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Voorontwerp Besluit omgevingsrecht 
 
 
Wij Beatrix, ............... 
 
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
van .................... , mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
Gelet op de artikelen 1.1, derde lid, 2.1, eerste lid, onder d, 2.1, derde lid, 2.5, tweede en derde 
lid, 2.9, eerste lid, 2.10, derde lid, 2.26, derde lid, 2.27, tweede en derde lid, 2.28, tweede en 
derde lid, 2.29, eerste en derde lid, 2.31, eerste lid, onder a, 3.9, eerste lid, onder b, 3.12, tweede 
lid, onder a, vijfde en zevende lid, 4.1, eerste lid, en 5.3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en, voor zover het betreft de artikelen 2.1 ..... van dit besluit, op artikel .... van de 
Woningwet, artikel 1.1, derde lid,..... van de Wet milieubeheer, en artikel ... van de Waterwet; 
De Raad van State gehoord                               ; 
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer van .................... , mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap; 
 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
 
 
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen 
 
Artikel 1.1  
1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. aanvraag: aanvraag om verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een 
omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning; 
b. adviseur: krachtens artikel 2.11, derde lid, van de wet aangewezen bestuursorgaan of andere 
instantie; 
c. bestuurlijke sanctiebeschikkingen: beschikkingen tot toepassing van bestuursdwang, oplegging 
van een last onder dwangsom of gehele of gedeeltelijke intrekking van een vergunning of 
ontheffing, wegens niet-naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde. 
betrokken wetten: de wet, de in artikel 5.1 van de wet genoemde wetten voor zover in die wetten 
de artikelen 5.3 tot en met 5.9 van de wet van toepassing zijn verklaard, alsmede de EEG-
verordening overbrenging van afvalstoffen en de EG-verordening registratie, evaluatie en 
autorisatie van chemische stoffen (REACH); 
d. bijlage: bij dit besluit behorende bijlage; 
f. schade aan de bodem: schade die voortvloeit uit een door een activiteit met betrekking tot een 
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, veroorzaakte verontreiniging van de 
bodem; 
g. wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
2. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, behoudens voor zover daarin 
gesproken wordt van strafrechtelijke handhaving, onder “handhaving” verstaan: 
bestuursrechtelijke handhaving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde. 
3. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder onderscheidenlijk 
afvalstoffen, afvalwater, beste beschikbare technieken, de EEG-verordening overbrenging van 
afvalstoffen, de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, de 
EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH), doelmatig 
beheer van afvalstoffen, emissie, emissiegrenswaarde, preparaten en stoffen, hetgeen daaronder 
wordt verstaan in artikel 1.1. van de Wet milieubeheer. 
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Hoofdstuk 2. Aanwijzing van categorieën activiteiten 
 
§ 2.1. Aanwijzing van activiteiten waarvoor een vergunning vereist is 
 
Artikel 2.1  Aanwijzing van vergunningplichtige inrichtingen 
Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de wet worden aangewezen 
de categorieën inrichtingen die in bijlage I zijn genoemd. 
 
Artikel 2.2 Aanwijzing van vergunningplichtig gebruik van een bouwwerk 
Als categorieën gevallen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de wet worden 
aangewezen:  
a. het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken waarin bedrijfsmatig of in het kader van 
verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen, dan wel het [in afwijking 
daarvan] bij bouwverordening bepaalde aantal personen; 
b. het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken waarin dagverblijf zal worden verschaft 
aan: 
1°. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of 
2°. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. 
 
§ 2.2. Aanwijzing van activiteiten waarvoor geen vergunning vereist is 
 
Artikel 2.3  Aanwijzing vergunningvrij bouwen 
 In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet is geen vergunning vereist 
voor het bouwen van een bouwwerk voor de in bijlage II aangewezen activiteiten. 
 
Artikel 2.4 Aanwijzing vergunningvrij slopen 
PM. Dit artikel wordt aangepast aan Wro (nieuw) en Monumentenwet 1988. 
1. In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, onder g (en h?) van de wet, is geen vergunning vereist 
voor het slopen: 
a. ingevolge een verplichting tot het treffen van een voorziening die is opgelegd door 
burgemeester en wethouders op grond van artikel 13, 13a of 14 van de Woningwet; 
b. van bouwwerken waarvoor ingevolge artikel 2.3 van dit besluit geen vergunning voor het 
bouwen daarvan is vereist; 
c. van seizoensgebonden bouwwerken; 
d. van tijdelijke bouwwerken. 
2. PM Geen vergunningvereiste ingevolge een aanschrijving van burgemeester en wethouders 
voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht. 
 
 
Hoofdstuk 3. Bevoegd gezag 
 
Artikel 3.1  Aanwijzing bevoegdheden i.v.m. ruimtelijke ordening 
1. Gedeputeerde staten van de provincie waarin het project geheel of in hoofdzaak zal worden of 
wordt uitgevoerd zijn ten behoeve van de verwezenlijking van een project van provinciaal 
ruimtelijk belang bevoegd, de gemeenteraad gehoord, te beslissen op een aanvraag, waarbij 
toepassing is gegeven aan artikel 2.14, eerste lid, onderdeel a, onder 3º, van de wet.   
2. Onze Minister is ten behoeve van de verwezenlijking van een project van nationaal ruimtelijk 
belang bevoegd, de gemeenteraad en provinciale staten gehoord, te beslissen op een aanvraag, 
waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.14, eerste lid, onderdeel a, onder 3º, van de wet. 
 
Artikel 3.2 Aanwijzing bevoegdheden i.v.m. inrichtingen en mijnbouwwerken 
1. Gedeputeerde staten van de provincie waarin het project geheel of in hoofdzaak zal worden of 
wordt uitgevoerd, zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag met betrekking tot inrichtingen, die 
behoren tot een categorie die in bijlage I is aangewezen. 
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2. Onze Minister is bevoegd te beslissen op een aanvraag ten aanzien van projecten met 
betrekking tot inrichtingen, die behoren tot een categorie die in bijlage I is aangewezen. 
3. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is bevoegd in overeenstemming met Onze Minister te 
beslissen op een aanvraag ten aanzien van projecten met betrekking tot inrichtingen, die behoren 
tot een categorie die in bijlage I is aangewezen en die geheel of in hoofdzaak zullen zijn of zijn 
gelegen op of in de territoriale zee op een plaats die niet deel uitmaakt van een gemeente of 
provincie. 
4. Onze Minister van Economische Zaken is bevoegd te beslissen op een aanvraag ten aanzien 
van projecten met betrekking tot mijnbouwwerken die zijn aangewezen krachtens artikel 1, onder 
n, van de Mijnbouwwet. 
 
Artikel 3.3 Aanwijzing GS als bevoegd gezag voor gesloten stortplaatsen 
Gedeputeerde staten van de provincie waarin het project geheel of in hoofdzaak zal worden of 
wordt uitgevoerd, zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag ten aanzien van projecten met 
betrekking tot een gesloten stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder a, van de Wet 
milieubeheer. 
 
 
Hoofdstuk 4. De aanvraag 
 
§ 4.1. Wijze waarop een aanvraag wordt ingediend 
 
Artikel 4.1 Aanvraagformulier 
1. Een aanvraag wordt op schriftelijke wijze gedaan op een bij ministeriële regeling vastgesteld 
formulier of langs elektronische weg gedaan op een bij die ministeriële regeling vastgestelde 
wijze. 
2. Ten aanzien van een project dat wordt aangevraagd door een rechtspersoon of natuurlijke 
persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, wordt de aanvraag uitsluitend gedaan 
langs elektronische wijze. 
 
Artikel 4.2 Regels voor een schriftelijke aanvraag 
1. Het formulier en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden worden ingediend in een 
door het bevoegd gezag te bepalen hoeveelheid dat ten hoogste vier bedraagt. 
2. In gevallen waarin ingevolge paragraaf 6.1 van dit besluit meer dan twee adviseurs zijn 
aangewezen, verstrekt de aanvrager op verzoek van het bevoegd gezag even zoveel meer 
exemplaren van het formulier en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden. 
 
Artikel 4.3 Regels voor een digitale aanvraag 
1. Burgemeester en wethouders van de gemeente waar het project geheel of in hoofdzaak wordt 
of zal worden uitgevoerd of het bevoegd gezag, indien burgemeester en wethouders niet bevoegd 
zijn op de aanvraag te beslissen, nemen – onverminderd artikel 2:15, derde lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht – een aanvraag die langs elektronische weg wordt gedaan, in ontvangst. 
2. Indien een aanvraag langs elektronische weg wordt gedaan, worden de daarbij te verstrekken 
gegevens en bescheiden eveneens langs elektronische weg verstrekt. De aanvrager kan de 
gegevens en bescheiden op schriftelijke wijze verstrekken, voor zover het bevoegd gezag te 
kennen heeft gegeven dat dit mogelijk is. 
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de vereisten waaraan een 
aanvraag langs elektronische weg voldoet. 
 
§ 4.2. Gegevens en bescheiden 
 
Artikel 4.4  Algemene indieningsvereisten 
1. Onverminderd artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht verstrekt de 
aanvrager bij de aanvraag de bij ministeriële regeling aangewezen gegevens en bescheiden ten 
aanzien van de betrokken activiteiten. 
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2. De in het eerste lid bedoelde gegevens en bescheiden behoeven niet te worden verstrekt 
indien: 
a. de aanvrager die gegevens of bescheiden reeds aan het bevoegd gezag heeft verstrekt of het 
bevoegd gezag reeds over die gegevens of bescheiden beschikt of  
b. b. de verstrekking van die gegevens of bescheiden naar het oordeel van het bevoegd gezag 
niet nodig is voor het nemen van een beslissing op de aanvraag, gelet op de aard of de omvang 
van de gevolgen voor het belang dat ten aanzien van de betrokken activiteit is aangegeven in het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.12 tot en met 2.23, van de wet.. 
3. De gegevens en bescheiden moeten in een zodanige vorm worden aangeleverd dat een 
effectieve beoordeling door het bevoegd gezag mogelijk is. De aanvrager draagt er zorg voor dat 
de samenhang tussen de verschillende gegevens blijkt uit de aangeleverde gegevens en 
bescheiden. 
4. De bij de aanvraag behorende stukken worden door de aanvrager gekenmerkt als behorende 
bij de aanvraag. 
 
Artikel 4.5 Indieningsvereisten voor gefaseerde aanvraag 
Onverminderd artikel 4.4, tweede en derde lid, kan de aanvrager van een omgevingsvergunning 
voor een project dat in twee fasen wordt aangevraagd, bij de aanvraag: 
a. voor het project met betrekking tot de eerste fase volstaan met verstrekking van het bij de   

ministeriële regeling krachtens artikel 4.4 aangewezen deel van de daarbij aangewezen 
gegevens en bescheiden ten aanzien van de betrokken activiteiten, en  

b. voor het project met betrekking tot de tweede fase volstaan met verstrekking van de overige 
krachtens artikel 4.4, eerste lid, aangewezen gegevens en bescheiden ten aanzien van de 
betrokken activiteiten. 

 
Artikel 4.6 Indieningsvereisten inrichtingen waarop BRZO van toepassing is 
Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens 
paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, kan Onze Minister 
in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadere regels stellen met betrekking tot de gegevens en 
bescheiden die bij de aanvraag worden verstrekt. 
 
§ 4.3. Gegevens bij de overgang van een vergunning 
 
Artikel 4.7 Indieningsvereisten indien een ander het project gaat uitvoeren 
Bij een melding als bedoeld in artikel 2.28, tweede lid, van de wet vermeldt de aanvrager, 
onderscheidenlijk de vergunninghouder:  
a. zijn naam en adres; 
b. de vergunning of vergunningen krachtens welke de activiteiten worden verricht; 
c. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene voor wie de vergunning zal gaan 
gelden; 
d. een contactpersoon van degene voor wie de vergunning zal gaan gelden; 
e. het tijdstip waarop beoogd wordt dat de vergunning zal gaan gelden voor de onder c bedoelde 
persoon. 
 
 
Hoofdstuk 5. De beslissing op de aanvraag 
 
§ 5.1. Regels in verband met bouwen, monumenten en monumentenzorg 
 
Artikel 5.1  Voorschriften in verband met bouwen 
1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder a, van de wet, kunnen op verzoek van de aanvrager aan de omgevingsvergunning 
voorschriften worden verbonden, inhoudende een verplichting om een daarbij aan te geven deel 
van de krachtens artikel 4.4 ten aanzien van de betrokken activiteit aangewezen gegevens en 
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bescheiden die niet bij de aanvraag zijn verstrekt, aan het bevoegd gezag te verstrekken binnen 
een daarbij te bepalen termijn. 
2. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op het bouwen van een seizoensgebonden 
bouwwerk, wordt aan de vergunning in ieder geval het voorschrift verbonden, inhoudende een 
verplichting het bouwwerk binnen daarbij aan te geven opeenvolgende tijdvakken 
onderscheidenlijk op te richten, te gebruiken en te slopen. 
 
Artikel 5.2 Voorschriften archeologische monumentenzorg 
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onderdeel a, b, c, of h, van de wet, kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg 
in ieder geval de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden worden 
inhoudende een verplichting: 
a. tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden 
behouden; 
b. tot het doen van opgravingen, of 
c. de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het 
terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en 
wethouders of gemeenteraad te stellen kwalificaties. 
 
Artikel 5.3 Voorschriften voor een monumentenvergunning 
PM.  
 
§ 5.2 Regels omtrent inrichtingen en mijnbouwwerken  
 
§ 5.2.1 Aan een vergunning te verbinden voorschriften 
 
Artikel 5.4 Bepalen van de best beschikbare technieken 
1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder e, van de wet, betrekt het bevoegd gezag, dan wel, in gevallen waarin een vergunning 
krachtens artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is aangevraagd, het 
bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen, bij de bepaling van de voor een 
inrichting, onderscheidenlijk met betrekking tot een lozing1 in aanmerking komende beste 
beschikbare technieken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van 
maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel: 
a. de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 
b. de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 
c. de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken 
van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen; 
d. vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk 
zijn beproefd; 
e. de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 
f. de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
g. de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen; 
h. de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 
i. het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie; 
j. de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico’s voor het milieu te 
voorkomen of tot een minimum te beperken; 
k. de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
2. Het bevoegd gezag houdt bij de bepaling van de voor een inrichting of met betrekking tot een 
lozing in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening met bij ministeriële 
regeling aangewezen: 

                                                      
1 In het wetsvoorstel Waterwet is nog geen rekening gehouden met de Wabo en in deWabo is nog 
geen rekening gehouden met de Waterwet. Dit zal tzt nog gebeuren, afhankelijk van het verdere 
verloop van beide wetsvoorstellen. 
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a. documenten waarin door de Commissie van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 
16, tweede lid, van de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging bekendgemaakte informatie met betrekking tot de bepaling van beste beschikbare 
technieken is opgenomen; 
b. door andere internationale organisaties bekendgemaakte informatie met betrekking tot de 
bepaling van beste beschikbare technieken; 
c. andere informatie met betrekking tot de bepaling van die technieken. 
 
Artikel 5.5 Doelvoorschriften 
1. Voorschriften die aan een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder e, van de wet, worden verbonden, geven de doeleinden aan die de vergunninghouder in 
het belang van de bescherming van het milieu dient te verwezenlijken op een door hem te 
bepalen wijze. 
2. Bij de voorschriften worden emissiegrenswaarden gesteld voor stoffen of voor daarbij aan te 
wijzen groepen, families of categorieën stoffen – in het bijzonder die, genoemd in bijlage III van 
de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging –, die in 
aanmerkelijke hoeveelheden uit de inrichting kunnen vrijkomen en die direct of door overdracht 
tussen water, lucht en bodem nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. 
3. Bij het vaststellen van de emissiegrenswaarden wordt uitgegaan van de emissies op het punt 
waar zij de bron, in voorkomend geval na reiniging, verlaten, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk 
is. De emissiegrenswaarden worden vastgesteld zonder rekening te houden met een mogelijke 
verdunning. 
4. Bij het vaststellen van emissiegrenswaarden voor afvalwater dat in een voorziening voor de 
inzameling en het transport van afvalwater wordt gebracht, kan rekening worden gehouden met 
het effect van een zuiveringstechnisch werk waarop die voorziening is aangesloten, voor zover 
daarvan geen nadeliger gevolgen voor het milieu zijn te verwachten en voldaan wordt aan de 
bepalingen die gelden ter uitvoering van richtlijn nr. 76/464/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde 
gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (PbEG L 129 
van 18 mei 1976), en de ter toepassing daarvan geldende richtlijnen. Een wijziging van de in de 
eerste volzin genoemde richtlijn gaat voor de toepassing van dit lid gelden met ingang van de dag 
waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel 
besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld. 
 5. Voor zover aan een omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden als bedoeld in het 
eerste en tweede lid, worden daaraan in ieder geval ook voorschriften verbonden, inhoudende 
dat: 
a. moet worden bepaald of aan de eerstbedoelde voorschriften wordt voldaan, waarbij de wijze 
van bepaling wordt aangegeven, die ten minste betrekking heeft op de methode en de frequentie 
van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens 
en die tevens betrekking kan hebben op de organisatie van die bepalingen en beoordelingen en 
op de registratie van die gegevens en de resultaten van die beoordelingen; 
b. de bij die bepaling verkregen gegevens aan het bevoegd gezag moeten worden gemeld of ter 
inzage gegeven of anderszins ter beschikking moeten worden gesteld van het bevoegd gezag. 
6. In afwijking van het vijfde lid, onder b, worden geen voorschriften aan de omgevingsvergunning 
verbonden met betrekking tot het ter beschikking stellen van gegevens als bedoeld in dat 
onderdeel, voor zover: 
a. die gegevens krachtens artikel 12.4, tweede lid, van de Wet milieubeheer moeten worden 
opgenomen in een milieuverslag dat ten behoeve van een bestuursorgaan moet worden 
opgesteld, of 
b. daardoor strijd ontstaat met regels gesteld krachtens artikel 12.4, vierde lid, of 12.5 van de Wet 
milieubeheer. 
 
Artikel 5.6 Technische maatregelen 
1. Voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk is, kunnen aan de 
omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, van de wet, 
voorschriften worden verbonden, inhoudende de verplichting tot het treffen van technische 
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maatregelen. Voor zover die voorschriften betrekking hebben op een installatie als bedoeld in 
bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, wordt 
daarbij niet het gebruik van bepaalde technieken of technologieën voorgeschreven. 
 2. Indien voorschriften als bedoeld in het eerste lid aan de omgevingsvergunning worden 
verbonden in plaats van voorschriften als bedoeld in artikel 5.5 eerste en tweede lid, leiden de 
technische maatregelen tot een gelijkwaardige bescherming van het milieu. 
3. Voor zover aan een omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden als bedoeld in het 
eerste lid, kunnen daaraan in ieder geval ook voorschriften worden verbonden, inhoudende dat: 
a. over de uitvoering van technische maatregelen waartoe die voorschriften verplichten, verslag 
wordt gedaan aan het bevoegd gezag; 
b. daarbij aangegeven metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling 
van de mate waarin de inrichting de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, ter 
voorkoming of beperking waarvan die voorschriften zijn bedoeld. 
4. Voor zover aan een omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden als bedoeld in het 
derde lid, is 5.4, vijfde lid, onder b, van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 5.7 Overige voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu  
1. Aan de omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, van 
de wet, worden in ieder geval de voor de betrokken activiteit in aanmerking komende 
voorschriften verbonden met betrekking tot: 
a. een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen; 
b. de bescherming van bodem en grondwater; 
c. het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater en, voor zover dat niet mogelijk 
is, het doelmatig beheer van afvalstoffen en van afvalwater; 
d. het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of 
goederen van en naar de inrichting; 
e. het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte 
verontreinigingen over lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen; 
f. het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die 
kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve 
bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden; 
g. het voorkomen van ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen; 
h. het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de 
inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te 
beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende 
functie. 
2. Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid, kunnen in het belang van de 
bescherming van het milieu andere voorschriften worden verbonden voor de betrokken activiteit 
omtrent de inrichting. Die voorschriften kunnen in ieder geval inhouden: 
a. dat daarbij aangegeven metingen, berekeningen of tellingen – andere dan bedoeld in de 
artikelen 5.4 en 5.5 – moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting 
nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt; 
b. dat in een mate als bij het voorschrift aangegeven, onderzoek moet worden verricht naar 
mogelijkheden tot verdergaande bescherming van het milieu dan waarin de andere aan de 
omgevingsvergunning verbonden voorschriften voorzien; 
c. dat de uitkomsten van daarbij aangegeven metingen, berekeningen, tellingen of onderzoeken 
moeten worden geregistreerd en bewaard dan wel moeten worden gemeld of ter beschikking 
gesteld van bij het voorschrift aangewezen bestuursorganen; 
d. dat moet worden voldaan aan daarbij aangegeven eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid 
van in de inrichting werkzame personen; 
e. dat aan de in de inrichting werkzame personen schriftelijk instructies worden gegeven om 
handelen in strijd met de omgevingsvergunning, de daaraan verbonden voorschriften of krachtens 
artikel 8.44 van de Wet milieubeheer gestelde regels tegen te gaan, en dat toezicht wordt 
gehouden op het naleven van die instructies;  
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f. dat met betrekking tot in het voorschrift geregelde, daarbij aangegeven onderwerpen moet 
worden voldaan aan nadere eisen die door een bij het voorschrift aangewezen bestuursorgaan 
worden gesteld;  
g. dat van daarbij aangegeven veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan, binnen 
een in het voorschrift te bepalen termijn schriftelijk mededeling wordt gedaan aan het bevoegd 
gezag of een door hem aangewezen instantie; 
h. dat met het oog op het kunnen voldoen aan de andere aan de omgevingsvergunning 
verbonden voorschriften voor de betrokken activiteiten omtrent de inrichting, daarbij aangegeven 
organisatorische en administratieve maatregelen moeten worden getroffen; 
i. dat met betrekking tot een bij het voorschrift aangegeven onderwerp waarover geen andere 
voorschriften aan de omgevingsvergunning zijn verbonden, voldoende zorg in acht moet worden 
genomen. 
3. Indien de omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder e, waarbij vanuit een inrichting of mijnbouwwerk afvalwater of andere afvalstoffen 
in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater worden gebracht, kunnen 
aan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu voorschriften 
worden verbonden omtrent: 
a. de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk, of 
b. de krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit 
van het oppervlaktewater. 
4. In afwijking van het tweede lid, onder c, worden geen voorschriften aan de 
omgevingsvergunning verbonden met betrekking tot het melden of ter beschikking stellen van 
uitkomsten als bedoeld in dat onderdeel, indien: 
a. die uitkomsten als gegevens krachtens artikel 12.4, tweede lid, van de Wet milieubeheer 
moeten worden opgenomen in een milieuverslag dat ten behoeve van een bestuursorgaan moet 
worden opgesteld, of 
b. daardoor strijd ontstaat met regels gesteld krachtens artikel 12.4, vijfde lid, of 12.5 van de Wet 
milieubeheer. 
5. Bij een voorschrift inzake nadere eisen als bedoeld in het tweede lid, onder f, kan worden 
aangegeven hoe van die eisen door het aangewezen bestuursorgaan openbaar wordt 
kennisgegeven. 
 
Artikel 5.8 Voorschriften vanwege de toepassing of verwijdering van afvalstoffen 
1. Indien een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de wet 
betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen nuttig worden toegepast of worden 
verwijderd, bevat de omgevingsvergunning ten minste de verplichtingen: 
a. tot het registreren van: 
1°. daarbij aangewezen afvalstoffen die in de inrichting nuttig worden toegepast of worden 
verwijderd: naar hoeveelheid, aard en oorsprong;  
2°. stoffen die bij de nuttige toepassing of verwijdering van die afvalstoffen worden gebruikt of 
verbruikt: naar aard en hoeveelheid;  
3°. stoffen, preparaten en andere producten, hieronder mede begrepen afvalstoffen, die bij de 
nuttige toepassing of verwijdering ontstaan: naar aard en hoeveelheid;  
4°. de wijze waarop de onder 3° bedoelde afvalstoffen nuttig worden toegepast of worden 
verwijderd;  
5°. stoffen, preparaten en andere producten die de inrichting verlaten, voor zover deze bij de 
nuttige toepassing of verwijdering zijn ontstaan: naar aard en hoeveelheid, en  
b. tot het bewaren van de geregistreerde gegevens gedurende ten minste vijf jaren.  
2. Onze Minister kan regels stellen omtrent de wijze waarop de registratie plaatsvindt. 
 
Artikel 5.9 Afwijkende inwerkingtreding en geldingsduur van de voorschriften 
In een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van 
de wet kan worden bepaald:  
a. dat daarbij aangewezen voorschriften eerst in werking treden op een daarbij aangegeven 
tijdstip, dan wel wanneer een daarbij aangegeven omstandigheid zich voordoet;  
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b. dat daarbij aangewezen voorschriften slechts gelden tot een daarbij aangegeven tijdstip, dan 
wel omstandigheid;  
c. dat daarbij aangewezen voorschriften nadat de omgevingsvergunning haar gelding heeft 
verloren, gedurende een daarbij aangegeven termijn van kracht blijven. 
 
Artikel 5.10   Actualisatieplicht 
Het bevoegd gezag geeft in ieder geval toepassing aan het bepaalde in artikel 2.32, eerste lid, 
van de wet indien: 
a. de door de inrichting of onderdelen daarvan veroorzaakte verontreiniging van dien aard is dat 
de emissiegrenswaarden die zijn vastgesteld in de aan de vergunning verbonden voorschriften, 
gewijzigd moeten worden of daarin nieuwe emissiegrenswaarden vastgesteld moeten worden; 
b. belangrijke veranderingen in de beste beschikbare technieken een aanmerkelijke beperking 
van de emissies zonder buitensporige kosten mogelijk maken; 
c. de noodzaak om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken 
de toepassing van andere technieken vereist. 
 
§ 5.2.2. Verbod om bepaalde voorschriften aan een omgevingsvergunning te verbinden 
 
Artikel 5.11   Geen voorschriften betreffende broeikasgasemissies of energiegebruik 
Aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, 
van de wet, worden, indien het een inrichting betreft waarop tevens de in artikel 16.5, eerste lid, 
van de Wet milieubeheer vervatte verboden betrekking hebben, geen voorschriften verbonden: 
a. inhoudende een emissiegrenswaarde voor de directe emissie van broeikasgassen, tenzij zulks 
noodzakelijk is om te verzekeren dat geen significante gevolgen voor het milieu in de 
onmiddellijke omgeving van de inrichting worden veroorzaakt; 
b. ter bevordering van een zuinig gebruik van energie in de inrichting. 
 
Artikel 5.12   Overbrenging van afval naar of uit de provincie 
Aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, 
van de wet, worden geen voorschriften verbonden, die het naar of uit de provincie brengen van 
afvalstoffen beperken of uitsluiten. 
 
§ 5.3 Regels omtrent natuurbescherming  
 
Artikel 5.13   Compenserende maatregelen  
1. Indien een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 om dwingende redenen van groot openbaar belang wordt verleend 
voor het realiseren of verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 19h, eerste lid, van die 
wet, wordt aan de omgevingsvergunning in ieder geval het voorschrift verbonden inhoudende de 
verplichting compenserende maatregelen te treffen. 
2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt het bepaalde bij of krachtens artikel 19h, tweede tot 
en met vijfde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 in acht genomen. 
 
