegen, grote rivieren, 
• Oppervlakte waterlichamen met het 

kwalitatief beheer- en kwantitatief 
beheer bij het Rijk berust  

• Hoogspanningsverbindingen en locaties 
met grootschalige energieopwekking 

• Werelderfgoederen zoals de Romeinse 
limes en de stelling van Amsterdam.  

De Invoeringsregeling begrenst locaties waar 
de Invoeringswet en Invoeringsbesluit regels 
over stelt. Voorbeelden zijn:  
 
• Beperkingengebieden bij spoorwegen, 

waterstaatswerken, rijkswegen en 
mijnbouw installaties op zee 

• Gebieden met betrekking tot 
mijnbouwactiviteiten 

• Basisnet Externe veiligheid 
• Water gerelateerde locaties zoals 

waterkeringen en de Waddenzee.  

Aan de aanvullingssporen 
gerelateerde geo zoals 
bijvoorbeeld:  
• Mijnsteen 
• Geluidproductie 

plafonds  

Huidige wet en regelgeving 
bijvoorbeeld: 
• Barro 
• Rarro 
• Waterbesluit 
• Activiteitenregeling 

milieubeheer 

Regels voor 
activiteiten 

In de Omgevingsregeling zijn algemene 
regels opgenomen over:  
• Milieubelastende activiteiten: agro, 

externe veiligheid  
• Bouwactiviteiten: berekening 

milieuprestatie van gebouwen en 
energielabels 

In de Invoeringsregeling zullen algemene 
regels worden opgenomen over: 
• Lijst met energiebesparende 

maatregelen  
• Implementatie herziening EPBD 

(Europese richtlijn energieprestatie 
gebouwen) 

• Meet en rekenmethoden voor 
activiteiten voor geur, geluid en 
trillingen voor normen die opgenomen 
zijn in het omgevingsplan  

 • Regeling Bouwbesluit 2012 
• Besluit energieprestatie 

gebouwen 
• Regelingen geurhinder en 

veehouderij 
• Regeling ammoniak en 

veehouderij 
• Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit 2007;  
• Regeling externe veiligheid 

inrichtingen;  
• Activiteitenregeling 

milieubeheer 



Gegevens-
verstrekking 

De gegevens en bescheiden ten behoeve van 
de aanvraag van een omgevingsvergunning:  
• Algemene aanvraagvereisten 
• Milieu en lozing 
• Wateractiviteiten Rijk & Noordzee 
• Mijnbouw 
• Monumenten 
• Ontgronding 
• Gedoogplichtbeschikkingen 
• Werken in beperkingengebieden  

Aanvullende aanvraagvereisten ten behoeve 
van de omgevingsvergunning. Het gaat om:  
• Bouwactiviteiten  
• Stortplaatsen en baggerspecie en 

winningsafvalvoorzieningen  
• Activiteiten in beperkingengebieden bij 

luchthavens, spoorwegen en 
spoorwegemplacementen 

• Verbranden en composteren van 
dierlijke meststoffen 

• Stookinstallaties, 
gasbehandelingsstations 

• Mijnbouw(locatie)activiteiten 
• Aanvraagvereisten mbt financiële 

zekerheid 

Aan de aanvullingssporen 
gerelateerde onderwerpen 
zoals:  
• Geluid voor grote 

industrie 
• Gegevensverstekking 

voor vergunning mbt 
geluid 

• Regeling omgevingsrecht 
• Mijnbouwregeling 
• Waterregeling 

Meet- en 
rekenregels 
voor besluiten  

De Omgevingsregeling stelt meet- en 
rekenmethoden op het gebied van:  
• Rekenmethoden voor luchtkwaliteit van 

stikstofdioxide en fijnstof 
• Toelaatbare geluidswaarden en trillingen 
• Geur door zuivering technische werken 

en door veehouderijen  
 

De Invoeringsregeling stelt meet- en 
rekenmethoden op het gebied van:  
• Geluid door buitenschietbanen en 

militaire buitenschietbanen en 
springterreinen  

• Vergunningsvoorschriften voor 
stortplaatsen op bodem baggerspecie en 
winningsafval 

Aan de aanvullingssporen 
gerelateerde onderwerpen 
zoals:  
• Geluid voor wegen, 

spoorwegen en 
industrieterreinen 

• Meet en rekenregels 
bij bodem 

• Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai 

• Activiteitenregeling 
milieubeheer 

• SBR-richtlijn trillingen 
• Regeling geurhinder en 

veehouderij 

Monitoring en 
informatie-
verplichtingen  

De Omgevingsregeling vervangt regels over 
monitoring en informatieverplichtingen uit 
een aantal regelingen op het gebied van: 
• Register externe veiligheidsrisico  
• Monitoring kwaliteit van de buitenlucht 
• Monitoring Kwaliteit van het zwemwater 
• Geluidbelasting kaarten  

In de invoeringsregeling zullen aanvullende 
regels worden opgenomen over: 
• Monitoring Waterkwaliteit 
• Monitoring waterveiligheid 
• Alarmeringswaarden luchtkwaliteit en 

waterveiligheid 
• Gegevensverzameling 

geluidbelastingkaarten 

Aan de aanvullingssporen 
gerelateerde onderwerpen 
zoals:  
• Geluid: voor wegen, 

spoorwegen en 
industrieterreinen 

• Natuur: 
Stikstofdepositie 

• Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai 

• Activiteitenregeling 
milieubeheer 

• SBR-richtlijn Trillingen 
• Regeling geurhinder en 

veehouderij 

Financiële 
bepalingen en 
plankosten 

In de Omgevingsregeling is één systeem 
opgenomen voor het heffen van rechten 
(leges) door het Rijk voor het behandelen 
van aanvragen om besluiten op grond van de 
Omgevingswet. 
Ook zijn de tarieven opgenomen voor: 

- Afwijkactiviteiten 
- Beperkingengebiedactiviteiten m.b.t. 

rijkswegen 
- Wateractiviteiten 
- Milieubelastende activiteiten 

De tarieven voor de activiteiten waar de 
Minister als bevoegd gezag optreedt. 
Bijvoorbeeld voor: 
• Bouwactiviteiten 
• Mijnbouwgerelateerde activiteiten 
• Beperkingengebiedactiviteiten m.b.t. 

spoor en m.b.t. luchthavens 

Aan de aanvullingssporen 
gerelateerde onderwerpen 
zoals 
• Tarieven voor natuur 

(soorten en gebieden) 

• Regeling plankosten 
exploitatieplan 

• Regeling 
omgevingsvergunning 
Rijksoverheid 

• Besluit leges Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken 

• Besluit ontgrondingen in 
rijkswateren 

• Mijnbouwregeling 
• Regeling 

natuurbescherming 
• Regeling tarieven 

luchtvaart 



 