§ 5.4  Aanwijzing van activiteiten waarvoor een tijdelijke omgevingsvergunning wordt 
verleend 
 
Artikel 5.14   Tijdelijke omgevingsvergunning voor het bouwen 
1. In een omgevingsvergunning voor het bouwen van: 
a. een bouwwerk, bestemd om in een tijdelijke behoefte, niet zijnde bewoning, te voorzien;  
b. een bouwwerk dat slechts toelaatbaar is ingevolge een voorlopige bestemming,  
wordt bepaald dat zij slechts geldt voor een daarin aan te geven termijn. 
2. In de categorie gevallen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, is de termijn ten hoogste 
tien jaar. 
3. In de categorie gevallen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, wordt de termijn bepaald 
overeenkomstig hetgeen bij het bestemmingsplan omtrent de duur van de bestemming is 
bepaald.  
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4. De in de omgevingsvergunning aangegeven termijnen kunnen worden verlengd, met dien 
verstande dat de termijn ten aanzien van een bouwwerk dat slechts toelaatbaar is ingevolge een 
voorlopige bestemming slechts kan worden verlengd, indien de duur van de bestemming 
inmiddels is verlengd. 
5. In de categorieën gevallen, bedoeld in het eerste lid, is de vergunninghouder als bedoeld in 
artikel 2.28, eerste lid, van de wet, na het verstrijken van de in de omgevingsvergunning 
aangegeven termijn gehouden het bouwwerk terstond te zijner keuze hetzij te slopen, hetzij in 
overeenstemming te brengen met de van toepassing zijnde voorschriften.  
 
Artikel 5.15   Tijdelijke omgevingsvergunning voor een afwijking van een 

bestemmingsplan 
1. In een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, 
van de wet, die voorziet in een tijdelijke behoefte, wordt bepaald dat zij slechts geldt voor een 
daarin aan te geven termijn van ten hoogste vijf jaar. 
2. Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in het eerste lid is de vergunninghouder als 
bedoeld in artikel 2.28, eerste lid, van de wet, gehouden terstond te zijner keuze hetzij de voor de 
verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand te herstellen, hetzij die met de van 
toepassing zijnde voorschriften van het bestemmingsplan of de beheersverordening in 
overeenstemming te brengen. 
 
Artikel 5.16   Tijdelijke omgevingsvergunning voor een inrichting 
1. In een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, 
van de wet, ten aanzien van een inrichting als bedoeld in bijlage I, onder 28.4, onder a tot en met 
d en onder g, 28.5 en 28.6, wordt bepaald dat zij slechts geldt voor een daarin aan te geven 
termijn van ten hoogste 10 jaar. 
2. In de omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid, kan worden bepaald dat de 
vergunninghouder als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid, van de wet, na het verstrijken van de 
termijn gehouden is terstond te zijner keuze hetzij de voor de verlening van de 
omgevingsvergunning bestaande toestand te herstellen, hetzij die met de van toepassing zijnde 
wettelijk voorgeschreven toestand in overeenstemming te brengen. 
 
§ 5.5. Bijzondere regels voor de omgevingsvergunning 
 
Artikel 5.17  Gevallen waarin de omgevingsvergunning persoonsgebonden is 
1. Indien het bevoegd gezag de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid oplegt, geldt 
de omgevingsvergunning, indien deze betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot een 
inrichting, slechts voor degene aan wie de vergunning is verleend. 
2. De omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid geldt eveneens voor een rechtspersoon 
aan wie zij is overgedragen door de vergunninghouder, indien daarvoor toestemming is verleend 
door het bevoegd gezag. 
3. Artikel 5.16, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op degene aan wie de 
omgevingsvergunning is overgedragen. 
4. Dit artikel is niet van toepassing indien degene die het project ten aanzien van de inrichting 
gaat uitvoeren, ten minste vier weken voordat de inrichting aan hem wordt overgedragen, 
schriftelijk bewijs aan het bevoegd gezag overlegt dat hij financiële zekerheid heeft gesteld 
overeenkomstig de verplichting in de omgevingsvergunning. 
 
Artikel 5.18   Gevallen waarin het bevoegd gezag wijzigt 
Indien de bevoegdheid te beslissen op een aanvraag overgaat naar een ander bestuursorgaan 
als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de wet, verzendt het  bestuursorgaan dat het bevoegd 
gezag wordt hiervan een kennisgeving aan de aanvrager en als dit een ander betreft tevens aan 
degene als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid, van de wet. 
 
§ 5.6. Regels met betrekking tot de publicatie van de omgevingsvergunning  
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Artikel 5.19   Publicatie in Staatscourant 
Een kennisgeving als bedoeld in de artikelen 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt in de Staatscourant geplaatst, voor zover het betreft een besluit tot verlening van een 
omgevingsvergunning waarbij sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2.14, eerste lid, 
aanhef en onder a, onder 1º, van de wet. 
 
Artikel 5.20   Regels voor de elektronische publicatie 
1. PM. Regels betreffende elektronische bekendmaking van de beschikking op de aanvraag aan 
belanghebbenden (aanvrager en indieners van zienswijzen). 
2. PM. Regels betreffende elektronische mededeling van de beschikking op de website van het 
bevoegd gezag, en van het omgevingsloket indien sprake is van een ander bevoegd gezag dan 
BW, en van de rijksoverheid. 
 
 
Hoofdstuk 6. Behandeling van de aanvraag 
 
§ 6.1. Advies over de aanvraag 
 
Artikel 6.1   Aanwijzing burgemeester en wethouders als adviseur 
Met betrekking tot een aanvraag worden als adviseur aangewezen burgemeester en wethouders 
van de gemeente waarin het project geheel of gedeeltelijk zal worden of wordt uitgevoerd, in 
gevallen waarin zij niet het bevoegd gezag zijn. 
 
Artikel 6.2  Adviseurs bij een aanvraag vanwege bouwen 
1. Met betrekking tot een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
van de wet, vragen burgemeester en wethouders advies aan de welstandscommissie dan wel de 
stadsbouwmeester, tenzij er voor het betreffende bouwwerk geen redelijke eisen van welstand 
gelden of bij voorbaat vaststaat dat de vergunning reeds op een andere grond moet worden 
geweigerd. 
2. In gevallen waarin burgemeester en wethouders niet het bevoegd gezag zijn betrekken zij het 
advies van de welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester bij het advies dat zij ingevolge 
artikel 2.11, derde lid of vierde lid, van de wet uitbrengen aan het bevoegd gezag. 
 
Artikel 6.3  Adviseurs bij een aanvraag vanwege een inrichting of mijnbouwwerk 
1. Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder e, van de wet, in gevallen waarin burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn, 
worden als adviseur aangewezen: 
a. de commandant van de regionale brandweer binnen wiens gebied de betrokken inrichting 
geheel of in hoofdzaak zal zijn of is gelegen, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
inrichting die behoort tot een categorie die is genoemd in bijlage I, onder 3.1 of 17; 
b. gedeputeerde staten van de provincie waarin de betrokken inrichting geheel of in hoofdzaak zal 
zijn of is gelegen, indien de inrichting of een onderdeel daarvan is gelegen in een gebied 
waarvoor bij provinciale verordening regels zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van het 
grondwater met het oog op de waterwinning; 
c. gedeputeerde staten van de provincie waarin de betrokken inrichting geheel of in hoofdzaak zal 
zijn of is gelegen, indien de inrichting is gelegen op een industrieterrein waaromheen ingevolge 
hoofdstuk V van de Wet geluidhinder een zone is vastgesteld en waarvan is bepaald dat het 
industrieterrein van regionaal belang is, als bedoeld in artikel 163 van de Wet geluidhinder. 
2. Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder e, van de wet, in gevallen waarin gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn, wordt 
als adviseur aangewezen de commandant van de regionale brandweer binnen wiens gebied de 
betrokken inrichting geheel of in hoofdzaak zal zijn of is gelegen, indien de aanvraag betrekking 
heeft op een inrichting die behoort tot een categorie die is genoemd in bijlage I, onder 3.5; 
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Artikel 6.4  Adviseurs bij een aanvraag i.v.m. een monument 
1. Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder f, van de wet, worden als adviseurs aangewezen: 
a. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
b. gedeputeerde staten, indien het beschermde monument buiten de krachtens de 
Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kom ligt. 
2. Het advies als bedoeld in het eerste lid, wordt verleend binnen twee maanden nadat het 
bevoegd gezag de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 3:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ter beschikking heeft gesteld. 
3. PM: regeling van de advisering door de RACM 
 
Artikel 6.5  Adviseurs in geval van aanhakende toestemming 
1. Met betrekking tot een aanvraag die ingevolge een wettelijk voorschrift tevens betrekking heeft 
op een andere activiteit dan bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, en 2.2 van de wet wordt als 
adviseur aangewezen het bestuursorgaan dat in gevallen dat een aanvraag op die activiteit geen 
betrekking zou hebben, bevoegd zou zijn tot het nemen van een besluit met betrekking tot die 
activiteit. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien: 
a. het bestuursorgaan, bedoeld in het eerste lid, tevens het bestuursorgaan is dat bevoegd is tot 
het nemen van een besluit ten aanzien van de aanvraag, of 
b.het bestuursorgaan bevoegd is met betrekking tot de aanvraag een verklaring als bedoeld in 
artikel 2.29, eerste lid, van de wet te geven. 
 
§ 6.2. Verklaring van geen bedenkingen 
 
Artikel 6.6 
1. Voor zover een project als bedoeld in artikel 3.2, vierde lid, betrekking heeft op een 
ondergronds gelegen inrichting voor het opslaan van afvalstoffen die van buiten het betrokken 
mijnbouwwerk afkomstig zijn, dan wel gevaarlijke stoffen, wordt de vergunning niet verleend dan 
nadat gedeputeerde staten van de provincie waarin het project geheel of in hoofdzaak zal worden 
of wordt uitgevoerd, hebben verklaard dat zij daartegen geen bedenkingen hebben. 
2. Voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder c, van de wet, wordt een omgevingsvergunning waarbij toepassing wordt gegeven aan 
artikel 2.14, eerste lid, onderdeel a, onder 3º, van de wet niet verleend dan nadat de 
gemeenteraad van de gemeente waarin het project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt 
uitgevoerd, heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft, tenzij sprake is van een 
project van provinciaal of nationaal ruimtelijk belang. 
3. De verklaring als bedoeld in het tweede lid, kan slechts worden geweigerd in het belang van 
een goede ruimtelijke ordening. 
4. De gemeenteraad kan de bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, delegeren aan 
burgemeester en wethouders. 
5. Geen verklaring is vereist indien het orgaan dat bevoegd is de verklaring te verlenen tevens 
bevoegd is op de aanvraag te beslissen.  
6. Een verzoek als bedoeld in artikel 2.31, eerste lid, tweede volzin, onder a, van de wet kan 
worden gedaan, indien de omstandigheden sinds het tijdstip waarop de verklaring is gegeven 
zodanig zijn gewijzigd dat deze niet of niet zonder daarbij te bepalen dat aan de 
omgevingsvergunning daarbij aangegeven voorschriften worden verbonden, zou zijn gegeven, 
indien deze omstandigheden op het tijdstip waarop de verklaring is gegeven, zouden hebben 
bestaan. 
 
§ 6.3.  Bijzondere gevallen van bestuurlijke verplichtingen 
 
§ 6.3.1.  Toezending van de aanvraag, de ontwerpbeschikking of de beschikking 
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Artikel 6.7 Toezending van de aanvraag 
Indien een inrichting belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu in een andere lidstaat van de 
Europese Unie kan veroorzaken, dan wel indien een andere lidstaat van de Europese Unie die 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu van een inrichting kan ondervinden daarom 
verzoekt, verstrekt het bestuursorgaan de aanvraag met de daarbij behorende stukken aan die 
lidstaat op het tijdstip waarop daarvan in Nederland kennis wordt gegeven dan wel de aanvraag 
met de daarbij behorende stukken in Nederland ter inzage wordt gelegd. 
 
Artikel 6.8 Toezending van de ontwerpbeschikking 
1. Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder c, van de wet of activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de wet, in 
gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting die behoort tot een door Onze 
Minister aangewezen categorie, zendt het bevoegd gezag het ontwerp van het te nemen besluit 
toe aan de inspecteur. 
2. Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder e, van de wet, in gevallen waarin gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn, zenden 
zij het ontwerp van het te nemen besluit toe aan gedeputeerde staten van de provincie waarin de 
betrokken inrichting mede zal zijn of is gelegen. 
3. Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder e, van de wet, in gevallen waarin Onze Minister van Economische Zaken het bevoegd 
gezag is, zendt deze het ontwerp van het te nemen besluit toe aan gedeputeerde staten van de 
provincie waarin de betrokken inrichting geheel of ten dele zal zijn of is gelegen. 
 
Artikel 6.9 Toezending van de beschikking 
Het bevoegd gezag zendt de beschikking op de aanvraag ten aanzien van gevallen als bedoeld in 
artikel 6.8, eerste lid, toe aan de inspecteur.  
 
§ 6.3.2. Toezending van de aanvraag en van andere gegevens vanwege het BRZO 
 
Artikel 6.10 Toezending ingeval van inrichting waarop BRZO van toepassing is 
1. Voor zover een aanvraag betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder e, van de wet, waarop paragraaf 2 of 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van 
toepassing is, zendt het bevoegd gezag uiterlijk twee weken na ontvangst van de aanvraag, een 
afschrift daarvan en van de daarbij behorende gegevens en bescheiden, aan: 
a. Onze Minister; 
b. de daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen 
ambtenaar, bedoeld in artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998; 
c. de burgemeester van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk zal zijn of is 
gelegen, met uitzondering van de burgemeester van de gemeente waarvan burgemeester en 
wethouders bevoegd zijn te beslissen op de aanvraag; 
d. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting geheel of gedeeltelijk 
zal zijn of is gelegen; 
e. voor zover de onderdelen van het veiligheidsrapport betrekking hebben op de risico’s voor het 
oppervlaktewater: het bestuursorgaan dat tot het verlenen van de vergunning krachtens de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is, behoudens in een geval als bedoeld in artikel 
8.28 van de Wet milieubeheer. 
2. In gevallen als bedoeld in het eerste lid zendt het bevoegd gezag uiterlijk twee weken na de 
bekendmaking van de omgevingsvergunning een afschrift daarvan aan: 
a. Onze Minister; 
b. de inspecteur; 
c. de arbeidsinspectie; 
d. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of 

gedeeltelijk is gelegen; 
e. het bestuur van de regionale brandweer; 
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3. Het bevoegd gezag zendt, indien tijdens de behandeling van de aanvraag een aanvulling op 
het veiligheidsrapport is ontvangen, deze aanvulling uiterlijk twee weken na ontvangst aan de in 
het eerste lid genoemde bestuursorganen en aan de daar bedoelde ambtenaar. 
 
Artikel 6.11 Toezending van de samenvatting van de risico-analyse 
Het bestuursorgaan zendt in een geval als bedoeld in bijlage I, categorie 21, 28.4, of 29, met het 
oog op de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen een exemplaar van 
de schriftelijke samenvatting van de risico-analyse aan:  
a. de burgemeester van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak zal zijn of is 
gelegen; 
b. de commissaris van de Koningin in de provincie waarin een gemeente als bedoeld onder a is 
gelegen; 
c. het bestuur van de regionale brandweer waarin een gemeente als bedoeld onder a is gelegen. 
  
Artikel 6.12 Toezending van het veiligheidsrapport 
1. Het bestuursorgaan zendt in een geval als bedoeld in artikel 6.10 met het oog op de 
voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen de daar bedoelde onderdelen 
van het veiligheidsrapport en, indien tijdens de behandeling van de aanvraag een aanvulling op 
het veiligheidsrapport is ontvangen, deze aanvulling aan: 
a. de burgemeester van de gemeenten waarvan het grondgebied is gelegen binnen de lijn van 
10-8 individueel risico, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware 
ongevallen 1999; 
b. de commissaris van de Koningin in de provincie waarin een gemeente is gelegen waarin de 
inrichting geheel of gedeeltelijk zal zijn of is gelegen; 
c. de commissaris van de Koningin in de provincie waarin een gemeente als bedoeld onder a is 
gelegen; 
d. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied een gemeente als bedoeld onder a 
of c is gelegen. 
2. Het bestuursorgaan zendt een exemplaar van de stukken, bedoeld in het eerste lid, aan Onze 
Minister. 
3. Onze Minister zendt een exemplaar van de stukken, bedoeld in het eerste lid, indien de lijn van 
10-8 individueel risico, bedoeld in bijlage III, onder 2, onder c, van het Besluit risico's zware 
ongevallen 1999 zich uitstrekt over het grondgebied van een andere staat, aan die staat. In dat 
geval zendt hij tevens een exemplaar aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. In afwijking van de eerste volzin zendt Onze Minister, indien krachtens artikel 
19.3 van de wet een tweede tekst is overgelegd, een exemplaar van deze tekst aan de betrokken 
staat. 
 
 
Hoofdstuk 7. Kwaliteitseisen vergunningverlening en handhaving 
 
§ 7.1 Kwaliteitseisen vergunningverlening 
 
Artikel 7.1  Register van omgevingsvergunningen voor het bouwen 
De andere gegevens, bedoeld in artikel 57, tweede lid, van de Woningwet, zijn: 
a. de datum waarop de aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen;  
b. de datum waarop de omgevingsvergunning is verleend;  
c. het nummer van de omgevingsvergunning;  
d. de plaats van het bouwwerk en de daarop betrekking hebbende kadastrale gegevens;  
e. de aard van de bouwwerkzaamheden;  
f. ingeval het bouwwerk wordt gebouwd krachtens aanneming van werk: de naam en het adres 
van de onderneming die het bouwwerk uitvoert;  
g. ingeval het bouwwerk bedrijfsmatig in eigen beheer wordt gebouwd: de naam en het adres van 
de ondernemingen die deelnemen aan het bouwen;  
h. ingeval het bouwwerk niet-bedrijfsmatig in eigen beheer wordt gebouwd: de naam en het adres 
van de opdrachtgever, de naam en het adres van de ondernemingen die deelnemen aan het 
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bouwen alsmede voor welk onderdeel de desbetreffende onderneming zorgdraagt;  
i. het nummer van de omgevingsvergunning of ontheffing van een in de onderdelen f tot en met h 
bedoeld bedrijf, zoals opgenomen in het register, bedoeld in artikel 22a van de Vestigingswet 
Bedrijven 1954.  
2. Aantekening van de desbetreffende in het eerste lid bedoelde gegevens vindt plaats binnen 
twee dagen na de dag waarop: 
a. de aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen,  
b. de omgevingsvergunning is verleend of  
c. die gegevens zijn ontvangen.  
3. Wijzigingen van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden zo spoedig mogelijk 
aangetekend. 
 
Artikel 7.2  Register van omgevingsvergunningen voor monumenten 
Burgemeester en wethouders en, voor zover het betreft de monumenten die niet gelegen zijn 
binnen het grondgebied van enige gemeente, Onze Minister houden een openbaar register aan, 
waarin aantekening wordt gehouden van vergunningen als bedoeld in artikel 11 van de 
Monumentenwet 1988 en van omgevingsvergunningen voor een activiteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder, van de wet. 
2. In het in het eerste lid bedoelde register worden voorts aangetekend:  
a. de datum van de vergunning;  
b. het nummer van de vergunning;  
c. de plaats van het monument waarop de vergunning betrekking heeft, alsmede van de van 
belang zijnde kadastrale gegevens daarvan;  
d. de aard van de werkzaamheden.  
3.Aantekening als bedoeld in het tweede lid vindt plaats binnen een week na de dag waarop een 
vergunning is verleend. 
 
Artikel 7.3  Implementatieregeling E-PTPR-richtlijn 
PM. 
 
§ 7.2 Kwaliteitseisen handhaving 
 
Artikel 7.4  Definitie bestuursorgaan 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bestuursorgaan: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 5.3, 
tweede lid, van de wet. 
 
Artikel 7.5   Handhavingsbeleid 
1. Het bestuursorgaan stelt het handhavingsbeleid vast in een of meer documenten waarin 
gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen het zichzelf stelt bij de handhaving en welke 
activiteiten het daartoe zal uitvoeren. Het bestuursorgaan beziet regelmatig, maar in elk geval 
naar aanleiding van de evaluatie, bedoeld in artikel 7.10, tweede lid, of dit beleid moet worden 
aangepast en past het zonodig aan. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat dit beleid en het 
handhavingsbeleid van de andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met 
de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd. 
2. Het handhavingsbeleid is gebaseerd op een analyse van de problemen die zich naar het 
oordeel van het bestuursorgaan kunnen voordoen met betrekking tot de naleving van het bij of 
krachtens de betrokken wetten bepaalde in de gevallen waarin de zorg voor de handhaving 
daarvan aan hem is opgedragen.  
3. Het handhavingsbeleid geeft inzicht in: 
a. de prioriteitenstelling met betrekking tot de uitvoering van de krachtens het eerste lid 
voorgenomen activiteiten; 
b. de methodiek die het bestuursorgaan hanteert om te bepalen of de krachtens het eerste lid 
gestelde doelen worden bereikt. 
4. Het handhavingsbeleid geeft voorts inzicht in de strategie die het bestuursorgaan hanteert met 
betrekking tot: 
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a. de wijze waarop het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten 
bepaalde wordt uitgeoefend om de krachtens het eerste lid gestelde doelen te bereiken; 
b. de rapportage van de bevindingen van degenen die toezicht hebben uitgeoefend en het 
vervolg dat aan die bevindingen wordt gegeven; 
c. de wijze waarop bestuurlijke sanctiebeschikkingen alsmede de termijnen die bij het geven en 
uitvoeren van zodanige beschikkingen worden gehanteerd, en de strafrechtelijke handhaving 
onderling worden afgestemd, en waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard van de 
geconstateerde overtredingen; 
d. de wijze waarop het bestuursorgaan omgaat met overtredingen die zijn begaan door of in 
naam van dat bestuursorgaan of van andere organen behorende tot de overheid. 
5. Het handhavingsbeleid geeft tevens inzicht in de afspraken die het bestuursorgaan heeft 
gemaakt met de andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met de 
strafrechtelijke handhaving, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden.  
6. Burgemeester en wethouders maken het handhavingsbeleid bekend aan de gemeenteraad. 
Gedeputeerde staten maken het handhavingsbeleid bekend aan provinciale staten. 
 
Artikel 7.6  Uitvoeringsprogramma 
1. Het bestuursorgaan werkt het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma 
waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan het 
komende jaar uitvoert. Daarbij houdt het bestuursorgaan rekening met de krachtens artikel 7.5, 
eerste lid, gestelde doelen en de krachtens artikel 7.5, derde lid, onder a, gestelde prioriteiten. 
2. Het bestuursorgaan stemt het uitvoeringsprogramma af met de andere betrokken 
bestuursorganen en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving. 
3. Burgemeester en wethouders maken het uitvoeringsprogramma bekend aan de gemeenteraad. 
Gedeputeerde staten maken het uitvoeringsprogramma bekend aan provinciale staten. 
 
Artikel 7.7  Uitvoeringsorganisatie 
1. Het bestuursorgaan richt zijn organisatie zodanig in dat een adequate en behoorlijke  
uitvoering van het handhavingsbeleid, bedoeld in artikel 7.5, en het uitvoeringsprogramma, 
bedoeld in artikel 7.6, gewaarborgd is. Daartoe draagt het bestuursorgaan er in ieder geval 
zorg voor dat: 
a. de personeelsformatie ten behoeve van de handhaving en de bij de onderscheiden functies 
behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd; 
b. de personen die zijn belast met de voorbereiding van besluiten ten aanzien van aanvragen om 
een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking hebben op activiteiten met betrekking tot 
een inrichting niet worden belast met: 
1°. het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde met 
betrekking tot een inrichting, en 
2°. het voorbereiden of uitvoeren van bestuurlijke sanctiebeschikkingen met betrekking tot een 
inrichting; 
c. een krachtens artikel 5.10 van de wet aangewezen ambtenaar niet voortdurend feitelijk wordt 
belast met het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken 
wetten bepaalde met betrekking tot dezelfde inrichting; 
d. de organisatie van het bestuursorgaan ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar en 
beschikbaar is. 
2. Het bestuursorgaan draagt er tevens zorg voor dat: 
a. een beschrijving van de werkprocessen, de procedures en de bijbehorende 
informatievoorziening inzake het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken 
wetten bepaalde en het voorbereiden, geven en uitvoeren van bestuurlijke sanctiebeschikkingen 
wordt vastgesteld. 
b. de uit te voeren werkzaamheden plaatsvinden overeenkomstig deze beschrijving. 

 
Artikel 7.8  Borging van de middelen 
Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat: 
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a. de voor het bereiken van de krachtens artikel 7.5, eerste lid, gestelde doelen en het uitvoeren 
van de in dat artikellid bedoelde activiteiten benodigde en beschikbare financiële en 
personele middelen inzichtelijk worden gemaakt en in de begroting worden gewaarborgd; 

b. voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 7.6, eerste lid, voldoende 
benodigde financiële en personele middelen beschikbaar zijn en dat deze middelen zonodig 
worden aangevuld of het uitvoeringsprogramma zo nodig wordt aangepast. 

 
Artikel 7.9  Monitoring 
1. Het bestuursorgaan bewaakt met behulp van een geautomatiseerd systeem de resultaten en 
de voortgang van: 
a. de uitvoering van het uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 7.6, eerste lid; 
b. het bereiken van de krachtens artikel 7.5, eerste lid, gestelde doelen. 
2. In het systeem worden voorts in het kader van de handhaving verkregen gegevens 
geregistreerd. 
 
Artikel 7.10  Rapportage 
1. Het bestuursorgaan rapporteert periodiek over: 
a. het bereiken van de krachtens artikel 7.5, eerste lid, gestelde doelen; 
b. de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, bedoeld in artikel 7.5, eerste lid, in verhouding 
tot de prioriteitenstelling, bedoeld in artikel 7.5, derde lid, onder a; 
c. de uitvoering van de afspraken, bedoeld in artikel 7.5, vijfde lid. 
2. Het bestuursorgaan evalueert jaarlijks of de in het uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 
7.6, eerste lid, opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben 
bijgedragen aan het bereiken van de krachtens artikel 7.5, eerste lid, gestelde doelen. 
3. Burgemeester en wethouders maken de rapportage, bedoeld in het eerste lid, en het verslag 
van de evaluatie, bedoeld in het tweede lid, bekend aan de gemeenteraad. Gedeputeerde staten 
maken de rapportage, bedoeld in het eerste lid, en het verslag van de evaluatie, bedoeld in het  
tweede lid, bekend aan provinciale staten. 
 
 
Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen 
 
§ 8.1. Leges 
 
Artikel 8.1   Legesheffing door het rijk 
PM. Aanwijzing van activiteiten waarvoor rechten worden geheven ter zake van de behandeling 
van aanvragen door Onze Minister. 
 
§ 8.2. Financiële zekerheid 
 
§ 8.2.1 Reikwijdte 
 
Artikel 8.2   Uitsluiting van categorieën van gevallen voor de financiële zekerheid 
1. Deze paragraaf is niet van toepassing op het stellen van financiële zekerheid voor inrichtingen 
die worden gedreven door de Staat. 
2. Paragraaf 8.2.2 is niet van toepassing op het stellen van financiële zekerheid door degene die 
een project uitvoert, ter nakoming van de op hem rustende verplichtingen, met betrekking tot een 
bovenafdichting als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het Stortbesluit bodembescherming. 
3. Paragraaf 8.2.3 is niet van toepassing op het stellen van financiële zekerheid door degene die 
een project uitvoert, ter dekking van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit 
verontreiniging van de bodem, door: 
a. een ondergrondse tank, voor zover artikel 15 van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 
1998 hierop van toepassing is,  
b. een tankstation voor het wegverkeer, voor zover artikel 8 van het Besluit tankstations 
milieubeheer hierop van toepassing is, of  
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c. een inrichting als bedoeld in artikel 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit, voor zover de artikelen 3.2.3 
en 3.3.3 van dat besluit hierop van toepassing zijn.  
 
§ 8.2.2. Nakoming van de vergunningverplichtingen 
 
Artikel 8.3   Het voorschrijven van financiële zekerheid 
1. Het bevoegd gezag kan aan een omgevingsvergunning met betrekking tot activiteiten met 
betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de wet, in gevallen 
die behoren tot een in bijlage III, onderdeel A, aangewezen categorie, voorschriften verbinden, 
inhoudende een verplichting voor degene die de betrokken activiteiten verricht tot het stellen van 
financiële zekerheid voor het nakomen van krachtens de omgevingsvergunning voor hem 
geldende verplichtingen ten aanzien van het opslaan van daarin aangegeven afvalstoffen of ten 
aanzien van het beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten in die inrichting. 
2. Het bevoegd gezag betrekt hierbij in ieder geval: 
a. de specifieke omstandigheden van het betreffende bedrijf, de solvabiliteit en de aanwezigheid 
van een milieuzorgsysteem,  
b. de aard en de omvang van de afvalstoffen,  
c. de frequentie van het afvoeren van de afvalstoffen,  
d. de verhouding tussen de maximaal te verwachten kosten van beheer van afvalstoffen en de 
hoogte van de kosten voor het stellen van financiële zekerheid,  
e. het reeds zodanig vrijwillig gesteld zijn van financiële zekerheid door degene die de betrokken 
activiteiten verricht, dat de krachtens de omgevingsvergunning voor hem geldende verplichtingen, 
bedoeld in het eerste lid, kunnen worden nagekomen, en  
f. de naleving van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften en beperkingen.  
 
Artikel 8.4   Redelijke hoogte van de financiële zekerheid 
Indien het bevoegd gezag de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid oplegt, is het 
bedrag waarvoor de financiële zekerheid in stand wordt gehouden niet hoger dan redelijkerwijs 
nodig is ter dekking van de kosten voor nakoming van de in artikel 8.3 bedoelde verplichtingen 
voor degene die de betrokken activiteiten verricht. 
 
Artikel 8.5   Wijze van uitvoering van de financiële zekerheid 
1. Indien het bevoegd gezag de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid oplegt, kan 
het bepalen op welke wijze aan die verplichting uitvoering wordt gegeven. 
2. Indien het bevoegd gezag gebruik maakt van deze bevoegdheid, kan het een of meer van de 
volgende vormen van financiële zekerheid voorschrijven: 
a. een borgtocht of een bankgarantie;  
b. een hypotheek- of pandrecht;  
c. het deelnemen aan een daartoe ingesteld fonds dat naar het oordeel van het bevoegd gezag 
voldoende waarborg biedt dat de kosten van nakoming zijn gedekt;  
d. het treffen van enige andere voorziening, waarbij de financiële zekerheid naar het oordeel van 
het bevoegd gezag gelijkwaardig is aan een vorm van financiële zekerheid als bedoeld in 
onderdeel a, b of c.  
3. Het bevoegd gezag respecteert zoveel mogelijk de vorm van financiële zekerheid die de 
voorkeur geniet van degene die de betrokken activiteiten verricht. 
 
Artikel 8.6   Duur van de financiële zekerheid 
1. Indien het bevoegd gezag de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid oplegt, wordt 
die zekerheid in stand gehouden tot het moment waarop degene die de betrokken activiteiten 
verricht, na het beëindigen van de activiteiten met het oog waarop zij is gesteld, dan wel na het 
beëindigen van alle activiteiten in de inrichting, op een naar het oordeel van het bevoegd gezag 
toereikende wijze de afvalstoffen nuttig heeft toegepast of verwijderd. 
2. Degene die het project uitvoert, meldt het bevoegd gezag dat hij de activiteiten heeft beëindigd 
en de afvalstoffen nuttig heeft toegepast of verwijderd. 
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§ 8.2.3. Aansprakelijkheid voor schade aan de bodem 
 
Artikel 8.7   Het voorschrijven van financiële zekerheid terzake van schade aan de 

bodem 
1. Het bevoegd gezag kan aan de vergunning voor een inrichting in categorieën van gevallen als 
aangewezen in bijlage III onderdeel B, voorschriften verbinden, die voor degene die het project 
uitvoert, de verplichting inhouden tot het stellen van financiële zekerheid ter dekking van zijn 
aansprakelijkheid voor schade aan de bodem. 
2. Het bevoegd gezag betrekt hierbij in ieder geval: 
a. de specifieke omstandigheden van het betreffende bedrijf, de solvabiliteit en de aanwezigheid 
van een milieuzorgsysteem,  
b. de aard en de omvang van de stoffen, die schade aan de bodem kunnen veroorzaken,  
c. de maximaal te verwachten bodemherstelkosten,  
d. de verhouding tussen het risico op milieuschade van een bepaalde omvang en de hoogte van 
de kosten voor het stellen van financiële zekerheid,  
e. het reeds zodanig vrijwillig gesteld zijn van financiële zekerheid door degene die het project 
uitvoert, dat de krachtens de vergunning voor hem geldende verplichtingen, bedoeld in het eerste 
lid, kunnen worden nagekomen, en  
f. de naleving van aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen.  
 
Artikel 8.8   Redelijke hoogte van de financiële zekerheid terzake van schade aan de 

bodem 
Indien het bevoegd gezag de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid oplegt, is het 
bedrag waarvoor de financiële zekerheid in stand wordt gehouden niet hoger dan redelijkerwijs 
nodig is ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem van degene die het 
project uitvoert, met als maximum het in bijlage III onderdeel B met betrekking tot de betrokken 
categorie van gevallen aangegeven bedrag.  
 
Artikel 8.9   Wijze van uitvoering van de financiële zekerheid terzake van schade aan de 

bodem 
1. Indien het bevoegd gezag de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid oplegt, kan 
het bepalen op welke wijze aan de verplichting tot het stellen van de financiële zekerheid 
uitvoering wordt gegeven. 
2. Indien het bevoegd gezag gebruik maakt van deze bevoegdheid, kan het een of meer van de 
volgende vormen van financiële zekerheid voorschrijven: 
a. het sluiten van een verzekeringsovereenkomst die naar het oordeel van het bevoegd gezag 
voldoende waarborg biedt dat de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem door de 
verzekering gedekt wordt;  
b. het deelnemen aan een daartoe ingesteld fonds dat naar het oordeel van het bevoegd gezag 
voldoende waarborg biedt dat de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem is gedekt;  
c. het treffen van enige andere voorziening, waarbij de dekking van de aansprakelijkheid voor 
schade aan de bodem naar het oordeel van het bevoegd gezag gelijkwaardig is aan de dekking, 
bedoeld in de onderdelen a en b.  
3. Het bevoegd gezag respecteert zoveel mogelijk de vorm van financiële zekerheid die de 
voorkeur geniet van degene die het project uitvoert. 
 
Artikel 8.10   Duur van instandhouding van de financiële zekerheid terzake van schade 

aan de bodem 
1. Indien het bevoegd gezag de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid oplegt, wordt 
die zekerheid in een geval, behorende tot de categorieën 2 tot en met 6, aangewezen in bijlage III 
onderdeel B, in stand gehouden tot het moment waarop de inrichting niet meer in werking is. 
2. Indien het bevoegd gezag de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid oplegt in een 
geval behorende tot categorie 1, aangewezen in bijlage III onderdeel B, kan het bevoegd gezag 
als de inrichting niet meer in werking is, een naar zijn oordeel passend moment bepalen vanaf 
wanneer die zekerheid niet langer in stand behoeft te worden gehouden. 
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§ 8.2.4. Bewijsvoering, wijziging en overdracht 
 
Artikel 8.11   Bewijs van financiële zekerheidsstelling 
1. Indien het bevoegd gezag de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid oplegt, 
verbindt het het voorschrift aan de vergunning, dat degene die het project uitvoert, binnen een 
daarbij aangegeven termijn schriftelijk bewijs overlegt dat overeenkomstig het voorschrift 
financiële zekerheid is gesteld. 
2. Het bevoegd gezag kan in de voorschriften bepalen dat het schriftelijk bewijs aan daarbij 
aangegeven voorwaarden voldoet. 
 
Artikel 8.12   Mededeling van iedere wijziging van de uitvoering van de financiële 

zekerheidsstelling 
Indien het bevoegd gezag de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid oplegt, verbindt 
het het voorschrift aan de vergunning dat van iedere wijziging met betrekking tot de uitvoering van 
de betrokken voorschriften uiterlijk vier weken na die wijziging schriftelijk mededeling wordt 
gedaan aan het bevoegd gezag. 
 
 
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 9.1   Tijdstip inwerkingtreding 
 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de diverse 
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
 
Artikel 9.2   Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit omgevingsrecht. 
 
 
Lasten en bevelen ........... 
 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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Bijlage I. Aanwijzing van categorieën inrichtingen en vergunningplichtige 
inrichtingen, alsmede van gevallen waarin een ander bestuursorgaan dan 
burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is. 
 
 
Artikel A. 
 
1. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, 
worden aangewezen de inrichtingen in als genoemd in artikel B van deze bijlage. 
2. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden aangewezen: 
a. inrichtingen als bedoeld in bijlage II, uitgezonderd categorie 5, en bijlage III van het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit;  
b. inrichtingen waarop een van de onderstaande besluiten en regelingen van toepassing is:  
o Besluit glastuinbouw voor zover het een glastuinbouwbedrijf type A betreft;  
o Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen;  
o Besluit externe veiligheid inrichtingen;  
o Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer;  
o Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen;  
o Besluit LPG-tankstations milieubeheer;  
o Besluit risico’s zware ongevallen 1999;  
o Besluit verbranden afvalstoffen;  
o Besluit beheer autowrakken  
o Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies-PVC-inrichtingen milieubeheer;  
o Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer;  
o Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer;  
o Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land;  
c. inrichtingen waarvoor krachtens artikel 7.2, derde lid, van de wet een milieu-effectrapport 
moet worden gemaakt dan wel waarvoor het bevoegd gezag krachtens artikel 7.2, vierde lid, 
van de wet heeft bepaald dat een milieu-effectrapport moet worden gemaakt;  
d. inrichtingen waarin zich één of meer broeikasgasinstallaties bevinden als bedoeld in artikel 
16.1 van de wet;  
e. inrichtingen gevestigd op of nabij een stortplaats als bedoeld in artikel 8.48 van de Wet 
milieubeheer. 
 
Artikel B. 
 
Categorie 1  
 
1.1. Inrichtingen waar: 
a. een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen 
groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen 
een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft; 
b. een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk 
vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk 
vermogen een verbrandingsmotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten 
beschouwing blijft; 
c. een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen 
met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW.  
1.2. Voor de toepassing van onderdeel 1.1 blijven buiten beschouwing: 
a. elektromotoren, verbrandingsmotoren en installaties voor het verstoken van brandstoffen die 
tijdelijk in een bepaalde omgeving aanwezig zijn;  
b. elektromotoren, die in een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat voor bewoning 
wordt gebruikt of daartoe is bestemd, ten behoeve van dat gebouw worden aangewend; 
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c. elektromotoren van bruggen, viadukten, verkeerstunnels en andere ondergronds gelegen 
bouwwerken voor vervoer van personen of goederen en beweegbare waterkeringen.  
1.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen: 
a. waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal 
geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer; 
b. voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer;  
c. voor het beproeven van: 
1°. verbrandingsmotoren waarbij voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het afremmen 
van een gezamenlijk motorisch vermogen van 1 MW of meer;  
2°. straalmotoren of -turbines met een stuwkracht van 9 kN of meer;  
3°. straalmotoren of -turbines met een op as overgebracht vermogen van 250 kW of meer;  
d. voor het vervaardigen van petrochemische produkten of chemicaliën met een niet in een 
gesloten gebouw geïnstalleerd motorisch vermogen van 1 MW of meer.  
1.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden inrichtingen aangewezen: 
o waar een of meer installaties aanwezig zijn voor het verstoken of verbranden van andere stoffen 

dan aardgas, propaangas, butaangas, gasolie of biodiesel die voldoet aan NEN-EN 14.214, met 
capaciteit van meer dan 20 kW thermisch vermogen; (nog geen inrichting tot 130 kW gelet op 
1.1.c) 

o waar verbrandingsmotoren aanwezig zijn voor het afremmen van een gezamenlijk motorisch 
vermogen van 1 MW of meer,  

o waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal 
geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer; (1.3a) 

o waar een warmtekrachtinstallatie aanwezig is waarin een andere brandstof dan aardgas, 
propaangas of butaangas wordt gebruikt, 

o voor het beproeven van straalmotoren of –turbines. 
o voor het vervaardigen van petrochemische produkten of chemicaliën met een niet in een 

gesloten gebouw geïnstalleerd motorisch vermogen van 1 MW of meer. 
o waar sprake is van een (dieren-)crematorium. 
o waar praktijkruimten aanwezig zijn voor chemisch of biochemisch, natuurkundig, technisch, 

agrarisch of veterinair onderwijs waarop de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk 
onderzoek van toepassing is;  

o waar laboratoria aanwezig zijn uitgezonderd kleinschalige laboratoria voor interne 
kwaliteits- of productcontroles of ten behoeve van huisartsen, dierenartsen, tandartsen of 
tandtechnici. 

 
PM. Aparte groep maken: inrichtingen voor landbouw/bloemenverbouwen/vliegvelden. 
 
Categorie 2 
 
2.1. Inrichtingen voor: 
a. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, 
al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand; 
b. het regelen of meten van de druk of stroming van gas of gasstromen.  
2.2. Voor de toepassing van onderdeel 2.1 blijven buiten beschouwing: 
a. een of meer bovengrondse drukhouders of insluitsystemen met een inhoud of een 
gezamenlijke inhoud kleiner dan 0,025 m3 voor het opslaan van licht ontvlambare, ontvlambare, 
schadelijke of irriterende gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof 
verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand; 
b. ten hoogste twee bovengrondse, niet op een bouwplaats opgestelde drukhouders of 
insluitsystemen, elk met een inhoud van 0,15 m3 of minder voor het opslaan van propaan ten 
behoeve van ruimteverwarming, warmwatervoorziening, het bereiden van voedingsmiddelen of 
huishoudelijk gebruik;  
c. een of meer drukhouders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud 
kleiner dan 1 m3 voor het opslaan van andere dan de onder a of b genoemde gassen of 
gasmengsels of zuurstof, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in 
vloeistof opgeloste toestand, met uitzondering van ontplofbare, zeer licht ontvlambare, zeer 

Voorontwerp Besluit omgevingsrecht 
 

23



Voorontwerp Besluit omgevingsrecht 
Versie 6 december 2006 

 

vergiftige, vergiftige, oxyderende, corrosieve, carcinogene, mutagene of teratogene gassen of 
gasmengsels. 
2.3. Voor de toepassing van onderdeel 2.1, onder b, blijven buiten beschouwing inrichtingen 
met een nominale belasting van 10 Nm3/uur of minder bij een aanvoerdruk van ten hoogste 800 
kPa of met een nominale belasting van 500 Nm3/uur of minder bij een aanvoerdruk van ten 
hoogste 20 kPa.  
2.4. Voor de toepassing van onderdeel 2.2, onder b, wordt onder propaan een produkt verstaan 
dat hoofdzakelijk bestaat uit propaan en propeen, met geringe hoeveelheden ethaan, butanen 
en butenen, voor zover de dampspanning bij 70oC ten hoogste 3100 kPa bedraagt.  
2.5. Onderdeel 2.2, onder b, is niet van toepassing indien de drukhouder of het insluitsysteem 
respectievelijk de drukhouders of insluitsystemen zijn opgesteld in een inrichting waar andere 
stationaire drukhouders of insluitsystemen voor de opslag van tot vloeistof verdichte gassen 
aanwezig zijn.  
2.6. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft: 
a. inrichtingen voor opslag en overslag van koolwaterstoffen in gasvormige toestand met een 
capaciteit voor de opslag van deze stoffen of produkten van 100.000 m3 of meer;  
b. aardgasbehandelingsinstallaties en gasverzamelinrichtingen, met een capaciteit ten aanzien 
daarvan van 10.000.000 m3 per dag (bij 1 bar en 273 K) of meer; 
c. luchtscheidingsbedrijven, met een benodigde hoeveelheid lucht ten behoeve van het 
eindprodukt van 10.000 kg per uur of meer.  
2.7. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden inrichtingen aangewezen: 
a. de opslag van meer dan 1.500 l ammoniak in gasflessen 
b. de opslag van meer dan 1.500 l ethyleenoxide in gasflessen; 
c. de opslag van andere gassen dan samengeperste lucht, ammoniak, ethyleenoxide, koelgassen in 
gasflessen met de ADR gevarenklasse giftig en corrosief (omschrijving omgekeerd: een andere 
inhoud dan verstikkend, oxiderend of brandbaar gas, samengeperste lucht of koelgas); 
d. Het opslaan van gassen in een opslagvoorziening die meer dan 10.000 kg kan bevatten. 
e De opslag van propaan in meer dan twee bovengrondse tanks; 
f. De opslag van propaan in een tank met een inhoud van meer dan 13.000 l per tank; 
g. De opslag van meer dan 100 m3 zuurstof in bovengrondse tanks; 
h. De opslag van andere gassen dan propaan, zuurstof, koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof in 
bovengrondse tanks; 
i. Het afleveren van LPG;.(aan motorvoertuigen voor het wegverkeer) (AMvB inperken) 
j. De opslag van gassen in ondergrondse tanks; 
k. Het vullen van gasflessen, met uitzondering van het vullen vanuit een gasfles van maximaal 150 l 
van gasflessen met een inhoud kleiner dan 12l; 
l. het vullen van spuitbussen. 
m. het gebruik van meer dan 1.500 liter ammoniak of 100 kg propaan,butaan of een mengsel van 
propaan en butaan in een warmtepomp, koel- of vriesinstallatie.  
n. het reduceren van aardgasdruk of het meten van aardgashoeveelheid, voorzover maximale 
inlaatzijdige werkdruk meer dan 10.000 kPa bedraagt of drukverhogende installaties (compressoren) 
of import- en exportstations aanwezig zijn. 
 
Categorie 3 
 
3.1. Inrichtingen waar ontplofbare stoffen, preparaten of produkten worden vervaardigd, 
bewerkt, verwerkt, verpakt of herverpakt, opgeslagen of overgeslagen, waarbij onder 
ontplofbare stoffen worden verstaan de stoffen of preparaten als bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen, dan wel de stoffen, preparaten of 
andere produkten, die zijn ingedeeld in de internationale transportgevarenklasse 1 als bedoeld 
in bijlage 1 van het Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), alsmede 
nitrocellulose. 
3.2. Voor de toepassing van onderdeel 3.1 blijft het opslaan van ten hoogste de volgende 
hoeveelheden buiten beschouwing: 
a. 10.000 tot gevarengroep 1.4 van het ADR behorende patronen dan wel onderdelen daarvan 
voor vuurwapens met een kaliber van niet meer dan 13,2 mm of voor schietgereedschap; 
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b. 1 kg tot gevarengroep 1.1 van het ADR behorend zwart buskruit; 
c. 3 kg tot gevarengroep 1.3 van het ADR behorend rookzwak buskruit; 
d. 10 kg tot gevarengroep 1.4 van het ADR behorend pyrotechnisch speelgoed; 
e. 10 kg tot gevarengroep 1.4 van het ADR behorend consumentenvuurwerk in de zin van het 
Vuurwerkbesluit.  
3.3. Voor de toepassing van onderdeel 3.1 blijft buiten beschouwing het herladen als bedoeld in 
artikel 17 van de Regeling wapens en munitie. 
3.4. Indien sprake is van gelijktijdig opslaan van zwart en rookzwak buskruit, als bedoeld in 
onderdeel 3.2, onder b en c, dient voor de berekening van de hoeveelheden die dan ten 
hoogste mogen worden opgeslagen de hoeveelheid zwart buskruit, vermenigvuldigd met twee, 
te worden opgeteld bij de hoeveelheid rookzwart buskruit; de zo berekende hoeveelheid mag 
de hoeveelheid van 3 kg niet te boven gaan, met dien verstande dat de hoeveelheid zwart 
buskruit de hoeveelheid van 1 kg niet te boven gaat.  
3.5. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen waar: 
a. meer dan 10 000 kilogram consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt 
opgeslagen of consumentenvuurwerk wordt bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit; 
b. professioneel vuurwerk al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk in de zin van het 
Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen of bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit, tenzij sprake is 
van opslag van uitsluitend theatervuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit 
in een hoeveelheid van ten hoogste 25 kilogram; 
c. meer dan 25 kilogram, maar niet meer dan ten hoogste 50 000 kilogram in beslag genomen 
vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen. 
3.6. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden inrichtingen aangewezen: 
a. de opslag van meer dan 25 kg theatervuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van het 
Vuurwerkbesluit; 
b. de opslag van meer dan 1000 kg consumentenvuurwerk, met inachtneming van artikel 2.2.1, 
eerste lid, van het Vuurwerkbesluit; 
c. de opslag van meer dan 25 kg in beslag genomen vuurwerk in een politiebureau; 
d. de opslag van meer dan 1 kg zwart buskruit; 
e. de opslag van meer dan 50 kg rookzwak buskruit; 
f. de opslag van meer dan 50 kg noodsignaal; 
g. de opslag van meer dan 250.000 munitie- of hagelpatronen dan wel onderdelen daarvan voor 
vuurwapens; 
h. de opslag van pyrotechnisch speelgoed; 
i. de opslag van meer dan 250.000 patronen ten behoeve van schiethamers. 
3.7. Voor de bepaling van de hoeveelheid vuurwerk als bedoeld in onderdeel 3.5, wordt 
uitgegaan van het gewicht van het vuurwerk als zijnde onverpakt vuurwerk als bedoeld in 
artikel 1.1.1, vijfde lid, onder b, van het Vuurwerkbesluit. 
 
Categorie 4 
 
4.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van de 
volgende stoffen, preparaten of andere produkten: 
a. stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding 
milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid , van 
de Wet milieugevaarlijke stoffen; 
b. produkten, waarin stoffen of preparaten, als bedoeld onder a, zijn verwerkt; 
c. kosmetische of farmaceutische produkten; 
d. geurstoffen of smaakstoffen; 
e. produkten op basis van elastomeren of kunststoffen; 
f. andere stoffen, preparaten of produkten, die zijn genoemd in onderdeel 4.3.  
4.2. Voor de toepassing van onderdeel 4.1 blijven apotheken en praktijken voor de uitoefening 
van de geneeskunst als huisarts en de diergeneeskunst buiten beschouwing.  
4.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het vervaardigen van: 
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a. een of meer van de volgende stoffen of produkten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
5.000.000 kg per jaar of meer: 
1°. ammoniak; 
2°. azijnzuur of azijnzuuranhydride; 
3°. benzeen, tolueen, xyleen of naftaleen; 
4°. chloor; 
5°. ethanol met een gehalte van ten minste 94%; 
6°. fenol of cresol; 
7°. fosfor- of stikstofhoudende kunstmeststoffen; 
8°. fosforzuur; 
9°. isocyanaten; 
10°. onverzadigde organische verbindingen met een molecuulmassa van 110 of minder; 
11°. rayon of viscose; 
12°. salpeterzuur; 
13°. synthetische organische polymeren; 
14°. titaandioxide, vanadiumpentoxide, zinkoxide, molybdeenoxide of loodoxide; 
15°. zoutzuur; 
16°. zwavel, zwavelzuur, zwaveligzuur of zwaveldioxide; 
b. een of meer van de volgende stoffen of produkten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
10.000 kg per jaar of meer: 
1°. aminen; 
2°. calciumcarbide (carbid) of siliciumcarbide (carborundum); 
3°. carbonblack; 
4°. carbonilchloride (fosgeen); 
5°. fosfor; 
6°. koolstofdisulfide; 
7°. organische sulfiden (thioethers) of organische disulfiden; 
8°. thiolen (mercaptanen); 
c. gehalogeneerde organische verbindingen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
1.000.000 kg per jaar of meer; 
d. methanol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg per jaar of meer; 
e. alle volgende stoffen of produkten, met een totale capaciteit ten aanzien daarvan van 
1.000.000 kg per jaar of meer: 
1°. aromatische aldehyden; 
2°. esters van alifatische monocarbonzuren; 
3°. eugenolderivaten; 
4°. fenolische esters; 
5°. ketonen met een molecuulmassa groter dan 150; 
6°. terpentijnoliederivaten.  
4.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden inrichtingen aangewezen voor: 
a. het vervaardigen of verwerken van elastomeren of kunststoffen; 
b. het vervaardigen van een gevaarlijke stof of een stof die bij of krachtens het Besluit 
verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie 
als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen; 
c. het aanwezig hebben van stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en 
III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse tanks met een inhoud van meer dan 10 m³; 
d. het aanwezig hebben van meer dan 1000 kg stoffen als LQ in verpakking van gevaarsklasse  
5.2 van het ADR; 
e. het aanwezig hebben van stoffen van de klasse 6.2 van het ADR anders dan 
ziekenhuisafval;  
f. het aanwezig hebben van stoffen van de klasse 6.1 van het ADR verpakkingsgroep II en III; 
g. Het aanwezig hebben van meer dan 1.000 kg stoffen van de klasse 6.1. verpakkingsgroep I; 
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h. Het aanwezig hebben van stoffen van de klasse 8 van het ADR verapkkingsgroep II en III; 
i. Het op- of overslaan van meer dan 1.000 kg stoffen van de klasse 8 van het ADR 
verpakkingsgroep I met aanvullend etiket nr 6.1 van het ADR; 
j. Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen in een opslagvoorziening met 
een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 kg; 
k. De opslag van aardgascondensaat in ondergrondse tanks of de opslag van 
tetrahydrothiofeen in bovengrondse tanks met een inhoud van ten hoogste 5 m³ , behorende bij 
een inrichting waar aardgasdruk wordt gereduceerd of aardgashoeveelheid wordt gemeten, 
met een maximale inlaatzijdige werkdruk van 10.000 kPa en geen drukverhogende installaties 
(compressoren) of import- en geen  exportstations aanwezig zijn en voorzover gasdrukmeet- en 
regelstations een onderdeel vormen binnen aardgastransportsystemen of 
aardgasdistibutiesystemen. 
4.5. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden tevens de 
inrichtingen aangewezen als bedoeld in onderdeel 4.3. 
 
Categorie 5 
 
5.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer 
licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.  
5.2. Voor de toepassing van onderdeel 5.1 blijven buiten beschouwing: 
a. een of meer houders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud van ten 
hoogste 0,02 m3 voor het opslaan van licht ontvlambare vloeistoffen, waarvan het vlampunt 
lager is gelegen dan 21oC; 
b. een of meer houders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud van ten 
hoogste 0,2 m3 voor het opslaan van ontvlambare vloeistoffen, waarvan het vlampunt gelijk of 
hoger is gelegen dan 21oC doch lager dan 55oC; 
c. een of meer houders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud van ten 
hoogste 1 m3 voor het opslaan van brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt gelijk of 
hoger is gelegen dan 55oC.  
5.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: 
a. het opslaan of overslaan van aardolie of koolwaterstoffen in vloeibare toestand met een 
capaciteit voor de opslag van deze stoffen of produkten van 100.000 m3 of meer; 
b. het raffineren, kraken of vergassen van aardolie of aardoliefracties met een capaciteit ten 
aanzien daarvan van 1.000.000.000 kg per jaar of meer.  
5.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden inrichtingen aangewezen voor: 
a. Het opslaan van vloeibare brandstoffen in ondergrondse tanks van staal of kunststof met een 
capaciteit van meer dan 150m3,  
b. het opslaan van dieselolie, gasolie of lichte stookolie in bovengrondse tanks in de buitenlucht 
met een capaciteit meer dan 150 m3; 
c. Het opslaan van dieselolie, gasolie of lichte stookolie in bovengrondse tanks inpandig met 
een inhoud van meer dan 15 m³; 
d. het afleveren van benzine of gasolie door een afleverzuil waar aflevering zonder direct 
toezicht mogelijk is, en de kortste afstand tussen de afleverzuil en een woning van derden of 
een gevoelig object van derden minder bedraagt dan 20 m; 
e. het afleveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen voor het wegverkeer waar 
aflevering plaats vindt met een pomp die zich onder het vloeistofniveau in de tank bevindt; 
f. voor het afleveren van motorbrandstoffen aan beroepsvaartuigen; 
g. het opslaan of overslaan van aardolie of koolwaterstoffen in vloeibare toestand met een 
capaciteit voor de opslag van deze stoffen of produkten van 100.000 m3 of meer; 
h. het raffineren, kraken of vergassen van aardolie of aardoliefracties.  
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i. De opslag van aardgascondensaat in ondergrondse tanks of de opslag van 
tetrahydrothiofeen in bovengrondse tanks met een inhoud van ten hoogste 5 m³ , behorende bij 
een inrichting waar aardgasdruk wordt gereduceerd of aardgashoeveelheid wordt gemeten, 
met een maximale inlaatzijdige werkdruk van 10.000 kPa en geen drukverhogende installaties 
(compressoren) of import- en geen  exportstations aanwezig zijn en voorzover gasdrukmeet- en 
regelstations een onderdeel vormen binnen aardgastransportsystemen of 
aardgasdistibutiesystemen. 
j. Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen in een opslagvoorziening met 
een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 kg; 
 
Categorie 6 
 
6.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van 
harsen, dierlijke of plantaardige oliën of vetten.  
6.2. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het vervaardigen van: 
a. oliën en vetten uit dierlijke of plantaardige grondstoffen met een capaciteit ten aanzien 
daarvan 250.000.000 kg per jaar of meer; 
b. vetzuren of alkanolen uit dierlijke of plantaardige oliën of vetten met een capaciteit ten 
aanzien daarvan van 50.000.000 kg per jaar of meer.  
6.3. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden alle inrichtingen aangewezen 
als bedoeld in onderdeel 6.1, met uitzondering van inrichtingen voor de opslag in 
transportverpakking. 
 
Categorie 7 
 
7.1. Inrichtingen voor: 
a. het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische 
meststoffen; 
b. het vervaardigen, bewerken, opslaan of overslaan van anorganische nitraathoudende 
meststoffen. 
7.2. Voor de toepassing van onderdeel 7.1, onder a, blijft buiten beschouwing het opslaan van 
10 m3 of minder dierlijke of andere organische vaste meststoffen. 
7.3. Voor de toepassing van onderdeel 7.1, onder b, blijft buiten beschouwing het opslaan of 
overslaan van 1000 kg of minder anorganische nitraathoudende meststoffen die als gevolg van 
hun ammoniumnitraatgehalte niet kunnen ontploffen.  
7.4. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het bewerken of verwerken van van 
buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
25.000 m3 per jaar of meer. 
7.5. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden inrichtingen aangewezen 
voor: 
a. Het vervaardigen of bewerken van anorganische nitraathoudende kunstmeststoffen; 
b. het opslaan van nitraathoudende kunstmest type A of B, bedoeld in PGS 7; 
c. het bewerken of verwerken van dierlijke of overige organische meststoffen; 
d. het opslaan van dunne mest in mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van meer 
dan 750 m2, of een gezamenlijke inhoud van meer dan 2.500 m3 
e. Het beluchten, geforceerd vergisten of op andere wijze bewerken of verwerken, behoudens 
mengen of roeren, van dunne mest in mestbassins; 
f. opslaan van meer dan 600 m3 vaste mest (invulling uit besluit landbouw.) 
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g. PM. (landbouw probleem); 
 
Categorie 8 
 
8.1 Inrichtingen voor: 
a. het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;  
b. het slachten van dieren; 
c. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van huiden, bont, leer of 
lederhalffabrikaten; 
d. het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van produkten, die bij het slachten van 
dieren vrijkomen;  
e. de destructie van dieren als bedoeld in artikel 5 van de Destructiewet.  
8.2. PM. In- uitsluitcriteria uit Besluit landbouw.  
8.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft: 
a. inrichtingen voor het vervaardigen van vet, lijm, as, kool, proteïne of gelatine uit beenderen 
of huiden met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.000.000 kg per jaar of meer; 
b. inrichtingen als bedoeld in onderdeel 8.1, onder e.  
8.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden inrichtingen aangewezen 
voor: 
a. het houden van honden of vogels in de buitenlucht; 
b. het houden van meer dan 10 diersoorten; 
c. het houden van meer dan 50 mestvarkeneenheden, daarbij niet meegerekend ten hoogste 
50 schapen die gedurende de aflamperiode in de inrichting worden gehouden. 
d. het houden van meer dan 200 stuks melkrundvee worden gehouden, exclusief bijbehorend 
vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar; 
e. het houden van meer dan 50 geiten worden gehouden; 
f. het houden van meer dan 50 voedsters worden gehouden; 
g. het houden van pelsdieren; 
h. het houden van meer dan 50 paarden; 
i. het houden van meer dan 50 landbouwhuisdieren, anders dan bedoeld in de onderdelen a tot 
en met f worden gehouden, tenzij de inrichting een kinderboerderij betreft; (invulling uit besluit 
landbouw) 
j. het verladen van landbouwhuisdieren; 
k. het slachten van meer dan 20 dieren per week en het verwerken van producten die bij het 
slachten vrijkomen; 
l. het vervaardigen of het industrieel verwerken van huiden, bont, leer of lederhalffabrikaten; 
m. de activiteiten, genoemd in artikel 5 van de Destructiewet. 
 
Categorie 9 
 
9.1. Inrichtingen voor: 
a. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van vlees of vleeswaren; 
b. het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van vis, weekdieren, schaaldieren of 
produkten, die bij de bewerking of verwerking daarvan vrijkomen; 
c. het vervaardigen van brood, banket, chocoladeprodukten, beschuit, koek of biscuit; 
d. het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of 
grondstoffen daarvoor; 
e. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van voedingsmiddelen voor 
dieren of grondstoffen daarvoor; 
f. het telen, behandelen, verhandelen, opslaan of overslaan van landbouwprodukten.  
9.2 Voor de toepassing van onderdeel 9.1, onder e en f, blijven buiten beschouwing 
inrichtingen voor het opslaan van:  
a. tot balen geperst of gebundeld hooi, stro of vlas met een droge stofgehalte van meer dan 
30%, of 
b. bieten of aardappelen met een capaciteit ten behoeve daarvan van niet meer dan 750 m3.  
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9.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: 
a. het vervaardigen van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde zuivelprodukten met een 
capaciteit ten aanzien daarvan van 1.500 kg per uur of meer; 
b. het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkprodukten of gevaporiseerde melk of 
melkprodukten met een melkverwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 55.000.000 kg per 
jaar of meer;  
c. het concentreren van melk of melkprodukten door middel van indamping met een 
waterverdampingscapaciteit ten aanzien daarvan van 20.000 kg per uur of meer; 
d. het vervaardigen van veevoeder met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per 
uur of meer; 
e. het drogen van groenvoer met een waterverdampingscapaciteit ten aanzien daarvan van 
10.000 kg per uur of meer; 
f. het opslaan of overslaan van veevoeder met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan 
van 500.000 kg per uur of meer; 
g. het vervaardigen van suiker uit suikerbieten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
2.500.000 kg suikerbieten per dag of meer; 
h. het vervaardigen van gist met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.000.000 kg per jaar 
of meer;  
i. het vervaardigen van zetmeel of zetmeelderivaten met een capaciteit ten aanzien daarvan 
van 10.000 kg per uur of meer;  
j. het opslaan of overslaan van granen, meelsoorten, zaden, gedroogde peulvruchten, mais, of 
derivaten daarvan met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 500.000 kg per uur 
of meer. 
9.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden inrichtingen 
aangewezen voor: 
a. het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of 
grondstoffen daarvoor waarbij:  
1°. gebruik wordt gemaakt van een of meer apparaten met een individuele nominale belasting 
op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW;  
2°. de gezamenlijke nominale belasting op bovenwaarde van continu-ovens meer bedraagt dan 
200 kW; 
b. het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen voor dieren; 
c. het opslaan van ruwe cacao. 
 
Categorie 10  
 
10.1. Inrichtingen waar bestrijdingsmiddelen, als bedoeld in artikel 1 van de 
Bestrijdingsmiddelenwet 1962, worden vervaardigd, bewerkt, opgeslagen of overgeslagen.  
10.2. Voor de toepassing van onderdeel 10.1 blijven buiten beschouwing het opslaan van 10 kg 
of minder bestrijdingsmiddelen, tenzij bij het opslaan van de bestrijdingsmiddelen sprake is of 
zou zijn van het aanwezig hebben van een gevaarlijke stof, als bedoeld in artikel 8 van het 
Besluit risico's zware ongevallen 1999.  
10.3. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden alle inrichtingen 
aangewezen als bedoeld in onderdeel 10.1, met uitzondering van inrichtingen voor de opslag 
van genoemde stoffen in transportverpakking met een capaciteit van 10.000 kg per 
opslagruimte en een maximaal capaciteit van 30.000 kg. 
 
Categorie 11  
 
11.1. Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan 
van:  
a. keramische produkten, bak-, sier- of bestratingsstenen, dakpannen, porselein, aardewerk, 
kalkzandsteen, cement, cementmortel, cementwaren of kalk;  
b. betonmortel of betonwaren; 
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c. ertsen, mineralen, derivaten van ertsen of mineralen, minerale produkten of mergel; 
d. asbest of asbesthoudende produkten;  
e. glas of glazen voorwerpen;  
f. asfalt of asfalthoudende produkten;  
g. steen, gesteente of stenen voorwerpen, niet zijnde puin; 
h. zand of grind;  
i. grond. 
11.2 Voor de toepassing van onderdeel 11.1, onder a en e, blijven buiten beschouwing 
inrichtingen met een of meer ovens met een thermisch vermogen of een gezamenlijk thermisch 
vermogen van 5 kW of minder, die bestemd zijn voor de vervaardiging of bewerking van 
genoemde produkten.  
11.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: 
a. het opslaan of overslaan van ertsen, mineralen of derivaten van ertsen of mineralen met een 
oppervlakte voor de opslag daarvan van 2000 m2 of meer;  
b. het malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren van ertsen of derivaten daarvan met een 
capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000.000 kg per jaar of meer;  
c. het vervaardigen van: 
1°. cement of cementklinker met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg per 
jaar of meer; 
2°. cement- of betonmortel met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of 
meer; 
3°. cement- of betonwaren met behulp van persen, triltafels of bekistingstrillers met een 
capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per dag of meer; 
4°. glasvezel, glazuren, emailles, glaswol of steenwol met een capaciteit ten aanzien daarvan 
van 5.000.000 kg per jaar of meer;  
5°. asfalt of asfaltprodukten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of 
meer; 
6°. cokes uit steenkool met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg per jaar of 
meer; 
d. het vergassen van steenkool met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg 
per jaar of meer;  
e. het vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen voorwerpen met een capaciteit 
ten aanzien daarvan van 10.000 kg per uur of meer; 
f. het bewerken of verwerken van gesteente, afkomstig uit kolenmijnen, met een capaciteit ten 
aanzien daarvan van 10.000.000 kg per jaar of meer; 
g. het winnen van steen, met uitzondering van grind en mergel, met een capaciteit ten aanzien 
daarvan van 100.000 kg per uur of meer; 
h. het winnen, breken, malen, zeven of drogen van mergel; 
i. het winnen van zand of grind met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur 
of meer; 
j. het breken, malen, zeven of drogen van zand, grond, grind of steen, met uitzondering van 
mergel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg per jaar of meer, indien 
zodanige inrichting een inrichting is voor zand- of grindwinning waarvoor op grond van artikel 3 
van de Ontgrondingenwet een vergunning is vereist; 
k. het breken, malen, zeven of drogen van : 
1°. zand, grond, grind of steen, met uitzondering van puin en mergel; 
2°. kalkzandsteen, kalk; 
3°. steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan, met een capaciteit ten aanzien 
daarvan van 100.000.000 kg per jaar of meer, indien zodanige inrichting niet een inrichting is 
voor zand- of grindwinning, waarvoor op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet een 
vergunning is vereist. 
11.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden inrichtingen 
aangewezen voor: 
a. het vervaardigen in ovens of bewerken van keramische producten, bak-, sier- of 
bestratingsstenen, dakpannen, porselein of aardewerk; 
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b. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van asbest of asbesthoudende 
producten; 
c. het opslaan of overslaan van ertsen, mineralen of derivaten van ertsen of mineralen; 
d. het malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren van ertsen of derivaten daarvan;  
e. het vervaardigen van cement of cementklinker en cement- of betonmortel; 
f. het vervaardigen van cement- of betonwaren met behulp van persen, triltafels of 
bekistingstrillers; 
g. het industrieel vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen voorwerpen; 
h. het vervaardigen van glasvezel, glazuren, emailles, glaswol of steenwol; 
i. het vervaardigen van asfalt of asfaltproducten; 
j. het vervaardigen van cokes uit steenkool; 
k. het vergassen van steenkool;  
l. het bewerken of verwerken van gesteente, afkomstig uit kolenmijnen; 
m. het winnen van steen, met uitzondering van grind en mergel; 
n. het winnen, breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand of grind, kalkzandsteen, kalk, 
steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan. 
 
Categorie 12 
 
12.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van 
metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen 
of metalen voorwerpen. 
12.2. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen: 
a. voor het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal of primaire non-ferrometalen met een 
capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000.000 kg per jaar of meer; 
b. waar een of meer warmband- of koudwalsen aanwezig zijn voor het tot platen omvormen van 
metalen of hun legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, en waarbij de dikte van 
het aangevoerde materiaal groter is dan 1 mm en waar het produktieoppervlak ten aanzien 
daarvan 2000 m2 of meer bedraagt; 
c. waar een of meer wals- of trekinstallaties aanwezig zijn voor het tot profiel- of stafmateriaal 
omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K en waar 
het produktie-oppervlak ten aanzien daarvan 2000 m2 of meer bedraagt; 
d. waar een of meer wals-, trek- of lasinstallaties aanwezig zijn voor het produceren van 
metalen buizen en waar het produktie-oppervlak ten aanzien daarvan 2000 m2 of meer 
bedraagt; 
e. voor het smeden van ankers of kettingen en waar het produktie-oppervlak ten aanzien 
daarvan 2000 m2 of meer bedraagt; 
f. voor het produceren, renoveren of schoonmaken van metalen ketels, vaten, tanks of 
containers en waar het produktie-oppervlak ten aanzien daarvan 2000 m2 of meer bedraagt; 
g. voor het samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen door middel van smeden, 
klinken, lassen of monteren en waar het niet in een gesloten gebouw ondergebrachte 
produktie-oppervlak ten aanzien daarvan 2000 m2 of meer bedraagt; 
h. voor het smelten of gieten van metalen of hun legeringen met een capaciteit ten aanzien 
daarvan van 4.000.000 kg per jaar of meer;  
i. voor het smelten van lood met een capaciteit ten aanzien daarvan van 2.500.000 kg per jaar 
of meer. 
12.2. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden inrichtingen 
aangewezen voor: 
a. het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal, of primaire non-ferro metalen; 
b. het met warm- of koudwalsen tot platen omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan 
het smeltpunt hoger is dan 800 K, waarbij de dikte van het aangevoerde materiaal groter is dan 
1 mm en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan meer bedraagt dan 2.000 m2; 
c. het met wals- en trekinstallaties tot profiel- of stafmateriaal omvormen van metalen of hun 
legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K en waar het productieoppervlak ten 
aanzien daarvan meer bedraagt dan 2.000 m²; 
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d. het met wals- of trekinstallaties produceren van metalen buizen en waar het 
productieoppervlak ten aanzien daarvan meer bedraagt dan 2.000 m²; 
e. het smeden van ankers of kettingen waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan meer 
bedraagt dan 2.000 m²; 
f. voor het produceren, renoveren of schoonmaken van metalen ketels, vaten, tanks of 
containers waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan meer dan 2.000 m² bedraagt; 
g. het samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen door middel van smeden, 
klinken, lassen of monteren waar het niet in een gesloten gebouw ondergebrachte 
productieoppervlak ten aanzien daarvan meer dan 2.000 m² bedraagt; 
h. het gieten van metalen of hun legeringen; 
i. het harden of gloeien van metalen of het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak, 
indien daarbij zouten, oliën of gassen anders dan inerte gassen worden toegepast; 
j. het behandelen van metaaloppervlakken door schoonbranden en pyrolyse; 
k. het aanbrengen van metaallagen met cyanidehoudende baden, met een totale badinhoud 
van meer dan 5 l. 
 
Categorie 13  
 
13.1. Inrichtingen voor: 
a. het vervaardigen, onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, 
reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van: 
1°. vliegtuigen; 
2°. trams of onderdelen daarvan; 
3°. motoren, motorvoertuigen of -vaartuigen; 
4°. caravans; 
5°. landbouwwerktuigen; 
6°. bromfietsen; 
b. het parkeren van 3 of meer voor het vervoer van goederen langs de weg bestemde 
motorvoertuigen, gelede motorvoertuigen, aanhangwagens of opleggers, waarvan de massa 
van het ledige voertuig, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kg. 
13.2. Voor de toepassing van onderdeel 13.1, onder b, blijven buiten beschouwing 
parkeerterreinen die deel uitmaken van openbare wegen of weggedeelten en parkeerterreinen 
die voor het openbaar verkeer openstaan.  
13.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: 
a. het vervaardigen of assembleren van automobielen of motoren voor automobielen met een 
produktie-oppervlak ten aanzien daarvan van 10.000 m2 of meer;  
b. voor het bouwen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van 
metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 m of meer; 
c. het reinigen van tankschepen. 
13.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden inrichtingen aangewezen 
voor: 
a. het vervaardigen, onderhouden, repareren, proefdraaien of reinigen van vliegtuigen; 
b. het vervaardigen of assembleren van automobielen of motoren voor automobielen met een 
productieoppervlak ten aanzien daarvan van 10.000 m2 of  meer; 
het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen 
voor de beroepsvaart; 
c. het vervaardigen van pleziervaartuigen; 
d. het bieden van gelegenheid voor het afmeren van beroepsvaartuigen; 
e. het reinigen van tankschepen; 
f. het parkeren van 3 of meer voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg bestemde 
motorvoertuigen, gelede motorvoertuigen, aanhangwagens of opleggers worden geparkeerd, 
waarvan de massa van het ledige voertuig, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt 
dan 3500 kg. 
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Categorie 14 
 
14.1. Inrichtingen voor het onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, 
reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van spoorvoertuigen of onderdelen daarvan, 
alsmede spoorwegemplacementen. 
14.2. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover de inrichtingen zijn bestemd voor het samenstellen van treinen of 
treindelen door middel van het stoten of heuvelen van spoorvoertuigen, bestemd voor 
goederenvervoer.  
 
Categorie 15 
 
15.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, behandelen, opslaan of 
overslaan van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen. 
15.2. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden inrichtingen 
aangewezen voor: 
a. het vervaardigen van producten van houtmeel-, houtwol- of houtvezels; 
b. het vervaardigen van triplex-, fineer-, vezel- of spaanplaten; 
c. het impregneren van hout door middel van spuiten, sproeien of de vacuümdrukmethode. 
 
Categorie 16 
 
16.1. Inrichtingen voor: 
a. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan, overslaan of reinigen van textiel, 
woningtextiel, textielgrondstoffen, bont, leer, vlas of produkten hiervan; 
b. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van papierstof, papier of 
produkten hiervan; 
c. toepassen van grafische technieken. 
16.2. Voor de toepassing van onderdeel 16.1 blijven buiten beschouwing inrichtingen voor het 
opslaan van gebundeld vlas met een drogestofgehalte van meer dan 30%. 
16.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen: 
a. waar 50 of meer mechanisch aangedreven weefgetouwen aanwezig zijn; 
b. voor het vervaardigen van papier of celstof met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
3.000 kg per uur of meer. 
16.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden inrichtingen 
aangewezen voor: 
a. het vervaardigen, bewerken of verwerken van textiel, woningtextiel, textielgrondstoffen, bont, 
leer, vlas of producten hiervan; 
b. het vervaardigen of verwerken van papierstof, papier of producten hiervan; 
c. het toepassen van de volgende drukprocessen: 
- illustratiediepdruk; 
- rotatieoffset; 
- vellen-offsetapparatuur, met een totaal elektromotorisch of verbrandingsmotorisch vermogen 
groter dan 40 kW; 
- verpakkingsoffset; 
- flexo en verpakkingsdiepdruk; 
- rotatie-zeefdruk; 
- zeefdruk met een emissie groter dan 10.000 kg VOS per jaar. 
 
Categorie 17 
 
17.1. Inrichtingen waar met vuurwapens wordt geschoten of met ontvlambare of ontplofbare 
voorwerpen wordt geworpen. 
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17.2. Voor de toepassing van onderdeel 17.1 blijven buiten beschouwing inrichtingen waarop 
door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht uitsluitend met niet-scherpe 
patronen wordt geschoten. 
17.3. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden alle inrichtingen 
aangewezen als bedoeld in onderdel 17.1. 
 
Categorie 18 
 
18.1. Hotels, restaurants, pensions, cafés, cafetaria's, snackbars en discotheken, alsmede 
aanverwante inrichtingen waar tegen vergoeding logies worden verstrekt, dranken worden 
geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. 
18.2. Voor de toepassing van onderdeel 18.1 blijven buiten beschouwing inrichtingen waar: 
a. voorzieningen aanwezig zijn voor het gelijktijdig kunnen verstrekken van uitsluitend logies en 
ontbijt aan ten hoogste 15 personen, of 
b. ten hoogste 15 standplaatsen voor kampeermiddelen aanwezig zijn. 
 
 
Categorie 19  
 
19.1 Inrichtingen waar: 
a. drie of meer speelautomaten aanwezig zijn die zijn opgesteld voor gebruik door anderen dan 
de eigenaar of de houder; 
b. waar een of meer voorzieningen aanwezig zijn voor het dansen, alsmede dansscholen; 
c. waar een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het beoefenen van sport, 
alsmede sportscholen en sporthallen; 
d. waar een of meer voorzieningen aanwezig zijn voor het beoefenen van muziek, alsmede 
muziekscholen en muziekoefenlokalen; 
e. waar een of meer voorzieningen aanwezig zijn voor recreatieve doeleinden en waar een 
geluidsinstallatie is opgesteld, alsmede sportterreinen en openluchttheaters; 
f. gelegenheid wordt geboden tot zwemmen; 
g. waar gelegenheid wordt geboden tot het gebruiken van: 
1°. gemotoriseerde modelvliegtuigen, -vaartuigen of -voertuigen; 
2°. bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voer- of vaartuigen in 
wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden; 
h. tien of meer ligplaatsen voor pleziervaartuigen aanwezig zijn in een jachthaven als bedoeld 
in artikel 1 van het Besluit jachthavens; 
i. waar met bogen of boogwapens of met wapens, werkend met luchtdruk of gasdruk, wordt 
geschoten. 
19.2. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
categorie 19.1, onder g, 2°, voor zover het betreft terreinen, geen openbare weg zijnde, die 
bestemd of ingericht zijn voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor 
recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen, en die daartoe acht uren per 
week of meer opengesteld zijn. 
19.3. Voor de toepassing van onderdeel 19.2 blijven buiten beschouwing terreinen die langer 
zijn opengesteld, indien dit een gevolg is van ruimere openingstijden gedurende ten hoogste 
drie weekeinden per kalenderjaar, met het oog op het houden van wedstrijden op die terreinen 
of het voorbereiden van zodanige wedstrijden. Tot het weekeinde worden gerekend: 
zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen als 
bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet, die op een vrijdag of op een maandag 
vallen. 
19.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden inrichtingen 
aangewezen waar: 
a. gelegenheid wordt geboden tot het gebruiken van gemotoriseerde modelvliegtuigen, -
vaartuigen of -voertuigen, bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voer- of 
vaartuigen in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden; 
b. het paintballspel wordt beoefend; 

Voorontwerp Besluit omgevingsrecht 
 

35



Voorontwerp Besluit omgevingsrecht 
Versie 6 december 2006 

 

c. in de open lucht wordt geschoten met bogen of boogwapens of met wapens, werkend met 
luchtdruk of gasdruk. 
 
Categorie 20  
 
20.1. Inrichtingen:  
a. voor het omzetten van: 
1°. windenergie in mechanische, elektrische of thermische energie; 
2°. hydrostatische energie in elektrische of thermische energie; 
3°. elektrische energie in stralingsenergie; 
4°. thermische energie in elektrische energie; 
b. transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met 
een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer. 
20.2. Voor de toepassing van onderdeel 20.1, onder a, 1°, blijven buiten beschouwing 
windmolens of windturbines met een rotordiameter kleiner dan 2 m.  
20.3. Voor de toepassing van onderdeel 20.1, onder a, 3°, blijven buiten beschouwing 
inrichtingen met een elektrisch vermogen of gezamenlijk vermogen voor de omzetting van die 
elektrische energie kleiner dan 4 kW.  
20.4 Voor de toepassing van onderdeel 20.1, onder a, 4°, blijven buiten beschouwing 
inrichtingen met een elektrisch vermogen of gezamenlijk vermogen kleiner dan 1,5 kW.  
20.5. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van de inrichtingen bedoeld in 
onderdeel 20.1, onder b. 
20.6. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden inrichtingen 
aangewezen voor: 
a. het omzetten van windenergie in mechanische, elektrische of thermische energie, met een 
rotordiameter groter dan 2 m en waarbij: 
1°. de windturbines niet elk afzonderlijk een vaste verbinding hebben met de bodem of 
waterbodem in de vorm van een mast; 
2°. de windturbines geen horizontale draaias van de rotor hebben, of 
3°. de afstand tussen een afzonderlijke windturbine en de dichtstbijzijnde geluidgevoelige 
bestemming kleiner is dan viermaal de ashoogte; 
b. het omzetten van hydrostatische energie in elektrische of thermische energie; 
c. het omzetten van elektrische energie in elektromagnetische stralingsenergie met een 
vermogen van meer dan 4 kW; 
d. het omzetten van thermische energie in elektrische energie; 
e. transformatorstations met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met 
een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer. 
 
Categorie 21 
 
21.1. Inrichtingen waarin:  
a. laboratoria, dierverblijven, opslagruimten of kassen aanwezig zijn, die zijn bestemd voor: 
1°. de genetische modificatie van organismen of 
2°. het voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling of niet-industriële doeleinden vermeerderen, 
opslaan, toepassen, voorhanden hebben, vervoeren, zich ontdoen of vernietigen van genetisch 
gemodificeerde organismen in hoeveelheden van niet meer dan tien liter cultuurvloeistof per 
eenheid of in hoeveelheden die om andere redenen zijn te beschouwen als kleinschalig; 
b. dierverblijven, opslagruimten, kassen of installaties voor produktieprocessen aanwezig zijn, 
die zijn bestemd voor het niet-kleinschalig vermeerderen, opslaan, toepassen, voorhanden 
hebben, vervoeren, zich ontdoen of vernietigen van genetisch gemodificeerde organismen.  
21.2. Onder de in onderdeel 21.1 bedoelde handelingen worden niet begrepen: 
a. handelingen, voor zover daarvoor een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 23, 
eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen; 
b. handelingen met genetisch gemodificeerde organismen ten aanzien waarvan artikel 23, 
tweede lid, onderdeel d, van het onder a genoemde besluit toepassing heeft gevonden, dan wel 
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met genetisch gemodificeerde organismen die vallen onder artikel 23, tweede lid, onder e, van 
dat besluit, en 
c. het vervaardigen van de onder 1° tot en met 3° bedoelde organismen, alsmede de 
handelingen met die organismen, met uitzondering van de genetische modificatie van die 
organismen: 
1°. somatische dierlijke hybridomacellen; 
2°. planten die zijn vervaardigd door hybridisatie of cybridisatie van somatische cellen van 
planten die kunnen worden gekruist met traditionele kweekmethoden; 
3°. micro-organismen die zijn verkregen door zelfclonering van niet-pathogene, van nature 
voorkomende micro-organismen die geen bijkomende agentia bezitten en aantoonbaar veilig 
zijn gebleken bij langdurig gebruik, dan wel ingebouwde biologische barrières bezitten die niet 
van invloed zijn op de optimale groei in kunstmatige media, maar beperkte overlevings- of 
vermenigvuldigingskansen bieden zonder schadelijke effecten voor mens en milieu, tenzij bij de 
vervaardiging daarvan als recipiënt of ouderorganisme gebruik wordt gemaakt van genetisch 
gemodificeerde organismen die niet zijn verkregen op de onder 1° tot en met 3° beschreven 
wijze, en ten aanzien waarvan geen toepassing heeft plaatsgehad van artikel 23, tweede lid, 
onder d, van het onder a genoemde besluit dan wel van genetisch gemodificeerde organismen 
die vallen onder artikel 23, tweede lid, onder e, van dat besluit. 
21.3. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden inrichtingen 
aangewezen voor: 
a. laboratoria, dierverblijven, opslagruimten of kassen aanwezig zijn, die zijn bestemd voor de 
genetische modificatie van organismen of het voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling of niet-
industriële doeleinden vermeerderen, opslaan, toepassen, voorhanden hebben, vervoeren, zich 
ontdoen of vernietigen van genetisch gemodificeerde organismen in hoeveelheden van niet 
meer dan 10 l cultuurvloeistof per eenheid of in hoeveelheden die om andere redenen zijn te 
beschouwen als kleinschalig; 
b. dierverblijven, opslagruimten, kassen of installaties voor productieprocessen aanwezig zijn, 
die zijn bestemd voor het niet-kleinschalig vermeerderen, opslaan, toepassen, voorhanden 
hebben, vervoeren, zich ontdoen of vernietigen van genetisch gemodificeerde organismen. 
 
Categorie 22  
 
22.1. Inrichtingen voor het opslaan of overslaan van andere stuk- of bulkgoederen dan de 
stoffen, preparaten of produkten, die in een andere in deze bijlage opgenomen categorie 
worden genoemd, met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2000 m2 of meer.  
22.2 Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden alle inrichtingen 
aangewezen als bedoeld in onderdeel 22.1. 
 
Categorie 23  
 
23.1. Inrichtingen zijnde:  
a. algemene, academische of categoriale ziekenhuizen; 
b. inrichtingen voor het bieden van medische behandeling, verpleging, of huisvesting tezamen 
met verzorging. 
23.2. Voor de toepassing van onderdeel 23.1 blijven buiten beschouwing praktijken voor de 
uitoefening van de geneeskunst als huisarts en van de diergeneeskunst. 
23.3. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden inrichtingen 
aangewezen: 
a. academische ziekenhuizen als bedoeld in artikel 1.13 van de Wet op het hoger onderwijs en 
het wetenschappelijk onderzoek;  
b. algemene of categorale ziekenhuizen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder A, sub 1 en 2, 
van het Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen; 
 
Categorie 24  
 
24.1 Inrichtingen voor het vervaardigen van koolelektroden. 
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24.2. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
50.000.000 kg per jaar of meer. 
24.3. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden alle inrichtingen 
aangewezen als bedoeld in onderdeel 24.1. 
 
Categorie 25 
 
25.1. Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele 
tanks, tankauto's, tank- of bulkcontainers. 
25.2. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden inrichtingen 
aangewezen voor het inwendig  reinigen van: 
a. drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankwagens, tank- of 
bulkcontainers inwendig waarin gevaarlijke stoffen, preparaten of producten zijn vervoerd of 
opgeslagen; 
b. drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankwagens, tank- of 
bulkcontainers die niet in de inrichting zijn geladen of gelost. 
 
Categorie 26 
 
26.1. Inrichtingen voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.  
26.2. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden alle inrichtingen 
aangewezen als bedoeld in onderdeel 26.1. 
 
Categorie 27 
 
27.1. Inrichtingen voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater.  
27.2. Voor de toepassing van onderdeel 27.1 blijft buiten beschouwing het opslaan van 
afvalwater in septic-tanks.  
27.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het reinigen van afvalwater door middel 
van waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit van 120.000 of meer 
vervuilingseenheden als bedoeld in artikel 19, vierde lid, onderdeel a, van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren.  
27.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 van de wet, worden aangewezen 
rioolwaterzuiveringsinstallaties en zelfstandige afvalwaterzuiveringen. 
 
Categorie 28 
 
28.1. Inrichtingen voor:  
a. het opslaan van: 
1°. huishoudelijke afvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m  of 
meer; 
2°. bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m  of meer; 
3°. 5 of meer autowrakken; 
4°. gevaarlijke afvalstoffen; 
b. het bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen; 
c. het storten van afvalstoffen; 
d. het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen. 
28.2. Voor de toepassing van onderdeel 28.1 worden onder huishoudelijke afvalstoffen of 
bedrijfsafvalstoffen niet begrepen dierlijke of overige organische meststoffen, niet zijnde 
zuiveringsslib, tenzij sprake is van het verbranden of vernietigen van die meststoffen dan wel 
het storten van die meststoffen. 
28.3. Voor de toepassing van onderdeel 28.1 blijven buiten beschouwing:  
a. inrichtingen voor het uitsluitend opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater; 
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b. inrichtingen voor zover het betreft werken waarbij, anders dan voor het opslaan:  
1°. minder dan 1 m3 huishoudelijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht; 
2°. minder dan 50 m3 bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem worden gebracht; 
c. werken als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, 
waarin als bouwstof worden gebruikt afvalstoffen, die kunnen worden aangemerkt als bouwstof 
als bedoeld in artiekel 1, eerste lid, onder b, van dat besluit. 
d. inrichtingen voor het opslaan van autowrakken in het kader van hulpverlening aan 
kentekenhouders door een daartoe aangewezen organisatie of instantie of in het kader van 
onderzoek door politie of justitie; 
e. inrichtingen voor het boven- of ondergronds opslaan, al dan niet in combinatie met verdichting, 
van huishoudelijke of bedrijfsafvalstoffen in containers met een capaciteit of gezamenlijke 
capaciteit van ten hoogste 35 m3; 
f. inrichtingen voor het in oppervlaktewateren op of in de bodem brengen van onderhoudsspecie 
van de klasse 0, 1 of 2, overeenkomstig de classificatie krachtens het Besluit vrijstellingen 
stortverbod buiten inrichtingen, indien deze onderhoudsspecie ten hoogste dezelfde klasse heeft 
als de bodem van het oppervlaktewater waarin de onderhoudsspecie wordt gebracht, met 
uitzondering van inrichtingen die niet in open verbinding staan met ander oppervlaktewater; 
g. inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, 
tankauto’s of tank- of bulkcontainers. 
28.4. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor: 
a. het opslaan van de volgende afvalstoffen: 
1o. van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen met 
een capaciteit ten aanzien daarvan van 35m3 of meer; 
2o. van buiten de inrichting afkomstige zuiveringsslib, kolenreststoffen of afvalgips met een 
capaciteit ten aanzien daarvan van 1.103 m3 of meer; 
3o. van buiten de inrichting afkomstige verontreinigde grond met een capaciteit ten aanzien 
daarvan van 10.103 m3 of meer; 
4o. 5 of meer autowrakken; 
5o. van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; 
6o. andere dan de onder 1o tot en met 5o genoemde van buiten de inrichting afkomstige 
afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.103 m3 of meer; 
b. het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige: 
1o. huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een 
opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.103 m3 of meer; 
2o. gevaarlijke afvalstoffen; 
c. 
1o. het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, 
agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of 
thermisch behandelen - anders dan verbranden - van van buiten de inrichting afkomstige 
huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
15.106 kg per jaar of meer; 
2o. het bewerken, verwerken of vernietigen - anders dan verbanden - van van buiten de inrichting 
afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; 
d. het bewerken, verwerken of vernietigen van autowrakken; 
e. het verbranden van: 
1o. van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen; 
2o. van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen; 
3o. van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; 
f. het op of in de bodem brengen van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of 
gevaarlijke afvalstoffen om deze stoffen daar te laten; 
g. het geheel of gedeeltelijk vernietigen van van buiten de inrichting afkomstige genetisch 
gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen. 
28.5. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het verdichten, scheuren, knippen of 
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breken van schroot van ferro- of non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met 
een motorisch vermogen of een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer. 
28.6. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot 
deze categorie, voor zover het betreft werken waarbij, anders dan voor het opslaan: 
a. 1 m3 of meer huishoudelijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht, tenzij het werk 
deel uitmaakt van een inrichting en de afvalstoffen uit die inrichting afkomstig zijn; 
b. 50 m3 of meer bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem worden gebracht, tenzij het werk deel 
uitmaakt van een inrichting en de afvalstoffen uit die inrichting afkomstig zijn; 
c. gevaarlijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht. 
28.7. Voor de toepassing van onderdeel 28.4, onder a, 1o, 2o, 3o en 6o, en onder c, 1o, blijven 
buiten beschouwing inrichtingen voor het uitsluitend opslaan, bewerken, verwerken of vernietigen 
- anders dan verbranden van de volgende afvalstoffen: 
a. papier; 
b. textiel; 
c. ferro- of non-ferrometalen; 
d. schroot; 
e. glas. 
28.8. Voor de toepassing van onderdeel 28.4, onder a, 1o, 5o en 6o, blijven buiten beschouwing 
inrichtingen voor het opslaan, ter uitvoering van een verplichting tot inname van afvalstoffen, 
opgelegd bij een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 10.17 of artikel 15.32, eerste 
en tweede lid, van de Wet milieubeheer, van de betrokken afvalstoffen, voorzover die afvalstoffen 
zijn afgegeven door of ingezameld bij particuliere huishoudens of naar aard en hoeveelheid met 
die van particuliere huishoudens vergelijkbaar zijn. 
28.9. Voor de toepassing van onderdeel 28.4, onder a, 5o, blijven buiten beschouwing: 
a. inrichtingen waar uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, die zijn afgegeven 
door of ingezameld bij particuliere  huishoudens en bestaan uit: 
1o. produkten die zijn aangewezen krachtens het Besluit kca-logo, of 
2o. andere dan de onder 1o bedoelde produkten, voor zover zodanige produkten door degene die 
de inrichting drijft, aan particulieren ter beschikking worden gesteld; 
b. inrichtingen waar uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, die zijn ontstaan bij 
bouw-, onderhouds-, of herstelwerkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene 
die de inrichting drijft; 
c. inrichtingen waar uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, die zijn afgegeven door 
of ingezameld bij particuliere huishoudens, met een capaciteit ten aanzien daarvan van minder dan 
35 m3. 
28.10. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden inrichtingen aangewezen voor: 
a. het opslaan van meer dan 35 m³ niet-gevaarlijke afvalstoffen die van buiten de inrichting 
afkomstig zijn; 
b. het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, uitgezonderd: 
c. het opslaan van autowrakken bij inrichtingen waar onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 
plaats vindt en het opslaan van autowrakken in het kader van hulpverlening aan kentekenhouders 
door een daartoe aangewezen instantie of in het kader van onderzoek door politie of justitie; 
d. het opslaan van afgedankte producten, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit beheer 
elektrische en elektronische apparatuur die conform artikel 4 van de Regeling beheer elektrische en 
elektronische apparatuur zijn ingenomen bij het ter beschikking stellen van een nieuw product; 
e. afvalstoffen ontstaan bij bouw-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden die buiten de inrichting 
zijn verricht door degene die de inrichting drijft; 
f. ingenomen afvalstoffen voorzover de inname daarvan op grond van artikelen 4.85 tot en met 4.88 
verplicht is; 
g. het overslaan van afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn met een capaciteit van 
meer dan 1.000 m3/jaar; 
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h. het bewerken of verwerken van afvalstoffen, uitgezonderd het als grondstof inzetten van een niet 
gevaarlijke afvalstof zijnde metaal, hout, kunststof of textiel voor het vervaardigen, samenstellen of 
repareren van producten of onderdelen daarvan bestaande uit metaal, hout, kunststof of textiel; 
i. het vernietigen van afvalstoffen, waaronder mede begrepen het geheel of gedeeltelijk vernietigen 
van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of 
voorkomend in afvalstoffen; 
j. het verbranden van afvalstoffen; 
k. het storten of het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen. 
28.11. Onderdeel 28.10 is niet van toepassing op inrichtingen voor: 
a. het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater; 
b. het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto’s of tank- 
en bulkcontainers; 
c. het opslaan, bewerken of  verwerken van dierlijke of overige organische meststoffen, niet zijnde 
zuiveringsslib. 
 
Categorie 29 
 
29.1. Inrichtingen zijnde:  
a. vlootbases die in hoofdzaak worden gebruikt door de Nederlandse of een 
bondgenootschappelijke zeekrijgsmacht; 
b. vliegbases of vliegkampen, die in hoofdzaak worden gebruikt door de Nederlandse of een 
bondgenootschappelijke krijgsmacht; 
c. kazernes die in hoofdzaak worden gebruikt door parate eenheden van de Nederlandse of een 
bondgenootschappelijke krijgsmacht;  
d. in hoofdzaak bestemd zijn voor het transporteren of het opslaan van brandstof ten behoeve 
van de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht;  
e. in hoofdzaak bestemd zijn voor het opslaan van munitie ten behoeve van de Nederlandse of 
een bondgenootschappelijke krijgsmacht; 
f. verbindings- en commandocentra ten behoeve van de Nederlandse of een 
bondgenootschappelijke krijgsmacht; 
g. schietkampen, schietranges, schietgebieden, regionale schietterreinen of rayonschietterreinen, 
die in hoofdzaak worden gebruikt door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke 
krijgsmacht; 
h. landelijke brandweeroefenplaatsen die in hoofdzaak worden gebruikt door de Nederlandse of 
een bondgenootschappelijke krijgsmacht; 
i. spoorwegemplacementen die in hoofdzaak worden gebruikt door de Nederlandse of een 
bondgenootschappelijke krijgsmacht; 
j. bestemd voor het vervaardigen, onderhouden, repareren of opslaan van materieel of materialen 
ten behoeve van de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht, die van essentieel 
belang zijn voor de logistieke ondersteuning van de Nederlandse of een bondgenootschappelijke 
krijgsmacht; 
k. laboratoria, bestemd voor het ontwikkelen en beproeven van genetisch gemodificeerde 
organismen, van welke activiteiten met toepassing van het Besluit genetisch gemodificeerde 
organismen Wet milieugevaarlijke stoffen is vastgesteld dat deze uitsluitend mogen plaatsvinden 
met toepassing van voorzieningen en voorschriften, die gelden voor het hoogste krachtens dat 
besluit bij ministeriële regeling aangewezen niveau;  
l. inrichtingen waar meer dan 50 000 kilogram in beslag genomen vuurwerk in de zin van het 
Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen; 
29.2. Voor de toepassing van onderdeel 19.1 onder g, blijven buiten beschouwing inrichtingen 
waarop uitsluitend met niet-scherpe patronen wordt geschoten. 
29.3. Onze Minister is bevoegd te beslissen op een aanvraag ten aanzien van projecten met 
betrekking tot inrichtingen als bedoeld in onderdeel 19.1. 
29.4. Als categorieën inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, worden alle inrichtingen aangewezen 
als bedoeld in onderdeel 29.1. 
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Bijlage II. Aanwijzing van categorieën van vergunningvrij bouwen 
 
PM. Overnemen: lijst van vergunningvrije bouwwerken uit het Bblb (art. 2 en 3). Aanvulling daarvan 
afhankelijk van discussie over huidige lijst van licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken. E.e.a is 
afhankelijk van de uitkomsten van evaluatie hierover (verwachting december). 
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Bijlage III. Aanwijzing van gevallen voor het stellen van financiële zekerheid 
 
Onderdeel III.A. Aanwijzing behorende bij artikel 8.3 
 
Categorieën gevallen waarin inrichtingen als aangewezen in bijlage I onderdeel A, ernstige nadelige 
gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, en ten aanzien waarvan het bevoegd gezag in de 
vergunning het stellen van financiële zekerheid kan voorschrijven voor het nakomen van krachtens de 
vergunning voor degene die het project uitvoert, geldende verplichtingen ten aanzien van het opslaan 
van in de vergunning aangegeven afvalstoffen en ten aanzien van het beheer van afvalstoffen na het 
beëindigen van de activiteiten in die inrichting: 
a. categorie 28,  
b. de overige categorieën inrichtingen met een opslag van meer dan 10 m3 gevaarlijke afvalstoffen, 
voor zover de kosten van het beheer van de betreffende afvalstoffen meer bedragen dan € 10 000,–  
 
Onderdeel III.B. Aanwijzing behorende bij artikel 8.7 
 
Categorieën gevallen waarin inrichtingen ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
veroorzaken en ten aanzien waarvan het bevoegd gezag in de vergunning het stellen van financiële 
zekerheid kan voorschrijven ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem, die 
voortvloeit uit door die inrichting veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu. 
 

Categorieën van gevallen  
Maximale 
bedrag per 
inrichting1)  

1. Inrichtingen, aangewezen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 
waarbij sprake is van een aanvaardbaar risico dan wel een tijdelijk verhoogd of hoog 
risico op verontreiniging van de bodem als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (informatiecentrum Milieuvergunningen, 
uitgave 2001)  

€ 225 000,–  

2. Inrichtingen waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van 
toepassing is, indien de schade voortvloeit uit brand of ontploffing.  € 6 800 000,–  

3. Inrichtingen waarin chemicaliën zijn opgeslagen met een opslagcapaciteit van meer 
dan 10 ton, voor zover deze chemicaliën vallen onder de werking van de PGS 15  
(Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen), indien de schade voortvloeit uit brand of 
ontploffing.  

€ 6 800 000,–  

4. Inrichtingen waarin bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen met een opslagcapaciteit 
van meer dan 400 kg, voor zover deze bestrijdingsmiddelen vallen onder de werking 
van de PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen), indien de schade voortvloeit uit 
brand of ontploffing.  

€ 6 800 000,–  

5. Stuwadoorinrichtingen, waar milieugevaarlijke stoffen in de zin van de Wet 
milieugevaarlijke stoffen uit zeeschepen worden op- of overgeslagen, indien de schade 
voortvloeit uit brand of ontploffing.  

€ 6 800 000,–  

6. Inrichtingen waarin vloeibare aardolieproducten met een vlampunt kleiner dan 100 °C 
zijn opgeslagen, met een opslagcapaciteit van meer dan 10 ton, indien de schade 
voortvloeit uit brand of ontploffing.  

€ 6 800 000,–  

 
1) Indien een inrichting in meer dan één categorie valt, wordt voor ten hoogste een bedrag van € 6 
800 000,– zekerheid gesteld.   
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Nota van toelichting bij voorontwerp Besluit omgevingsrecht 
 
 
I Algemeen deel 
 
§ 1. Inleiding 
 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent bij een groot aantal artikelen de 
verplichting of de mogelijkheid om de betreffende artikelen via een algemene maatregel van 
bestuur uit te werken. Het onderhavige Besluit omgevingsrecht (Bor) voorziet hierin. In het besluit 
komt een grote variëteit van onderwerpen aan de orde. In een enkel geval worden deze 
onderwerpen in een ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) verder uitgewerkt. Het gaat 
hierbij met name om de gegevens die bij de indiening van een aanvraag van een 
omgevingsvergunning overgelegd moeten worden. Het besluit en de regeling zullen gelijktijdig 
met de Wabo in werking treden. 
Het besluit en de regeling vervangen hetgeen thans in diverse uitvoeringsbesluiten en  
-regelingen is geregeld. Zo zullen het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) en 
het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) grotendeels/geheel komen te 
vervallen. De inhoud van deze besluiten is grotendeels overgenomen in dit besluit en in de Mor. 
Hierbij zijn de regels zo veel mogelijk geïntegreerd. Via een apart aanpassingsbesluit en een 
aparte ministeriële regeling zullen de betreffende besluiten en regelingen aan het Bor en de Mor 
worden aangepast.  
Evenals bij de Wabo is bij het opstellen van het besluit het uitgangspunt gehanteerd dat 
bepalingen die specifiek en noodzakelijk zijn voor de verlening van een omgevingsvergunning 
voor een bepaalde activiteit, uitsluitend op die activiteit van toepassing zullen zijn. Voor sommige 
bepalingen van dit besluit is de grondslag niet in de Wabo geregeld, maar in een andere wet, 
zoals de Waterwet en de Woningwet. De exacte grondslagen zijn vermeld in de aanhef van dit 
besluit. 
In onderstaande toelichting worden de bepalingen veelal kort toegelicht, onder verwijzing naar de 
toelichting van de oorspronkelijke besluiten voor de verdere beschrijving van de achtergronden 
van die bepalingen. In verband hiermee is als bijlage bij deze toelichting een transponeringstabel 
opgenomen, waarin is opgenomen waarvandaan de betreffende bepaling is overgenomen. 
Bij de opzet van het besluit is dezelfde volgorde als in de Wabo aangehouden. Allereerst wordt 
aandacht besteed aan de aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten. Vervolgens vindt 
een nadere uitwerking plaats van wie bevoegd gezag is voor de vergunningverlening. De 
volgende hoofdstukken hebben betrekking op aanvraag om vergunning, de besluitvorming op de 
aanvraag en de behandeling van de aanvraag. Daarna volgt een hoofdstuk over de 
kwaliteitseisen handhaving en over de financiële bepalingen. In het besluit en in deze toelichting 
wordt tenslotte aandacht besteed aan de overgangs- en slotbepalingen. Om de leesbaarheid van 
deze toelichting te bevorderen zal in het algemeen deel van deze toelichting in hoofdlijnen op 
deze betreffende onderwerpen worden ingegaan. In het artikelsgewijze deel zal uitgebreider bij 
de betreffende onderwerpen worden stilgestaan. Aan het besluit is een aantal bijlagen, onder 
andere met betrekking tot de vergunningplichtige activiteiten en bevoegd gezag, toegevoegd. 
Hierop wordt in na het artikelsgewijze deel in een aparte toelichting ingegaan.  
 
§ 2. Aanwijzing van vergunningplichtige en vergunningvrije activiteiten 
 
De aanwijzing van activiteiten waarvoor een vergunning is vereist, geschiedt momenteel deels in 
de wet, deels in uitvoeringsbesluiten. Zo blijkt rechtstreeks uit de Woningwet welke bouwwerken 
vergunningplichtig zijn en uit de Monumentenwet welke activiteiten aan monumenten 
vergunningplichtig zijn. Bij de Wet milieubeheer is in een uitvoeringsbesluit (Ivb) aangewezen 
welke inrichtingen vergunningplichtig zijn. In dit hoofdstuk wordt bij deze systematiek 
aangesloten. Tevens worden in dit hoofdstuk de vergunningsvrije activiteiten aangewezen. Deze 
aanwijzing heeft met name betrekking op het bouwen en het slopen. 
 

 1
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2.1 Inrichtingen en mijnbouwwerken 
Als gevolg van de uitbouw van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) zullen steeds minder inrichtingen vergunningplichtig worden. De resterende 
vergunningplichtige gevallen betreffen met name de inrichtingen die onder de reikwijdte van de 
IPPC-richtlijn vallen (de “gpbv-inrichtingen”) en enkele andere categorieën omvangrijkere 
inrichtingen. De aanwijzing van de vergunningplicht van deze inrichtingen was aanvankelijk 
geregeld in een bijlage bij het Activiteitenbesluit. Deze bijlage is thans overgenomen als bijlage bij 
het onderhavige besluit, waarbij de aanwijzing is samengevoegd met de aanwijzing van het 
bevoegd gezag voor de betreffende categorie inrichtingen. Dit wordt nader toegelicht bij artikel 
2.1 van dit besluit. 
 
2.2 Gebruik van een bouwwerk 
Door het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken zullen de brandveiligheidsvoorschriften voor het 
gebruik van bouwwerken landelijk geüniformeerd worden. Voor de meeste gevallen zullen dan 
algemene regels gelden, sommige gevallen zullen meldingsplichtig zijn en enkele gevallen zullen 
vergunningsplichtig zijn. De aanwijzing van de vergunningplichtige gevallen vindt in artikel 2.2 
van het Bor plaats.  
De melding van de meldingsplichtige gevallen uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken zal, 
voor zover er sprake is van samenloop met een omgevingsvergunning (b.v. voor het bouwen), 
gelijktijdig met de aanvraag van een omgevingsvergunning plaatsvinden. Op het 
aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning wordt aangegeven welk gebruik van 
bouwwerken meldingsplichtig is. Dit wordt verder uitgewerkt in de Mor.  
 
2.3 Bouwvergunningvrije activiteiten en vergunningvrij slopen 
Op dit moment is de categorie bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning is vereist 
opgenomen in artikel 43 van de Woningwet. Het gaat hier onder meer om het bouwen dat tot het 
gewone onderhoud behoort en de bouwwerken die thans zijn aangewezen in het Besluit 
bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb). Door de komst van 
de Wabo zal de grondslag voor het aanwijzen van een categorie bouwvergunningsvrije 
bouwwerken niet langer in de Woningwet zijn opgenomen, maar in de Wabo. Daarnaast zal de 
categorie licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken komen te vervallen. Het gevolg hiervan is 
dat ook het Bblb komt te vervallen. De grondslag voor het bij amvb aanwijzen van bouwwerken 
waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist, is in de wet opgenomen in artikel 2.1, derde lid. 
Dit wordt in artikel 2.3 van dit besluit nader uitgewerkt. Voor de overzichtelijkheid is er voor 
gekozen om alle bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist in bijlage II van dit 
besluit op te nemen. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de precieze invulling van bijlage II. 
Dat hangt samen met het evaluatieonderzoek dat thans plaatsvindt naar het functioneren van de 
huidige op artikel 43 van de Woningwet gebaseerde (en in het Bblb opgenomen) categorie 
bouwvergunningsvrije bouwwerken. In het kader van deze evaluatie zullen voorstellen worden 
gedaan die erop gericht zijn zoveel mogelijk knelpunten en onduidelijkheden weg te nemen die bij 
de praktijktoepassing van de huidige regeling voor bouwvergunningsvrije bouwwerken worden 
ervaren. Verder wordt in het kader van het evaluatieonderzoek gezocht naar mogelijkheden om 
de huidige categorie licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken zoveel mogelijk onder te 
brengen in de categorie bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist. Volgens 
planning zal het evaluatieonderzoek in januari 2007 worden afgerond. Op basis daarvan zal een 
kabinetsstandpunt worden voorbereid. Vervolgens zal bijlage II van het besluit worden opgesteld.  
 
§ 3. Het bevoegd gezag 
 
De Wabo hanteert het uitgangspunt dat er per project één bevoegd gezag is, dat verantwoordelijk 
is voor de verlening en handhaving van de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag besteedt 
hierbij aandacht aan alle aspecten van de fysieke leefomgeving die bij een project aan de orde 
komen. Dit bevoegd gezag beslist ook op alle aanvragen om een omgevingsvergunning die 
nadien worden ingediend, zolang er sprake is van een reeds verleende omgevingsvergunning die 
niet is geëxpireerd.  
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Als hoofdregel kent de Wabo het bevoegd gezag toe aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente waar het project (in hoofdzaak) zal worden verricht. Als uitzondering op deze 
hoofdregel is het mogelijk dat een ander bestuursorgaan wordt aangewezen als bevoegd gezag. 
Dit kunnen gedeputeerde staten van de provincie zijn, indien het projecten van provinciaal belang 
betreft, of een minister voor projecten van nationaal belang. Bij de aanwijzing is zoveel mogelijk 
aangesloten bij de bestaande verdeling van taken en bevoegdheden tussen gemeente, provincie 
en Rijk, zoals deze o.a. is neergelegd in het Ivb. Dit leidt ertoe dat gedeputeerde staten worden 
aangezen als het bevoegd gezag ten aanzien van de complexere bedrijven, die vanwege hun 
milieuaspecten in de huidige regeling al onder provinciaal gezag vallen. Gedeputeerde staten zijn 
eveneens bevoegd gezag in de gevallen waarin in het kader van de ruimtelijke ordening wordt 
besloten dat de besluitvorming over een bepaald project op provinciaal niveau plaatsvindt.  
Voor een zeer klein aantal gevallen komt de bevoegdheid tot het verlenen van de 
omgevingsvergunning op rijksniveau te liggen. Het gaat hierbij met name om bepaalde 
defensieterreinen en om mijnbouwwerken. De Minister van VROM is aangewezen voor de 
defensieterreinen en een enkele andere categorie activiteiten. De Minister van EZ is aangewezen 
als bevoegd gezag voor mijnbouwwerken. Indien sprake is van een inrichting in de EEZ, is de 
Minister van VenW aangewezen als bevoegd gezag. Wanneer in het kader van de ruimtelijke 
ordening besloten wordt dat de besluitvorming over een bepaald project op rijksniveau 
plaatsvindt, zal de Minister van VROM als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor dat 
project optreden. Een andere grondslag voor een bevoegdheidstoedeling op rijksniveau heeft 
betrekking op monumenten die niet binnen het grondgebied van een gemeente zijn gelegen. 
Hiervoor is de Minister van OCW aangewezen als bevoegd gezag. Deze aanwijzing komt 
overeen met de huidige situatie en komt sporadisch voor. 
 
In de gevallen waar thans voor een project de vergunningverlening plaatsvindt op diverse 
bestuursniveaus, moet een keuze gemaakt worden welk bestuursorgaan belast zal worden met 
de verlening van de omgevingsvergunning. Uitgangspunt hierbij is dat de vergunningverlening zo 
decentraal mogelijk plaatsvindt. In het geval waarin het een toestemmingsvereiste betreft voor 
een bepaald aspect van relatief ondergeschikt belang, is het niet wenselijk dat gedeputeerde 
staten of de minister bevoegd gezag voor de gehele omgevingsvergunning worden. In die 
gevallen zullen burgemeester en wethouders het bevoegd gezag blijven en zal in de 
betrokkenheid van het voormalige bevoegde bestuursorgaan op andere wijze worden voorzien 
(via een advies of een verklaring van geen bedenkingen: zie volgend hoofdstuk). Wanneer 
bijvoorbeeld bij het opzetten van een bedrijfsterrein ook een provinciale uitwegvergunning nodig 
is, ligt het niet voor de hand dat de vergunningverlening voor het gehele bedrijfsterrein overgaat 
naar de provincie. In dit geval blijft de gemeente het bevoegd gezag en krijgt de provincie een 
adviesbevoegdheid ten aanzien van de uitweg. Dit zal gelden voor de meeste provinciale 
toestemmingen.  
Wanneer een bepaald aspect van zodanige importantie is dat de vergunningverlening voor dat 
deel op provinciaal niveau moet (blijven) plaatsvinden,  zal de vergunningverlening voor het 
gehele project op provinciaal niveau plaatsvinden. Dit geldt voor activiteiten op gesloten 
stortplaatsen (en de bijbehorende nazorgzone) als bedoeld in de artikelen 8.47 – 8.51 van de 
Wet milieubeheer (Wm). Vanwege de vergaande juridische en financiële verantwoordelijkheid 
van de provincies voor het beheer van deze nazorglocaties zijn de provincies aangewezen als 
het bevoegd gezag op of nabij deze locaties.  
De aanwijzing van het bevoegd gezag is in concreto verder uitgewerkt in bijlage I bij het besluit.  
 
§ 4. De aanvraag om een omgevingsvergunning 
 
§ 4.1 De wijze van indiening 
Voor het doen van een aanvraag om een omgevingsvergunning stelt de Minister zowel een 
schriftelijk als een digitaal formulier vast, dat uniform op alle aanvragen om een 
omgevingsvergunning in heel Nederland van toepassing is. Iedere aanvrager en ieder bevoegd 
gezag is gehouden uitsluitend deze formulieren te gebruiken. Zowel het schriftelijke als het 
digitale formulier bestaat uit een algemeen deel en uit een of meerdere bijzondere delen. Dit is 
een vergelijkbare opzet als het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting. In het algemeen 
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deel verschaft de aanvrager informatie over zichzelf, alsmede over de soort activiteiten en de 
locatie van die activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd. In gevallen waarin de aanvraag 
wordt verzorgd door een gemachtigde, wordt dit ook in het algemene deel vermeld. Vervolgens 
bestaat het formulier uit een of meer bijzondere delen, waarvan de toepasselijkheid afhankelijk is 
van het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. In deze bijzondere delen kan de 
aanvrager nadere informatie verschaffen over de aard, omvang en effecten van de aangevraagde 
activiteiten. 
In de toelichting bij de Wabo is in paragraaf 7.4 uiteengezet dat particuliere aanvragers in 
principe een keuzevrijheid hebben in het bewandelen van de schriftelijke of de digitale route. 
Hiervoor is gekozen omdat op dit moment nog niet van alle burgers gevraagd kan worden om 
over de geschikte apparatuur te beschikken voor het doen van een elektronische aanvraag. Dit 
geldt echter niet voor ondernemers, die daarom wel worden verplicht uitsluitend langs 
elektronische weg hun aanvragen in te dienen.  
In aanvulling op deze keuzevrijheid voor burgers en deze verplichting voor ondernemers, regelt 
het besluit dat het bevoegd gezag verplicht is tot ontvangst van iedere aanvraag langs 
elektronische weg. Dit geldt eveneens voor de ontvangst van elektronische gegevensdragers met 
gegevens en bescheiden die bij de aanvraag horen. 
In aansluiting bij de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer bevat dit besluit normen die waarborgen 
dat een langs elektronische weg verzonden bericht voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk is. 
Dit is van belang omdat de inhoud en afkomst van een aanvraag niet moet kunnen worden 
gemanipuleerd. De waarborg bestaat uit eisen met betrekking tot het bestandsformaat, het 
verzenden als “read-only” document en het elektronisch ondertekenen. Deze eisen gelden zowel 
voor het elektronisch verkeer tussen het omgevingsloket en de aanvrager of diens gemachtigde, 
als voor het verkeer tussen het bevoegd gezag en de adviserende bestuursorganen. Ook in 
laatstgenoemde gevallen moet het gebruik van de elektronische weg voldoende beveiligd zijn om 
te voorkomen dat de inhoud of afkomst van elektronische berichten wordt gewijzigd.  
Het bevoegd gezag kan een langs elektronische weg verzonden bericht weigeren te aanvaarden, 
voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van het bericht onvoldoende zijn 
gewaarborgd. Dit is in algemene zin geregeld in artikel 2:15, derde lid, Awb. In dat kader wordt 
erop gewezen dat elektronische handtekeningen in de Wet elektronische handtekening 2003 zijn 
gelijkgesteld aan geschreven handtekeningen en dat artikel 2:16 Awb bepaalt dat de vereiste 
mate van betrouwbaarheid van de ondertekening afhangt van de inhoud en het doel van het 
elektronische bericht. In dit besluit is ervoor gekozen gebruik te maken van DigiD, dat in dit geval 
voldoende betrouwbaar wordt geacht. Bij de ontwikkeling van het digitale aanvraagformulier 
wordt er tevens voor gezorgd dat in het elektronisch bestand duidelijk wordt van wie elke 
wijziging van de gegevens achteraf afkomstig is.  
 
§ 4.2 De indieningsvereisten 
Artikel 2.9 van de wet biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een 
omgevingsvergunning moeten worden verstrekt, om tot een ‘ontvankelijke’ aanvraag te komen. 
Deze regeling is uitgewerkt in artikel 4.4 van het besluit, met een nadere uitwerking van in de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 
De indieningsvereisten in het Mor zijn totstandgekomen door uit bestaande regelingen te putten, 
zoals het Ivb en het Biab. Voor diverse toestemmingen die opgaan in de omgevingsvergunning, 
bestaan echter nog geen beschreven indieningsvereisten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
toestemmingen krachtens de Wro en de Mw. Voor dit soort toestemmingen is in de praktijk een 
waaier aan indieningsvereisten en daarop afgestemde aanvraagformulieren ontstaan, met soms 
aanzienlijke verschillen per gemeente of provincie. Dankzij de integratie van de diverse 
toestemmingstelsels in de omgevingsvergunning en de toewijzing van de beslissingsbevoegdheid 
aan één bevoegd gezag per vergunning, kan er thans een einde komen aan deze 
onoverzichtelijke situatie. Bij het ontwerpen van de Mor zijn alle relevante indieningsvereisten 
afgeleid uit een brede selectie van beschikbare aanvraagformulieren. Na een analyse van de 
aanvraagformulieren is een database samengesteld met vragen om gegevens en bescheiden. Na 
een bundeling van de gelijkluidende, algemene vereisten en na een selectie van de specifieke en 
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noodzakelijke vereisten per activiteit, zijn alle relevante vereisten bij elkaar gebracht in een 
uniforme ministeriële regeling. 
Bij de samenvoeging van de indieningsvereisten voor de diverse activiteiten is ernaar gestreefd 
om dubbele vragen op te heffen. Daarbij is gebleken dat bepaalde algemene gegevens en 
bescheiden gelijkluidend zijn voor alle vergunningaanvragen. Dit betreft met name allerlei 
informatie over de aanvrager en over de locatie van de activiteit. Deze indieningsvereisten zijn 
daarom bijeen gezet in een algemeen hoofdstuk en gelden voor alle vergunningaanvragen. 
Daarnaast gelden voor veel activiteiten specifieke indieningsvereisten. Soms zijn die eenvoudig 
of globaal, soms uiterst complex of gedetailleerd. Deze aanvullende vereisten zijn in aparte 
hoofdstukken van de Mor opgenomen en gelden alleen voor daarbij genoemde specifieke 
activiteiten of categorieën van gevallen. 
 
Uit artikel 3:2 Awb en het algemene rechtsbeginsel dat een besluit zorgvuldig moet worden 
genomen, volgt dat het niet mogelijk is inhoudelijk te beslissen op een aanvraag waarin de aard, 
omvang en effecten van de voorgenomen activiteiten onvoldoende zijn beschreven. De 
aanvrager is daarom gehouden om alle gegevens en bescheiden bij de aanvraag te verschaffen, 
die nodig zijn om het bevoegd gezag in staat te stellen een goede beoordeling van de aanvraag 
te maken. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de 
aanvraag op de schouders van de aanvrager rust. Hier staat tegenover dat het bevoegd gezag 
verantwoordelijk is voor een correcte beslissing over het al dan niet verlenen van de 
omgevingsvergunning, binnen de gestelde termijnen. 
 
Indien een gemeentelijke of provinciale verordening een vergunningplicht omvat die in artikel 2.2, 
eerste lid, van de wet is genoemd, wordt deze van rechtswege aangemerkt als een 
omgevingsvergunning. In de toelichting bij artikel 2.2 van de wet is opgemerkt dat de Wabo geen 
regels bevat omtrent deze vergunningplicht. De Wabo omvat evenmin de bijbehorende 
weigeringsgronden, intrekkingsgronden, aanwijzingen van adviserende instanties of een 
schadevergoedingsregeling. Deze onderwerpen moeten derhalve in de betrokken verordening 
worden geregeld. Dit geldt echter niet voor de indieningsvereisten, die op grond van artikel 2.9, 
eerste lid, van de wet wel worden geregeld. Hierdoor is het mogelijk de eerder vermelde 
landelijke uniformering van de benodigde gegevens en bescheiden te realiseren. Dit kan leiden 
tot een lastenvermindering voor burgers en bedrijfsleven.  
Het voordeel van uniforme indieningsvereisten voor omgevingsvergunningen krachtens de 
provinciale en gemeentelijke verordeningen is dat de vereisten landelijk gelijkluidend en daardoor 
beter kenbaar zijn. Tegelijkertijd is de autonomie van het bevoegd gezag gerespecteerd, omdat 
de daadwerkelijke toepassing van alle of een deel van de uniforme indieningsvereisten 
afhankelijk is van de weigeringsgrond uit de verordening. Ter illustratie kan worden gedacht aan 
de vergunningplicht voor het vellen of rooien van houtopstand. De vergunningplicht wordt als 
zodanig geregeld in de gemeentelijke verordening en is veelal afhankelijk van de locatie van de 
houtopstand (zoals openbaar groen of particuliere tuin), de soort boom of de diameter van de 
stam. In het nieuwe stelsel worden alleen de indieningsvereisten in de uniforme regeling 
opgenomen. Het gemeentelijk beleid omtrent het al dan niet verlenen van in dit geval de 
kapvergunning blijft volledig in stand.  
Het digitale aanvraagformulier zal het mogelijk maken dat het bevoegd gezag de relevante 
indieningsvereisten vooraf definieert, als deelverzameling uit het totaal aantal opties. De andere 
indieningsvereisten worden hierdoor in het digitale formulier geblokkeerd en worden niet aan de 
aanvrager gesteld. Op deze wijze komt een aanvrager niet in aanraking met indieningsvereisten, 
die niet op zijn situatie van toepassing zijn. 
 
De Wabo verschaft in artikel 2.2, tweede lid, de mogelijkheid om bij provinciale of gemeentelijke 
verordening andere vergunningplichten toe te voegen. Hierbij kan gedacht worden aan de 
gemeentelijke steigervergunningen of toestemmingen voor gevelreiniging. Uit artikel 2.9, tweede 
lid, van de wet volgt dat het bevoegde gezag de indieningsvereisten voor deze toestemmingen 
wel zelf vaststelt, in tegenstelling tot de toestemmingen uit artikel 2.2, eerste lid, van de wet. Voor 
deze gevallen wordt derhalve geen landelijk uniforme regeling opgesteld. Op termijn zal het 
elektronische aanvraagformulier wel een mogelijkheid gaan bevatten voor het bevoegd gezag, 
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om de aanvraag van deze lokale toestemmingen als bijlage aan het landelijke elektronische 
aanvraagformulier toe te voegen. 
 
4.3 Relatie met de Wet Bibob 
Het besluit bevat geen regeling voor de gegevensverstrekking in het kader van de Wet 
Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Deze wet kan van 
toepassing zijn op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
bouwwerk of voor het oprichten, in werking hebben of veranderen van een inrichting. De Wet 
Bibob vereist dat het bevoegd gezag een beleidsdocument moet hebben vastgesteld, waarin is 
geregeld in welke gevallen de bevoegdheden uit de Wet Bibob daadwerkelijk zullen worden 
toegepast. Wanneer een bevoegd gezag een dergelijk Bibob-beleid hanteert, kan dit gevolgen 
hebben voor de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning. In grote lijnen, zal 
deze procedure als volgt verlopen. Het bevoegd gezag zal in het kader van de behandeling van 
bepaalde vergunningaanvragen veelal een kort vooronderzoek laten doen naar de aard van de 
aanvraag of naar de aanvrager (in het bijzonder diens financiële en strafrechtelijke verleden). 
Wanneer dit onderzoek en het Bibob-beleid daarvoor aanleiding geven, vraagt het bevoegd 
gezag daarna desgewenst een Bibob-advies aan het landelijk Bureau Bibob. Dit heeft van 
rechtswege een opschortende werking voor de behandeltermijn van de Wabo. 
In het kader van het vooronderzoek zal het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning veelal 
aanvullende financiële informatie verlangen van de aanvrager. Hiervoor zijn geen voorzieningen 
getroffen in het schriftelijke of elektronische aanvraagformulier van de omgevingsvergunning, 
omdat het hoogstens om enkele honderden gevallen per jaar in heel Nederland gaat. Bovendien 
is de toepasselijkheid van de integriteitsbeoordeling volledig afhankelijk van het gevoerde Bibob-
beleid van het betrokken bestuursorgaan. Een aparte module is daarom thans niet opportuun.  
Voor de uitvoering van de integriteitsbeoordeling is het ontbreken van een voorafgaande 
koppeling met het aanvraagformulier om een omgevingsvergunning geen bezwaar. Het bevoegd 
gezag kan op grond van artikel 4:5, eerste lid, Awb om aanvullende gegevens verlangen van de 
aanvrager, ter uitvoering van het Bibob-beleid. Deze werkwijze is bij veel bevoegde 
bestuursorganen reeds gangbaar. 
 
§ 5. Behandeling van de vergunningaanvraag 
 
In hoofdstuk 5 van het besluit wordt een scala aan onderwerpen behandeld, die alle van belang 
zijn voor de beslissing op de vergunningaanvraag. Het grootste deel van de regels heeft 
betrekking op zaken die het bevoegd gezag bij een vergunningaanvraag voor een inrichting of 
een mijnbouwwerk in beschouwing moet nemen of waaromtrent voorschriften aan de vergunning 
kunnen of moeten worden verbonden. Verder vindt in dit hoofdstuk de aanwijzing van activiteiten 
plaats, waarvoor een tijdelijke vergunning kan worden verleend en waarvoor een verplichting tot 
herstel in de oorspronkelijke toestand geldt. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed 
aan de persoonsgebonden vergunning en de publicatie van bepaalde besluiten in de 
Staatscourant. 
 
5.1 Voorschriften archeologische monumentenzorg 
Aan een omgevingsvergunning voor het bouwen, aanleggen, afwijken van het bestemmingsplan, 
of slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, kunnen in het belang van 
de archeologische monumentenzorg een aantal voorschriften worden verbonden. De 
mogelijkheid daartoe was op wetsniveau opgenomen in de artikelen 37 en 39 tot en met 41 van 
de Monumentenwet 1988. In de Invoeringswet Wabo komen deze artikelen of artikelleden te 
vervallen. Inhoudelijk wordt de zorg voor de archeologische monumentenzorg overgenomen door 
het onderhavige artikel. Op basis van dit artikel kunnen aan een omgevingsvergunning o.a. 
voorschriften verbonden worden die ervoor zorgen dat het monument bij het uitvoeren van 
activiteiten op of in de bodem behouden blijft. 
 
5.2 Voorschriften inrichtingen en mijnbouwwerken 
De bepalingen die in de artikelen 5.3 – 5.9 zijn opgenomen, hebben alleen betrekking op 
activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e. Het gaat hierbij om inrichtingen of 
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mijnbouwwerken. Voorheen waren deze bepalingen deels op wetsniveau in de Wm, deels op het 
niveau van een amvb in het Ivb opgenomen. In dit besluit zijn alle bepalingen op hetzelfde niveau 
bijeengebracht, waardoor de samenhang tussen de diverse bepalingen beter zichtbaar wordt.  
Inhoudelijk zijn de artikelen volledig overgenomen uit de Wm en Ivb. Zij vormen grotendeels een 
implementatie van de IPPC-richtlijn. De artikelen richten zich met name tot het bevoegd gezag 
om bij de formulering van voorschriften met de daargenoemde aspecten rekening te houden of 
om bepaalde voorschriften aan de vergunning te verbinden. De artikelen zijn deels imperatief, 
deels facultatief geformuleerd. De imperatief geformuleerde artikelen verplichten het bevoegd 
gezag daarmee rekening te houden (betrekken van best bestaande technieken, actualisatieplicht) 
of om daaromtrent bij de vergunningverlening voorschriften aan de vergunning te verbinden. Bij 
de facultatief geformuleerde artikelen heeft het bevoegd gezag een zekere vrijheid om 
daaromtrent voorschriften aan de vergunning te verbinden. 
De artikelen 5.6, vierde lid, 5.10 en 5.11, leggen op het bevoegd gezag de verplichting op om 
geen voorschriften in de vergunning op te nemen omtrent de daargenoemde onderwerpen. Deze 
uitzonderingen hangen samen met het feit dat deze onderwerpen uitputtend in andere kaders zijn 
geregeld. Zo is de emissie van broeikasgassen geregeld in hoofdstuk 16 Wm. 
 
Ten aanzien van mijnbouwwerken kunnen drie situaties worden onderscheiden. De eerste 
situatie betreft permanente mijnbouwwerken, die tegelijkertijd een inrichting in de zin van de Wm 
zijn. Het gaat meestal om installaties voor de winning van olie, gas of zout. De tweede situatie 
betreft tijdelijke mijnbouwwerken, die vanwege hun tijdelijkheid niet tevens een inrichting zijn. 
Hierbij kan gedacht worden aan (proef)boringen naar delfstoffen. Op deze twee situaties is de 
regeling in § 5.2 van dit besluit van toepassing. De derde situatie betreft mijnbouwwerken in de 
EEZ. Deze installaties vallen niet onder de werkingssfeer van de Wabo. 
Het is de bedoeling dat op termijn algemene regels voor tijdelijke mijnbouwwerken zullen worden 
opgesteld, die in de plaats zullen treden van de vergunningplicht op grond van artikel 2.1, eerste 
lid onder e, van de Wabo. 
 
5.3 Tijdelijke vergunning 
Ook bij een inrichting of een mijnbouwwerk is de mogelijkheid van een tijdelijke vergunning 
gehandhaafd, in artikel 2.27 van de Wabo. Deze mogelijkheid was in artikel 8.17, eerste lid, van 
de Wm opgenomen. Ditzelfde geldt voor de inrichtingen waarin afvalstoffen nuttig worden 
toegepast of verwijderd. In artikel 2.2 van het Ivb zijn de categorieën inrichtingen waarvoor een 
tijdelijke vergunning van maximaal 10 jaar wordt verleend. Deze aanwijzing is in dit besluit 
overgenomen. 
 
5.4 Persoonsgebonden vergunning 
Een omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert waarop zij betrekking 
heeft, aldus artikel 2.28 van de Wabo. De omgevingsvergunning is derhalve zaaksgebonden. Op 
grond van artikel 2.28, derde lid, kunnen categorieën gevallen worden aangewezen waarin de 
vergunning slechts geldt voor degene aan wie zij is verleend. Door deze aanwijzing krijgt de 
vergunning een persoonsgebonden karakter. Van deze bevoegdheid is tot nu toe in één geval 
gebruik gemaakt, namelijk in artikel 13 van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer (Stb. 
2003, 71). Deze bepaling is in het onderhavige artikel overgenomen. 
 
5.5 Publicatie in Staatscourant 
In artikel 3:12 van de Awb is de bekendmaking van de aanvraag of het ontwerpbesluit geregeld. 
Voorafgaand aan de terinzagelegging wordt in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen 
kennis gegeven van de aanvraag. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, vindt 
bekendmaking in de Staatscourant alleen plaats wanneer de aanvraag tot de centrale overheid is 
gericht. Een vergelijkbare bepaling is in artikel 3:42 van de Awb opgenomen met betrekking tot 
de bekendmaking van het besluit. Bij verreweg de meeste besluiten op grond van de Wabo kan 
met deze procedure worden volstaan. Van oudsher worden echter de besluiten met betrekking tot 
het bestemmingsplan op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening door het bevoegd gezag 
gepubliceerd in de Staatscourant. In het geval van het projectbesluit dat onderdeel uitmaakt van 
de omgevingsvergunning, is sprake van een (partiële) wijziging van het bestemmingsplan. 
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Daarom is in het onderhavige besluit bepaald dat in dat geval publicatie in de Staatscourant moet 
plaatsvinden. 
Op termijn is niet uitgesloten dat de publicatie in de Staatscourant wordt vervangen door een 
elektronische wijze van publicatie. Afhankelijk van de ontwikkelingen op dit gebied, kan dit 
gerealiseerd worden in het verlengde van de totstandkoming van de elektronische Staatscourant 
zoals beoogd met een wijziging van de Bekendmakingswet, of door een landelijke publicatie op 
een overheidswebsite zoals www.overheid.nl. Op laatstgenoemde website vindt momenteel een 
proef plaats met de elektronische kennisgeving van een veelheid aan vergunningen van 
gemeente, provincies en waterschappen. De resultaten van deze proef zullen richtinggevend zijn 
voor de wijze van kennisgeving van de omgevingsvergunning. 
 
§ 6. Advisering over de vergunningaanvraag en ander bestuurlijk verkeer 
 
In hoofdstuk 6 van het besluit wordt een drietal onderwerpen behandeld. Allereerst vindt in de 
artikelen 6.1 – 6.5 de aanwijzing van bestuursorganen plaats, die als adviseur bij de aanvraag 
van een omgevingsvergunning moeten worden betrokken. Hierbij is aangesloten bij de aanwijzing 
zoals die thans in het Ivb heeft plaatsgevonden. 
 
In artikel 6.6 is de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) verder uitgewerkt. Deze uitwerking is 
gebaseerd op de artikelen 2.29 van de wet. Het gaat hier ten eerste om de gevallen waarin de 
vergunning voor een mijnbouwwerk tevens betrekking heeft op het opslaan van afvalstoffen die 
van buiten het mijnbouwwerk afkomstig zijn, dan wel gevaarlijke afvalstoffen. In de huidige 
situatie worden in die gevallen twee vergunningen verleend, één voor het bovengronds gelegen 
mijnbouwwerk waarbij de Minister van EZ is aangewezen als bevoegd gezag en één voor het 
ondergronds opslaan van afvalstoffen waarbij GS zijn aangewezen als bevoegd gezag. In het 
kader van de totstandkoming van de Wabo heeft een heroverweging van deze 
bevoegdhedenverdeling plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat de Minister van EZ wordt 
aangewezen als bevoegd gezag voor de gehele inrichting en GS een verklaring van geen 
bedenkingen afgeven voor zover de vergunning betrekking heeft op het ondergronds opslaan van 
(gevaarlijke) afvalstoffen. 
Het gaat in de tweede plaats om de gevallen waarin van een bestemmingsplan of 
beheersverordening wordt afgeweken (de voormalige projectbesluiten uit de Wro). De 
omgevingsvergunning voor deze afwijking kan alleen worden verleend als de gemeenteraad 
hierover een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 
 
In de artikelen 6.7 – 6.12 is een aantal gevallen van bijzonder bestuurlijk verkeer geregeld. Artikel 
6.7 bevat een verplichting voor het bevoegd gezag om, indien een inrichting belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu in een andere lidstaat van de EU kan veroorzaken, aan dat land al dan 
niet op verzoek een exemplaar van de aanvraag dan wel de ter inzage gelegde stukken toe te 
zenden. Artikel 6.8 bepaalt dat de beschikking aan de Inspecteur van het Inspectoraat-Generaal 
van VROM moet worden toegezonden.  
 
In de artikelen 6.9 – 6.12 van het besluit is een aantal verplichtingen voor het bevoegd gezag 
opgenomen met betrekking tot het toezenden van de vergunningaanvraag, het ontwerpbesluit, de 
schriftelijke samenvatting van de risico-analyse en onderdelen van het veiligheidsrapport aan de 
daargenoemde overheidsinstanties. Deze verplichtingen vloeien voort uit het Besluit risico’s 
zware ongevallen 1999 en hebben alleen betrekking op de inrichtingen die onder de 
werkingssfeer van dit besluit vallen. 
 
Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat hoofdstuk 6 van het besluit een uitwerking vormt 
van de artikelen 2.11, derde lid, en 2.29, eerste lid, van de Wabo. In de artikelen 2.11, eerste, 
tweede en vierde lid, van de Wabo is op wettelijk niveau een tweetal andere vormen van 
advisering uitgewerkt. In artikel 2.11, eerste en tweede lid, gaat het om de advisering door de 
waterkwaliteitsbeheerder. In artikel 2.11, vierde lid, wordt het bevoegd gezag de mogelijkheid 
geboden om een als adviseur aangewezen bestuursorgaan te verzoeken een advies uit te 
brengen over o.a. de aan een vergunning te verbinden voorschriften. 
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In de huidige regelgeving wordt soms onderscheid gemaakt tussen adviserende bestuursorganen 
(“adviseurs”) en bestuursorganen die vanwege de behartiging van een bepaald belang bij de 
procedure worden betrokken (“betrokken bestuursorganen”). Dit is bijvoorbeeld geregeld in de 
huidige artikelen 8.7 van de Wm en 7.1 - 7.4 van het Ivb, waarin precies is bepaald welke 
bestuursorganen een rol als adviseur of betrokken bestuursorgaan hebben. In de Wabo is wat 
betreft de aanwijzing van “betrokken bestuursorganen” aansluiting gezocht bij de Awb. Dit heeft 
ertoe geleid dat de categorie “betrokken bestuursorganen” niet meer als zodanig krachtens de 
Wabo is aangewezen. Conform de regeling uit de Awb is de betrokkenheid van deze 
bestuursorganen afhankelijk van de vraag of deze organen zijn te beschouwen als 
belanghebbenden. Hiervoor is doorslaggevend of de aanvraag van een omgevingsvergunning 
belangen raakt die aan dat bestuursorgaan zijn toevertrouwd (artikel 1:2, tweede lid, van de 
Awb)1. Het voorgaande betekent voor de reguliere procedure dat andere bestuursorganen in 
ieder geval belanghebbenden moeten zijn om zienswijzen te kunnen indienen. Voor de 
uitgebreide procedure geldt dat ingevolge artikel 3.12, vierde lid, Wabo een ieder zienswijzen 
naar voren kan brengen. Dit geldt in beginsel ook voor elk bestuursorgaan. Voor het maken van 
bezwaar of het instellen van beroep geldt vervolgens de hoofdregel van de Awb, dat uitsluitend 
belanghebbenden beroepsgerechtigd zijn. 
Wat betreft de aanwijzing van adviseurs brengt de Wabo geen wijziging in het systeem van 
aanwijzingen van verplichte adviseurs. Het adviseurschap draait strikt genomen niet om een 
bepaald belang bij het besluit, maar is bedoeld om het bevoegd gezag in de besluitvorming 
gebruik te laten maken van informatie van een ander bestuursorgaan dat ter zake van een 
aangevraagde activiteit relevante deskundigheid bezit. De adviseurs die bij een aanvraag van 
een omgevingsvergunning verplicht moeten worden geconsulteerd, zijn aangewezen in de 
artikelen 6.1 – 6.6 van het besluit. Zo zijn in artikel 6.1 burgemeester en wethouders in het 
algemeen aangewezen als adviseur in die gevallen dat gedeputeerde staten (of de minister) de 
omgevingsvergunning zullen verlenen. Verder is de aanwijzing van bestuursorganen als adviseur 
afhankelijk van de aspecten en benodigde deskundigheden, die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning een rol spelen.  
Het uitbrengen van een advies door een verplichte adviseur, laat onverlet dat het bevoegd gezag 
integraal verantwoordelijk blijft voor het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning. Het 
bevoegd gezag zal derhalve over een zodanige deskundigheid moeten beschikken dat zij de 
uitgebrachte adviezen kan beoordelen en kan integreren met de overige bouwstenen van de 
omgevingsvergunning. Deze verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag geldt onverkort voor 
adviezen als bedoeld in artikel 2.11, vierde lid, Wabo. 
 
Bij de aanwijzing van de adviseurs is veelal aangesloten bij de huidige praktijk van het 
bestuurlijke verkeer, voor zover sprake is van de inschakeling van een specifieke deskundigheid 
van een ander overheidsorgaan door het bevoegd gezag. Met name in de advisering omtrent 
omgevingsvergunningen voor inrichtingen is hierdoor een aanzienlijke vereenvoudiging in de 
bestaande regeling aangebracht, door het schrappen van een aantal adviesrollen die in onbruik 
zijn geraakt en door het afscheiden van de belanghebbende bestuursorganen van de 
adviserende, deskundige instanties. 
 
In een aantal bijzondere gevallen waarin in de bestaande regelingen nog sprake is van een 
aanwijzing als betrokken bestuursorgaan of bestuurlijke adviseur zonder daadwerkelijke 
specifieke deskundigheid, is in dit besluit de aanwijzing vervangen door een kennisgeving van de 
ontwerpbeschikking. Op deze wijze is de mogelijkheid gewaarborgd dat die bestuursorgaan tijdig 
een zienswijze kenbaar kunnen maken, om zodoende bij de procedure betrokken te raken. Deze 
regeling heeft met name betrekking op de betrokkenheid van de Inspecteur van de VROM-
Inspectie bij omgevingsvergunningen voor bepaalde typen projecten, vanwege diens taak om de 
rechtseenheid en goede taakuitvoering te bewaken. Daarnaast is ook de betrokkenheid van GS 

                                                      
1 Of gesproken kan worden van een als zodanig toevertrouwd belang wordt aan de hand van de taken die 

aan het bestuursorgaan zijn opgedragen. De vaststelling van de taak geschiedt met name aan de hand 
van de wetgeving, waaruit voor sommige bestuursorganen ruime en voor andere bestuursorganen 
beperkte takenpaketten afleidbaar zijn (zie bijv. ABRvS 28 april 2004, AB 2004/259). 
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bij bepaalde besluiten op deze manier gewaarborgd. Deze regeling is nader toegelicht bij artikel 
6.7 van dit besluit. 
 
In gevallen waarin sprake is van een toestemming die incidenteel integreert in de 
omgevingsvergunning, verschuift de bevoegdheid te beslissen over de aanhakende toestemming 
naar het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Dit is bij de Invoeringswet Wabo 
geregeld in de diverse aanhakende wettelijke regelingen. In het kader van deze verschuiving van 
het bevoegd gezag, wijst artikel 6.6 van dit besluit het oorspronkelijke bevoegde gezag voor de 
aanhakende toestemming aan als verplichte adviseur. Deze regeling geldt overigens alleen voor 
toestemmingen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, omdat het vvgb-
orgaan reeds in die hoedanigheid een ruime inhoudelijke invloed op de besluitvorming heeft. 
 
§ 7. Kwaliteitseisen vergunningverlening en handhaving 
 
7.1 Kwaliteitseisen vergunningverlening 
 
PM. 
 
7.2 Kwaliteitseisen handhaving 
 
PM. Onderstaande paragraaf bevat de stand van zaken m.b.t. de kwaliteitseisen handhaving. 
Onderdelen hiervan zijn nog onderwerp van gesprek tussen de bestuurlijke partners. 
 
Krachtens artikel 5.3, eerste lid, van de Wabo worden in het belang van een doelmatige 
handhaving bij algemene maatregel van bestuur (amvb) regels gesteld. In het onderhavige 
besluit, dat mede uitvoering geeft aan artikel 5.3 van de Wabo, worden kwaliteitseisen gesteld 
aan de bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsvergunningstelsel. Deze kwaliteitseisen 
zijn ook van toepassing op de handhaving van de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten 
voor zover dat in die wetten is bepaald, en op de handhaving van de de EEG-verordening 
overbrenging van afvalstoffen en de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van 
chemische stoffen (REACH)2.  
 
De introductie van wettelijke kwaliteitseisen voor de handhaving van het omgevings-
vergunningstelsel en het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde bouwt voort op de 
bestaande wettelijke kwaliteitseisen voor de handhaving van de milieuregelgeving op grond van 
het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer. Aan die kwaliteitseisen lagen de 
kwaliteitscriteria ten grondslag die waren ontwikkeld in het project Professionalisering van de 
milieuwethandhaving dat gericht was op een meer effectieve handhaving door middel van niet-
vrijblijvende samenwerking en een professionele(re) ambtelijke organisatie van het milieutoezicht.   
 
Het project “Professionalisering van de milieuwethandhaving” was een gezamenlijk project van 
de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van 
Verkeer en Waterstaat (V&W), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) dat begin 2002 is 
opgestart ter verbetering van de milieuwethandhaving. In een bestuurlijk overleg tussen de 
betrokken partijen zijn in het kader van het professionaliseringsproject op 1 november 2002 
kwaliteitscriteria vastgesteld. In het desbetreffende criteriadocument “Doe je voordeel met het 
oordeel”3 is uitgegaan van het door de Landelijke Coördinatiecommissie Milieuhandhaving 
ontwikkelde model met criteria voor een zogenaamd “Adequaat handhavingsproces”. Essentieel 
daarin is dat er in de praktijk met betrekking tot de handhaving een procesbenadering wordt 
gevolgd met een cyclisch karakter: er moet zowel sprake zijn van een beleidscyclus (prioriteiten-
resultaten-evaluatie-prioriteiten-etc.) als van een operationele cyclus (programmering-middelen-

                                                      
2 PM citeertitel, vindplaats 
3 Het criteriadocument “Doe je voordeel met het oordeel” is te vinden op www.lim-info.nl en het ligt ter 

inzage op de bibliotheek van het Ministerie van VROM.  
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monitoring-programmering-etc.). De aansturing van deze cycli dient plaats te vinden vanuit van  
tevoren geformuleerde meetbare doelstellingen. Diverse elementen van de kwaliteitscriteria 
vloeien voort uit aanbeveling nr. 2001/331/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten 
(PbEG L 118). Alle tot de milieuwethandhaving bevoegde handhavingsinstanties moesten op 1 
januari 2005 voldoen aan de betreffende gezamenlijk vastgestelde kwaliteitscriteria.  
Het professionaliseringsproject is inmiddels beëindigd. Uit de rapportage over de voortgang van 
het project op 22 maart 2006 bleek dat volgens het IPO alle provincies en waterschappen aan de 
kwaliteitscriteria en daarmee aan de kwaliteitseisen van het Besluit kwaliteitseisen handhaving 
milieubeheer voldoen. Met betrekking tot de gemeenten die niet voldoen, is er een aantal 
waarmee nadere afspraken zijn gemaakt om te komen tot het wel voldoen aan de kwaliteitseisen 
en is er een beperkt aantal waarbij sprake was van onvoldoende presteren, hetgeen reden 
vormde voor het voeren van bestuurlijk overleg vanuit de provincie met de betreffende 
gemeenten. Met dit resultaat bestaat er een goede vertreksituatie voor de verwezenlijking van 
een professionele handhaving op het bredere terrein van het omgevingsvergunningstelsel en het 
bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde. De kwaliteitscriteria voor de milieuwethandhaving 
waren overigens reeds afgestemd met de parallel aan de ontwikkeling van de criteria  ontworpen 
“Handreiking handhaven bouwregelgeving” en met het oog op zo’n verbreding beleidsneutraal 
geformuleerd. 
  
In de onderhavige amvb zijn de kwaliteitseisen van het Besluit kwaliteitseisen handhaving 
milieubeheer omgezet in kwaliteitseisen voor de handhaving van het omgevingsvergunningstelsel 
en het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde. Daarbij is de eigen verantwoordelijkheid 
van de decentrale overheden mede in beschouwing genomen. Het besluit bevat in feite alleen 
proceseisen. De inhoudelijke beleidskeuzen moeten door het bevoegd gezag worden gemaakt.  
Het onderhavige besluit is minder gedetailleerd dan het Besluit kwaliteitseisen handhaving 
milieubeheer. Daarmee zijn echter geen inhoudelijke wijzigingen van die kwaliteitseisen beoogd. 
In het verleden is in diverse reacties op ontwerpen van dat besluit kritiek op de gedetailleerdheid 
ervan geuit. Het onderhavige besluit houdt daarom beter rekening met de mogelijkheid om, zo 
nodig, op grond van artikel 5.3, vierde lid, van de Wabo nadere regels te stellen bij ministeriële 
regeling. Van die mogelijkheid zal slechts terughoudend gebruik worden gemaakt. Alleen als blijkt 
dat de niet in het voorliggende besluit maar wel in het Besluit kwaliteitseisen handhaving 
milieubeheer opgenomen regels ondanks de vergaande mate van detaillering effectief zijn of in  
de handhavingspraktijk niet gemist blijken te kunnen worden, zullen deze in een ministeriële 
regeling worden opgenomen. Het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer is onder meer 
onderwerp van evaluatie in 2007 waarbij ook naar de gedetailleerdheid wordt gekeken. 
Hierbij is van belang dat het voorliggende besluit beoogt de wettelijke basis te zijn van het voor 
een adequaat handhavingsproces tot stand te brengen en in stand te houden kwaliteitszorg-
systeem. Het kwaliteitszorgsysteem in het kader van de handhaving van de Wabo verschilt als 
zodanig niet van het zorgsysteem voor de milieuwethandhaving. Voor een goed functionerend 
kwaliteitszorgsysteem is het essentieel dat de werkprocessen goed gestructureerd in kaart 
worden gebracht en dat vervolgens systematisch wordt nagegaan of het handhavingsproces in 
de praktijk conform de betreffende documentatie verloopt. Dit houdt in dat de werkprocessen op 
papier en in de praktijk moeten voldoen en moeten kunnen worden getoetst aan afdwingbare 
kwaliteitseisen. Dit beperkt de mogelijkheid om meer globale (doel)voorschriften te stellen. In zijn 
algemeenheid geldt immers dat hoe concreter beschreven is wat onder een kwaliteitseis wordt 
verlangd, hoe eenvoudiger kan worden getoetst of aan die eis wordt voldaan. Dit is van belang 
voor de provincies die in het kader van hun regisseursrol zorg moeten dragen voor de toetsing 
van de uitvoering van dit besluit door de gemeenten. Ook de bestuursorganen die aan de 
kwaliteitseisen moeten voldoen, hebben baat bij concrete (middel)voorschriften omdat daarbij 
snel duidelijk is wat precies van hen wordt verwacht. Anderzijds pleiten deze bestuursorganen 
voor meer globale kwaliteitseisen omdat deze meer ruimte bieden voor een eigen invulling in de 
beleidspraktijk. In het voorliggende besluit is zoveel mogelijk met de belangen van de provincies 
als regisseurs en van de bestuursorganen rekening gehouden. Hierboven werd echter al 
aangegeven dat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het Besluit kwaliteitseisen 
milieubeheer zijn beoogd. Daarom zijn de in het voorliggende besluit weggelaten details wel 
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vermeld in de toelichting op de betreffende artikelen. Zo nodig kunnen deze echter in een 
ministeriële regeling worden opgenomen.          
 
 
7.3 Interbestuurlijk toezicht 
 
Volgens artikel 5.4 van de Wabo dragen gedeputeerde staten zorg voor de coördinatie van de 
toepassing van de onderhavige kwaliteitseisen in de provincie. Hiertoe kunnen zij krachtens 
artikel 5.7 van de wet zo nodig een aanwijzing geven aan burgemeester en wethouders of het 
dagelijks bestuur van een waterschap ter zake van de uitvoering van de eisen. De 
coördinatietaak en aanwijzingbevoegdheid vormen tezamen de zogenaamde regiefunctie van de 
provincie. Waar het bij de regie om gaat, is dat blijvend wordt voldaan aan alle kwaliteitseisen 
door alle gemeenten en waterschappen (en vanzelfsprekend ook door de provincies zelf en de 
betrokken rijksinspecties). In §7.2.1 is in dit verband ingegaan op de eisen van toetsbaarheid en 
afdwingbaarheid waaraan de kwaliteitseisen moeten voldoen. 
In de huidige opzet van de gemeenteonderzoeken van de VROM-Inspectie vormt de naleving van 
de onderhavige kwaliteitseisen door de gemeenten een onderdeel van het onderzoek. Door de 
VROM-Inspectie worden werkafspraken gemaakt met de provinciale regisseurs. Beide partijen 
streven ernaar dat de regisseursrol van de provincie en de toezichtsrol van de inspecties elkaar 
versterken (en willen uiteraard voorkomen dat gemeenten of waterschappen met dubbel 
onderzoek zouden kunnen worden geconfronteerd). 
 
Met betrekking tot de toezichts- en regierol is van belang dat door het kabinet wordt ingezet op 
een herordening van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de overheid en de 
samenleving, maar ook tussen de rijksoverheid en de decentrale overheden. De consequenties 
daarvan voor de rol en organisatie van het rijkstoezicht komen tot uiting in de nieuwe 
Kaderstellende Visie op Toezicht-II. Het kabinet heeft deze visie in oktober 2005 aan de Tweede 
Kamer aangeboden. Op basis van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen is een 
bestuurlijke werkgroep ingesteld onder leiding van de Commissaris van de Koningin in 
Groningen, de heer Alders. Deze bestuurlijke werkgroep heeft een adviesrapport (Interbestuurlijk 
toezicht herijkt) uitgebracht waarin uitgangspunten en criteria staan voor effectieve, efficiënte en 
transparante interbestuurlijke toezichtarrangementen.  
Op 31 mei 2006 is het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het rapport van de Bestuurlijke 
Werkgroep-Alders aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinet heeft ter uitvoering van het 
kabinetsstandpunt een externe commissie (Commissie Oosting) ingesteld. Onder  begeleiding 
van deze commissie vindt op dit moment door de departementen een doorlichting plaats van de 
in ontwikkeling zijnde en bestaande wet- en regelgeving. De eerste fase van de doorlichting zal 
zich specifiek richten op een aantal wetten en wetsvoorstellen op het terrein van ruimtelijke 
ordening, milieu en water, waaronder de Wabo. De Commissie Oosting zal nog een oordeel 
geven over de vraag of die in overeenstemming zijn met het kabinetsstandpunt interbestuurlijk 
toezicht. Het advies van de Commissie Oosting over de doorlichting zal in het voorjaar van 2007 
worden gevolgd door een kabinetsstandpunt. Indien de resultaten daartoe aanleiding geven, 
zullen de Wabo en het onderhavige besluit via een nota van wijziging worden aangepast.  
De doorlichting vindt plaats aan de hand van een door de Bestuurlijke Werkgroep Alders 
opgesteld stappenplan. Eén van de stappen benadrukt het belang van de eigen democratische 
verantwoordingsprocessen binnen gemeenten en provincies en geeft aan dat onder meer 
horizontale verantwoording geheel of gedeeltelijk in de plaats kan komen van de behoefte aan 
specifiek interbestuurlijk toezicht. Dit is mede aanleiding geweest om in het voorliggende besluit 
expliciet voor te schrijven dat omtrent een aantal uitkomsten van het doorlopen van de beleids- 
en operationele cyclus informatie moet worden verschaft aan de politiek vertegenwoordigende 
organen (zie onder meer artikel 7.2.2, zesde lid).   
 
PM actualisatie i.v.m. Commissie Oosting 
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§ 8. Financiële bepalingen vanwege de vergunningverlening 
 
PM. Deze paragraaf wordt t.z.t. ingevuld, afhankelijk van de besluitvorming over de Richtlijn 
kostendragers (leges) en de eventuele bijstelling van het Besluit financiële zekerheid 
milieubeheer n.a.v. de evaluatie van dit besluit. 
 
§ 9. Bedrijfseffecten, administratieve en bestuurlijke lasten 
 
Omgevingsvergunning 
In het kader van de totstandkoming van het wetsvoorstel Wabo is onderzoek verricht naar de 
effecten van het wetsvoorstel op de administratieve en bestuurlijke lasten. In de memorie van 
toelichting (hfst. 9) bij het wetsvoorstel is hierop uitgebreid ingegaan. Terugdringing van de 
administratieve lasten wordt met name verwacht door vermindering van het aantal aanvragen van 
een omgevingsvergunning en het uniformeren van de indieningsvereisten.  
 
Handhaving 
In 2002 heeft het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) bij zijn advies met 
betrekking tot het concept van het wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet 
milieubeheer (Handhavingsstructuur) opgemerkt dat de huidige administratieve lasten 
voortkomend uit de handhaving van wet- en regelgeving fors zijn. Actal sprak de verwachting uit 
dat het genoemde wetsvoorstel een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de vermindering 
van de administratieve lasten en verwachtte daarbij dat die bijdrage groter zou worden naarmate 
de regeling breder, departementsoverstijgend wordt opgezet en de samenwerking tussen 
centrale en decentrale overheden verder toeneemt. Deze ontwikkelingen hebben zich inmiddels 
met de introductie van de omgevingsvergunning en de in artikel 5.2, eerste lid, onder a, van de 
Wabo vervatte opdracht van integrale handhaving voltrokken. 
De belangrijkste oorzaak van de lastenverlichting kan gevonden worden in een verbeterde 
samenwerking en afstemming tussen de handhavingsorganisaties. Daardoor zullen bedrijven 
minder worden geconfronteerd met dubbele of niet op elkaar afgestemde handhavingsbezoeken. 
Organisatorische krachtenbundeling bij de diverse toezichthouders leidt tevens tot efficiënter 
toezicht dat ook voordeliger voor het bedrijfsleven is.  
 
Deze amvb leidt niet tot verzwaring van de bestuurlijke lasten voor gemeenten, provincies, 
waterschappen en rijksdiensten, anders dan dat deze de hen ter beschikking staande middelen 
mogelijk anders, efficiënter en doelmatiger zullen moeten inzetten. Zo kan integratie van 
afdelingen voor de handhaving van milieuregelgeving met afdelingen voor bouw- en 
woningtoezicht tot besparingen leiden.  
De provincies leveren wel extra inspanningen bij de coördinatie van de uitvoering van de 
onderhavige amvb in de provincie en de toepassing van de aanwijzingsbevoegdheden (krachtens 
de artikelen 5.7 en 5.8 van de Wabo) of het plegen van andere interventies indien de uitvoering 
van de amvb daar reden toe geeft, voor zover het gaat om de organisatie van de handhaving van 
de andere betrokken wetten dan de milieuwetten (waarvoor de coördinatietaak en de 
aanwijzingsbevoegdheden immers reeds geregeld zijn in de Wet milieubeheer).  
 
§ 10. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 
PM. 
 
§ 11. Regeling van het beheer van het besluit 
PM. 
 
§ 12. Reactie op de inspraak 
PM. Reacties naar aanleiding van het (voor)ontwerp van dit besluit. 
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II Artikelsgewijze deel 
 
Artikel 1.1 
De definities van begrippen die zijn opgenomen in artikel 1.1 van de Wabo zijn eveneens van 
toepassing op dit besluit voor zover die begrippen hierin worden gebruikt. De in dit artikel 
opgenomen begripsomschrijvingen vormen een aanvulling hierop. In de definitie van “aanvraag” 
wordt onder “wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning” dus verstaan, hetgeen 
daaronder in het hiervoor genoemde artikel van de Wabo wordt verstaan.  
De definitie van “betrokken wetten” is bepalend voor het toepassingbereik van paragraaf 7.2 van 
dit besluit. In deze definitie is reeds rekening gehouden met de in voorbereiding zijnde 
invoeringswet waarin wordt bepaald dat onder meer de artikelen 5.3 tot en met 5.28 van de Wabo 
van overeenkomstige toepassing worden verklaard met betrekking tot de handhaving van het 
bepaalde bij of krachtens de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen en de EG-
verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH).  
 
Tweede lid  
Onder handhaving wordt in dit besluit de bestuursrechtelijke handhaving verstaan. Dat wil zeggen 
de uitoefening van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten 
bepaalde en het nemen en uitvoeren van bestuurlijke sanctiebeschikkingen, houdende het 
opleggen van een last onder dwangsom, het toepassen van bestuursdwang, het bij wijze van 
sanctie geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning of –ontheffing en het opleggen van 
een bestuurlijke boete. Dit besluit is niet van toepassing op de privaatrechtelijke en 
strafrechtelijke handhaving. Wel is in enkele artikelen de afstemming van de bestuursrechtelijke 
handhaving op de strafrechtelijke handhaving aan de orde. 
 
Derde lid  
In het derde lid van dit artikel wordt voor de betekenis van een aantal in dit besluit opgenomen 
begrippen verwezen naar de betekenis daarvan in de Wet milieubeheer (Wm). 
Daarbij wordt reeds uitgegaan van de tekst van de Wm zoals deze zal luiden, nadat het 
wetsvoorstel tot uitbreiding en wijziging van de Wm (Uitvoeringswet EG-verordening registratie, 
evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)) (Kamerstukken II 2005/06, 30 600, 
nr.1), na tot wet te zijn verheven, in werking is getreden. 
 
Artikel 2.1 
Het eerste lid regelt de vergunningplicht voor bepaalde inrichtingen, die niet onder de 
werkingssfeer van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (Stb. 
pm.) vallen. Deze vergunningplicht is geregeld in de artikelen 1.1, derde lid, en 2.1, eerste lid 
onder e, van de wet. Voorheen was dit geregeld in artikel 8.1 van de Wm. Als gevolg van de 
modernisering van de algemene regels is het systeem van de Wm zodanig gewijzigd dat alle 
inrichtingen met relevante gevolgen voor het milieu onder de algemene regels vallen, tenzij zij 
specifiek zijn aangewezen als vergunningplichtig. Dit systeem van “algemene regels, tenzij een 
vergunningplicht”, is overgenomen in de Wabo. Hierdoor is sprake van het volgende samenspel 
van artikelen. Op basis van artikel 1.1, derde lid, van de Wm (ongewijzigd) worden de 
categorieën van milieurelevante inrichtingen aangewezen, dat wil zeggen inrichtingen die 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Op basis van artikel 1.1, derde lid, van de 
Wabo worden de vergunningplichtige inrichtingen aangewezen. Dit is een positieve lijst met 
inrichtingen waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Op basis van artikel 
8.40 van de Wm geldt voor de overige milieurelevante inrichtingen geen vergunningplicht, maar 
gelden algemene regels.  
De aanwijzing van milieurelevante inrichtingen vond voorheen plaats in de bijlage van het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) en de aanwijzing van vergunningplichtige 
inrichtingen zou na de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit plaatsvinden in de bijlage bij 
dat besluit. Als gevolg hiervan was een inrichtinghouder genoodzaakt om twee lijsten te 
raadplegen voor de beantwoording van de vraag welk regime (vergunningplicht of algemene 
regels) op hem van toepassing zou zijn. Deze versnippering is in dit Besluit omgevingsrecht 
opgeheven door drie soorten aanwijzingen samen te voegen in één lijst in bijlage I bij dit besluit: 
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- De aanwijzing van categorieën milieurelevante inrichtingen ex artikel 1.1, derde lid, Wm. 
Hierbij zijn de bestaande in- en uitsluitingscriteria van het huidige Ivb overgenomen; 

- De aanwijzing van gevallen per categorie inrichtingen, waarvoor een vergunningplicht geldt in 
plaats van de algemene regels; 

- De aanwijzing van gevallen per categorie milieurelevante inrichtingen waarvoor een ander 
bestuursorgaan dan B&W bevoegd gezag is. Hierbij zijn geen wijzigingen aangebracht ten 
opzichte van de bestaande bevoegdheidstoedeling uit het Ivb. 

 
Artikel 2.2  
In het eerste lid van dit artikel is bepaald in welke gevallen het verboden is om zonder of in 
afwijking van een vergunning een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden. De voorschriften 
in het Beluit brandveilig gebruik bouwwerken (algemene regels) waarborgen samen met de van 
toepassing zijnde voorschriften van het Bouwbesluit 2003 (en eventuele Arbovoorschriften en 
voorschriften op grond van de Wm) in principe een voldoende mate van brandveiligheid. Bij een 
aantal van de meest risicovol geachte vormen van gebruik is echter nog gekozen voor een 
preventieve beoordeling door het voorschrijven van een gebruiksvergunning. Onder “meest 
risicovol” wordt in dit verband verstaan: een verhoogde kans op negatieve gevolgen van een 
eenmaal uitgebroken brand voor de veiligheid van personen. Het gaat om de aanwezigheid van 
grotere aantallen mensen in een wellicht kwetsbare situatie of om minder zelfredzame mensen.  
Een vergunning is daarom voorgeschreven voor het in gebruik hebben of houden van een 
bouwwerk voor zover daarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden 
verschaft aan meer dan 10 personen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en pensions), 
en voor het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk voor zover daarin dagverblijf zal 
worden verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (zoals kinderdagverblijven en 
basisscholen) of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen (zoals 
dagopvang voor die groepen). 
 
Artikel 3.1  
In de Wro is erin voorzien dat rijk en provincie een projectbesluit kunnen nemen ten behoeve van 
de verwezenlijking van een project van nationaal respectievelijk provinciaal belang. In de Wabo is 
het projectbesluit geconverteerd in een vergunning voor het uitvoeren van activiteiten in strijd met 
het bestemmingsplan. Artikel 3.1 voorziet er in dat ook het rijks- en provinciaal projectbesluit 
worden omgezet en dat de minister respectievelijk gedeputeerde staten als bevoegd gezag  
worden aangemerkt. Omdat er in de Wro in is voorzien dat uit een oogpunt van democratische 
legitimatie niet gedeputeerde staten, maar provinciale staten als bevoegd gezag worden 
aangemerkt, is, naar analogie van de bevoegdheidsverdeling tussen B&W en de gemeenteraad, 
bepaald dat in zulke gevallen provinciale staten een vetorecht wordt toegekend in de vorm van 
een verklaring van geen bedenkingen. 
 
Artikel 3.2 
Artikel 3.2 regelt  de aanwijzing van het bevoegd gezag voor inrichtingen en mijnbouwwerken. 
Voor zover er sprake is van een inrichting of mijnbouwwerk waarvoor dit artikel geen aanwijzing 
bevat, geldt de hoofdregel van artikel 2.5, eerste lid, van de wet, zodat in die gevallen B&W het 
bevoegd gezag zijn. 
De meest voorkomende uitzondering op deze hoofdregel is genoemd in het eerste lid van artikel 
3.1 en bestaat uit de aanwijzing van gedeputeerde staten als bevoegd gezag ten aanzien van 
bepaalde complexere categorieën inrichtingen. Die categorieën zijn specifiek beschreven in 
bijlage I van dit besluit. Voor gevallen waarin de inrichting of het mijnbouwwerk zich op het 
grondgebied van meerdere provincies bevindt, wordt het bevoegd gezag toebedeeld aan 
gedeputeerde staten van de provincie waarin het project geheel of in hoofdzaak zal worden of 
wordt uitgevoerd. 
Voor een klein aantal inrichtingen is de Minister van VROM in het tweede lid aangewezen als het 
bevoegd gezag. Dit betreft met name bepaalde defensieterreinen, zoals is geregeld in bijlage I, 
categorie 29.  
Het kan voorkomen dat een inrichting in de territoriale zee is gelegen, zonder dat sprake is van 
een mijnbouwwerk. Gedacht kan worden aan een windmolenpark in zee. Het derde lid regelt dat 
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de Minister van Verkeer en Waterstaat voor dergelijke gevallen het bevoegd gezag is, voor zover 
de inrichting zich bevindt op een plaats die niet gemeentelijk of provinciaal is ingedeeld. 
Voor mijnbouwwerken geldt krachtens het vierde lid dat de Minister van Economische zaken 
hiervoor bevoegd gezag is. 
 
Artikel 3.3  
In de artikelen 8.47 – 8.51 en 15.42 – 15.49 van de Wm is een uitgebreide regeling opgenomen 
over de nazorg van gesloten stortplaatsen en de financiering daarvan. Het gaat vooralsnog om 
een beperkt aantal stortplaatsen die na 1 september 1996 gesloten zijn. Bij het sluiten van deze 
stortplaatsen moet degene die de stortplaats drijft, een nazorgplan opstellen, waarin de 
maatregelen moeten zijn opgenomen dat diverse voorzieningen, zoals bovenafdekking en 
peilbuizen, na het sluiten van de stortplaats in stand blijven. Dit nazorgplan moet door GS worden 
goedgekeurd. Na het sluiten van de stortplaats zijn GS verantwoordelijk voor de uitvoering van 
deze maatregelen en zelfs aansprakelijk voor eventueel ontstane schade. Na verloop van tijd 
kunnen er op of in de directe omgeving van een gesloten stortplaats activiteiten plaatsvinden, 
zoals het aanleggen van een werk of het bouwen van een bouwwerk, die van invloed kunnen zijn 
voor de getroffen voorzieningen. Normaliter zouden B&W worden aangewezen als bevoegd 
gezag voor de verlening en handhaving van de omgevingsvergunning en zouden GS worden 
aangewezen als adviseur. Gelet op bovenstaande bijzondere verantwoordelijkheid van GS voor 
deze stortplaatsen, zijn GS in deze gevallen aangewezen als bevoegd gezag.  
 
Artikel 4.1 
Het eerste lid maakt zowel een digitale als een schriftelijke aanvraag mogelijk. Hiermee is 
gewaarborgd dat een burger kan kiezen voor ofwel een digitale ofwel een schriftelijke aanvraag. 
Uit het tweede lid volgt dat bedrijven in beginsel geen keuzevrijheid hebben en uitsluitend een 
aanvraag langs elektronische weg kunnen indienen. Deze verplichting sluit aan bij de 
belastingwetgeving, waarin sinds 1 januari 2005 krachtens artikel 8 van de Algemene Wet inzake 
Rijksbelastingen eveneens een verplichting is opgenomen tot het doen van een elektronische 
aangiften door rechtspersonen en natuurlijke personen die een onderneming voeren. 
 
In dit verband is het van belang erop te wijzen op welk moment de procedure van start gaat. Dit is 
van belang in verband met de rechtsgevolgen die aan het verstrijken van de procedurele 
termijnen zijn verbonden. Zoals beschreven in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3.1 van de 
Wabo, starten de proceduretermijnen op de dag waarop de aanvraag is ontvangen door het 
bevoegd gezag of het gemeentelijke loket (vgl. art. 4:13 Awb). In geval van elektronisch verkeer 
is artikel 2:17 van de Awb bepalend voor de vaststelling van het moment van ontvangst door het 
bevoegd gezag. Het moment van ontvangst van het elektronische bericht is dan bepalend voor 
het aanvangen van de termijnen (ABRvS 28 juli 2004, JB 2004/316). Wanneer de aanvraag wordt 
ingediend bij het gemeentelijk loket, terwijl het college van burgemeester en wethouders niet het 
bevoegd gezag is, geldt de ontvangst door het loket als datum van ontvangst door het bevoegd 
gezag (vgl. art. 3.1 Wabo). 
 
Artikel 4.2 
De indiening van een schriftelijke aanvraag heeft tot gevolg dat het bevoegd gezag hier meerdere 
exemplaren van nodig heeft, bijvoorbeeld om deze aan de adviseurs ter beschikking te stellen of 
om deze op meerdere plaatsen ter inzage te kunnen leggen. Daarom is geregeld dat de 
schriftelijke aanvraag moet worden ingediend in een hoeveelheid die het bevoegd gezag 
aangeeft (eventueel via het gemeentelijk loket). Ingevolge het tweede lid kan het bevoegd gezag 
meer dan vier schriftelijke exemplaren wensen, indien er sprake is van meer dan twee adviseurs. 
Het bevoegd gezag behoudt dan twee exemplaren voor de behandeling en terinzagelegging en 
verschaft de overige exemplaren aan de adviseurs.  
De verplichting tot het indienen van een meervoud van het schriftelijke aanvraagformulier geldt 
niet voor het e-formulier en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden. De elektronische 
formulieren kunnen in enkelvoud worden ingediend. De behandeling van dergelijke formulieren 
kan het bevoegd gezag op efficiënte wijze ter hand nemen met behulp van een digitaal document 
beheer systeem. 
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Artikel 4.3 
Met deze bepaling wordt uitgesloten dat een bevoegd gezag de elektronische aanlevering van de 
aanvraag mag weigeren onder het motto dat de aanvaarding daarvan tot een onevenredige 
belasting voor dat bestuursorgaan zou leiden. Het bestuursorgaan is in beginsel verplicht een 
elektronische aanvraag van een omgevingsvergunning in ontvangst te nemen, in afwijking van 
artikel 2:15 tweede lid van de Awb. De verplichting strekt zich tevens uit tot de te verstrekken 
gegevens en bescheiden, indien de aanvraag langs elektronische weg wordt gedaan. De 
aanvrager en het bevoegd gezag kunnen hierover echter andere afspraken maken, bijvoorbeeld 
vanwege de indiening van een omvangrijk pakket aanvullende gegevens. 
Het eerste lid regelt dat burgemeester en wethouders van de gemeente waar de activiteit geheel 
of in hoofdzaak wordt verricht, ook in de hoedanigheid van het loket, iedere elektronische 
aanvraag in ontvangst nemen. Wanneer burgemeester en wethouders niet het bevoegd gezag 
zijn, kan de aanvraag tevens rechtstreeks elektronisch bij het bevoegd gezag worden ingediend.  
 
De weigeringsgrond uit artikel 2.15, derde lid, van de Awb is onverkort van toepassing op de 
elektronische aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit betekent dat een elektronisch 
verzonden bericht, inclusief de daarbij gevoegde gegevens en bestanden, kunnen worden 
geweigerd, indien de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van het bericht onvoldoende is 
gewaarborgd. 
 
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop een 
aanvraag langs elektronische weg wordt gedaan. 
 
Artikel 4.4 
Op basis van het eerste lid is de aanvrager gehouden de aanvraag in te richten met toepassing 
van de indieningsvereisten, die in de afzonderlijke ministeriële regeling zijn opgenomen. Hierin 
zullen enerzijds indieningsvereisten met een imperatief karakter worden opgenomen, waaraan 
verplicht moet worden voldaan. Anderzijds kan sprake zijn van facultatieve indieningsvereisten, 
die al naar gelang de aard en omvang van de aangevraagde activiteit naar het oordeel van het 
bevoegd gezag nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag. 
De indieningsvereisten worden in de Mor gelaagd opgebouwd en bestaan uit twee niveaus. 
Allereerst bestaat iedere aanvraag uit een verzameling basale informatie (wie, waar, wat voor 
project, welke activiteit). Over ieder project en de beoogde activiteiten worden vervolgens nadere 
gegevens gevraagd, bijvoorbeeld over degene die de activiteit zal uitvoeren, het tijdstip waarop 
dit zal plaatsvinden en de omvang en effecten van het project en van de activiteiten. In sommige 
gevallen is het onvermijdelijk deze gegevens te preciseren, zoals de technische details van een 
bouwwerk of de milieueffecten van inwerkingtreding van een inrichting. Dit vormt het tweede 
niveau. De mate waarin deze gedetailleerde gegevens nodig zijn voor de beoordeling van de 
aanvraag, is telkens afhankelijk van de omstandigheden van het geval en wordt daarom 
overgelaten aan het oordeel van het bevoegd gezag. Dit geldt eveneens voor de andere 
gegevens en bescheiden die nodig kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvraag en die niet 
als zodanig zijn genoemd in de ministeriële regeling met indieningsvereisten. In dit verband 
verwijst artikel 4.4 in het eerste lid naar artikel 4.2, tweede lid, van de Awb, zodat duidelijk is dat 
het bevoegd gezag de mogelijkheid heeft om naast de indieningsvereisten uit de ministeriële 
regeling, nadere gegevens te verzoeken. Deze mogelijkheid is beperkt tot gegevens en 
bescheiden die nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag. De procedure voor dit verzoek van 
het bevoegd gezag is geregeld in artikel 4:5 van de Awb. 
 
Het tweede lid bepaalt onder a dat eerder verstrekte gegevens niet opnieuw behoeven te worden 
verstrekt. Dit geldt in beginsel ook voor gegevens die zijn verstrekt in de periode dat de Wabo 
nog niet in werking was getreden, en die als archiefbescheiden in bewaring worden gehouden als 
bedoeld in artikel 3 van de Archiefwet 1995.  
PM. Beschrijving van de relatie tussen het tweede lid en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen, het kadaster, en de KvK. 
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Artikel 4.5 
Een gefaseerde aanvraag als bedoeld in de artikelen 2.4 en 2.24 van de wet zal in elke fase 
gepaard gaan met een bepaalde hoeveelheid gegevens en bescheiden die vooral in de 
desbetreffende fase relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Dit artikel maakt het 
mogelijk om bij ministeriële regeling te bepalen welke gegevens en bescheiden in welke fase 
ingediend moeten worden. Deze regeling (Mor) is kaderstellend voor het al dan niet in 
behandeling nemen van de gefaseerde aanvraag door het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 
4:5, eerste lid, Awb. 
 
Artikel 4.6 
Dit artikel houdt verband met de implementatie van de Seveso-richtlijn (Richtlijn 96/82/EG 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke afvalstoffen 
zijn betrokken). De nader te stellen regels zullen verband houden met de implementatie van deze 
richtlijn. 
 
Artikel 4.7 
De omgevingsvergunning is in beginsel een zaaksgebonden vergunning. Degene die het 
vergunde project uitvoert, wordt aangemerkt als “vergunninghouder”. Zoals is toegelicht bij artikel 
2.28 van de wet, is met degene “die het project uitvoert” bedoeld degene die voor die uitvoering 
verantwoordelijk is. Dit betekent dat de eigenaar of opdrachtgever in beginsel wordt beschouwd 
als vergunninghouder. Hierbij wordt aangetekend dat er sprake kan zijn van meerdere eigenaren 
of opdrachtgevers, die dan gezamenlijk worden beschouwd als “vergunninghouder”. Met 
betrekking tot het aanvraagformulier is in het besluit geregeld dat de eigenaar of opdrachtgever 
tevens degene is die de vergunning aanvraagt. Dit betekent dat een opdrachtnemer, bijvoorbeeld 
een architect of een aannemer die een huis zal bouwen voor een particulier, niet kan optreden als 
“aanvrager” van de benodigde vergunningen. Omdat het regelmatig voorkomt dat een 
opdrachtnemer de aanvraag verzorgt voor zijn opdrachtgever, is in het besluit tevens geregeld 
dat dit mogelijk blijft. Het aanvragen op naam van een ander geschiedt in de hoedanigheid van 
“gemachtigde”, waarbij de identiteit van de eigenaar of opdrachtgever in de aanvraag vermeld 
moet worden. 
 
Artikel 5.1 
Ook onder de Wabo blijft het onverminderd mogelijk om een omgevingsvergunning voor het 
bouwen te verlenen met voorschriften die regelen dat bepaalde gegevens en bescheiden pas 
later, na het verlenen van de vergunning, worden ingediend. Het gaat hierbij om de in het 
verleden wel zo genoemde ’bouwvergunning op hoofdlijnen’. Met aan de omgevingsvergunning 
verbonden voorschriften wordt de vergunninghouder duidelijk gemaakt welke gegevens en 
bescheiden nog ter goedkeuring moeten worden overgelegd, alvorens het bouwplan op die 
onderdelen kan worden voltooid. Inhoudelijk gezien komt dit neer op een uitgestelde toets van 
onderdelen van het bouwplan aan de weigeringsgronden van artikel 2.12, eerste lid, van de wet.  
In de praktijk betreft dit voornamelijk de toetsing aan het Bouwbesluit 2003.  
 
In dit verband wordt erop gewezen dat artikel 5.6, tweede lid, bij inrichtingen de mogelijkheid aan 
het bevoegd gezag biedt om in een voorschrift aan de omgevingsvergunning een nadere eis te 
stellen. Deze eis kan de verplichting inhouden om bepaalde onderzoeksgegevens of bepaalde 
documenten en bescheiden op een nader tijdstip na verlening van de vergunning, in te dienen bij 
een bepaald bestuursorgaan. Deze mogelijkheid leidt ertoe dat er geen deelvergunningen 
aangevraagd behoeven te worden. Voor dergelijke projecten kan een volledige 
omgevingsvergunning worden aangevraagd, in de wetenschap dat bepaalde gegevens en 
bescheiden op een later tijdstip alsnog kunnen worden ingediend. 
 
Het tweede lid van dit artikel vindt zijn oorsprong in artikel 45, zesde lid, van de Woningwet, 
waarin een specifieke regeling is gegeven voor seizoensgebonden bouwwerken, zoals een 
strandpaviljoen of een poffertjeskraam. Deze bouwwerken worden elk jaar opnieuw voor een 
bepaalde periode op dezelfde plaats gebouwd. Deze regeling voorkomt dat hiervoor elk jaar 
opnieuw een vergunning nodig is. De omgevingsvergunning kan voor meerdere jaren worden 
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verleend en het opbouwen, gebruik en afbreken van het bouwwerk wordt aan specifieke 
tijdvakken gebonden. 
 
Artikel 5.2 
Artikel 5.2 betreft de mogelijkheid om voorschriften aan een omgevingsvergunning te verbinden 
vanwege de archeologische monumentenzorg bij omgevingsvergunningen voor bouwen, voor 
aanlegvergunningen, en voor het afwijking van een bestemmingsplan en voor het slopen in een 
beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze mogelijkheid was voorheen geregeld in de artikelen 37 
en 39 tot en met 42 van de Monumentenwet 1988. 
 
Het artikel biedt het bevoegd gezag diverse instrumenten om in geval van vergunningverlening 
beschermende dan wel anderszins maatregelen te nemen ter bescherming van het archeologisch 
erfgoed. Het voorschrift onder a, beoogt te bevorderen dat enerzijds de archeologische waarden 
ongestoord in de bodem kunnen blijven, terwijl anderzijds de activiteit waar het de aanvrager om 
is te doen, (in hoge mate) kan worden gerealiseerd. Te denken valt aan alternatieven voor heien, 
aan beperkingen inzake het bouwen van kelders, aan het aanbrengen van een beschermende 
bodemlaag voordat gebouwd wordt.  
De verplichting onder b, een opgraving te laten uitvoeren voordat de bodemverstorende activiteit 
wordt uitgevoerd waarvoor de vergunning is verleend, kan belastend zijn voor de betrokkene. 
Indien dat voorschrift aan de vergunning wordt verbonden, dient het bevoegd gezag dat uiteraard 
zorgvuldig te motiveren. In het bijzonder dient te worden aangegeven welke wetenschappelijke 
vragen beantwoording behoeven. Het is gebruikelijk om dit te doen in de vorm van een 
zogenaamd ‘programma van eisen’. De vergunninghouder zal niet alleen eventueel 
vooronderzoek, maar ook een voorgeschreven opgraving moeten laten uitvoeren door een 
houder van een opgravingsvergunning. Uitsluitend houders van een opgravingvergunning zijn 
immers gerechtigd tot het doen van opgravingen (waaronder dus tevens dient te worden 
begrepen: archeologisch vooronderzoek).  
Het voorschrift, bedoeld onder c, is van groot praktisch belang, bijvoorbeeld voor de situatie dat 
het als gevolg van fysieke belemmeringen niet mogelijk is om adequaat vooronderzoek te doen, 
terwijl er wel archeologische verwachtingen zijn. Daarnaast kan het zijn diensten bewijzen in een 
situatie dat op grond van de beschikbare archeologische informatie tot de conclusie moet worden 
gekomen dat het doen van een opgraving niet (meer) nodig is, maar men toch graag het ‘zekere 
voor het onzekere’ wil nemen. Bijzondere onderzoeksvragen – bijvoorbeeld met betrekking tot 
afgedekte landschappen of de tijd van de jagers en verzamelaars – laten zich bovendien goed 
beantwoorden in het kader van archeologische begeleiding van uitvoeringsprojecten. Indien dit 
voorschrift aan de vergunning wordt verbonden, moet het de vergunninghouder vooraf wel 
duidelijk zijn wat de gevolgen zullen zijn voor het door hem gewenste initiatief, indien hij alsnog 
wordt geconfronteerd met de aanwezigheid van een (belangrijk) archeologisch monument. Over 
het algemeen zal de vergunninghouder wel rekening moeten houden met de noodzaak tot 
documentatie van de begeleidingsresultaten.  
 
Artikel 5.3 
Artikel 5.3 is gereserveerd voor wettelijk voorgeschreven voorschriften voor een 
omgevingsvergunning ten aanzien van monumenten. Op dit moment is nog geen sprake van 
dergelijke voorschriften en worden de voorschriften per situatie vastgesteld. 
 
Artikel 5.4 
Dit artikel houdt verband met de implementatie van de IPPC-richtlijn en was opgenomen in artikel 
5a.1 van het Ivb. Aan het slot van de omschrijving in de IPPC-richtlijn van het begrip ‘beste 
beschikbare technieken’ (artikel 2, onder 11) wordt aangegeven dat bij de bepaling van beste 
beschikbare technieken de in bijlage IV van de richtlijn vermelde punten speciaal in aanmerking 
moeten worden genomen. Deze bijlage bevat een opsomming van wat de bijlage in haar aanhef 
noemt: ‘overwegingen waarmee in het algemeen of in bijzondere gevallen rekening moet worden 
gehouden bij de bepaling van de beste beschikbare technieken (…) rekening houdend met de 
eventuele kosten en baten van een actie en met het voorzorg- en preventiebeginsel.’ Artikel 5.4 

 19



 Toelichting bij voorontwerp Besluit omgevingsrecht 
Versie: 6 december 2006 

vormt de vertaling van bijlage IV in de Nederlandse milieuwetgeving. Eerder was deze bepaling 
opgenomen in het Ivb. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is zoveel mogelijk aangesloten bij de tekst van bijlage IV van de IPPC-richtlijn. 
Hierin wordt een lijst van overwegingen gegeven die het bevoegd gezag moet betrekken bij de 
bepaling van BBT voor de betreffende inrichting. Overweging 12 uit bijlage IV is verwerkt in artikel 
5.1, tweede lid, onderdeel a. In het vooroverleg, de aanvraag en de vergunning zal tot uitdrukking 
zal moeten komen hoe de toets aan de in artikel 5.4 opgenomen overwegingen heeft 
plaatsgevonden en tot welke resultaten dit heeft geleid. Voor de inhoud en omvang van de 
motivering is daarbij wel van belang in hoeverre het betreffende aspect ook in concreto van 
belang is voor de bepaling van beste beschikbare technieken (BBT) voor de betreffende activiteit. 
 
Tweede lid 
Ingevolge dit artikellid dient bij het bepalen van de beste beschikbare technieken (BBT) voor het 
betrokken bedrijf ook rekening te worden gehouden met onder andere de door de Europese 
Commissie of door internationale organisaties bekendgemaakte informatie over de beste 
beschikbare technieken en de ontwikkelingen ter zake. Onder regie van de Europese Commissie 
worden voor de categorieën bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen, de verschillende beste 
beschikbare technieken beschreven in de zogenaamde BBT Referentie documenten – in het 
Engels: BAT Reference Documents, de zogenaamde BREF’s . De BREF’s zijn het resultaat van 
een informatie-uitwisseling tussen de lidstaten van de Europese Unie, EFTA-landen, EU-
toetredende landen, non-gouvernementele milieuorganisaties (NGO’s) en de betrokken 
bedrijfstakken over de beste beschikbare technieken en de ontwikkelingen op dat gebied. Bij 
bedoelde ministeriële regeling zullen alle door de Europese Commissie vastgestelde BREF’s 
worden aangewezen (voortzetting huidige Regeling aanwijzing BBT-documenten; Staatscourant 
28 november 2005, nr. 231). 
 
Op grond het tweede lid zal, naast de BREF’s (onderdeel a), ook andere relevante informatie met 
betrekking tot BBT afkomstig van andere internationale organisaties bij ministeriële regeling 
kunnen worden aangewezen (onderdeel b). Te denken valt in dit verband aan aanbevelingen die 
in het kader van het OSPAR-verdrag (vernoemd naar het Oslo-Parijs verdrag) worden 
vastgesteld.Het OSPAR-verdrag heeft als doel bescherming van het mariene milieu van de 
Noordoost- Atlantische oceaan. 
Voorts worden thans algemeen in Nederland toegepaste richtlijnen, die kunnen worden 
aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT voor een bepaalde bedrijfstak of voor 
een bepaald milieuaspect, bij bovengenoemde ministeriële regeling aangewezen (artikel 5.4, 
tweede lid, onder c). Voor inrichtingen met IPPC-installaties of daarmee gelijk te stellen 
installaties zullen deze richtlijnen moeten worden toegepast in aanvulling op of als nadere 
uitwerking van de voor die bedrijven aangewezen BREF’s (voortzetting huidige Regeling 
aanwijzing BBT-documenten).  
 
Artikel 5.5 
Dit artikel is vrijwel geheel ontleend aan artikel 8.12 van de Wet milieubeheer. 
 
Eerste lid 
In dit wordt de voorkeur om aan de vergunning doelvoorschriften te verbinden geëxpliciteerd. 
Voor de mogelijkheid om hiervan af te wijken wordt gewezen op artikel 5.6. 
 
Tweede lid 
Dit lid dat betrekking heeft op het stellen van emissiegrenswaarden, is ontleend aan artikel 9, 
derde lid, en artikel 2, onder 6, tweede volzin, IPPC-richtlijn. Emissiegrenswaarden kunnen 
worden beschouwd als bijzondere vorm van doelvoorschriften. 
 
Derde lid 
Dit artikellid is ontleend aan artikel 2, onder 6, derde en vierde volzin, IPPC-richtlijn. 
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Vierde lid 
Deze bepaling heeft betrekking op indirecte lozingen op oppervlaktewater. De betreffende 
bepaling ziet met name op indirecte lozingen op de gemeentelijke riolering, die is aangesloten op 
een communale zuiveringsinstallatie. Bij de regulering van de lozingen spelen conform de 
Richtlijn stedelijk afvalwater (91/271/EEG) verschillende aspecten een rol, waaronder 
bescherming van het oppervlaktewater, de doelmatige werking van de zuiveringstechnische 
werken en de riolering. Voor de meeste indirecte lozingen worden al deze aspecten gereguleerd 
op grond van de Wm. Nieuw is dat de Wabo ook van toepassing op indirecte lozingen.  
In de Nederlandse praktijk zal van de mogelijkheid die het artikellid biedt, gebruik kunnen worden 
gemaakt bij lozing van biologisch goed afbreekbare stoffen, voor zover die in de communale 
zuiveringsinstallaties, gebaseerd op biologische afbraak, zonder het ontstaan van 
milieubezwaarlijke afbraakproducten worden afgebroken, en voor zover de behandeling van die 
stoffen in de specifieke zuiveringsinstallatie geen nadelige gevolgen voor de werking van die 
installatie (bijvoorbeeld als gevolg van overbelasting) heeft.  
Het artikellid doelt niet op situaties, waarbij vluchtige stoffen na lozing in een gemeentelijke 
riolering vanuit die riolering of de zuivering naar de lucht ontsnappen, of waarbij stoffen door 
hechting aan rioolslib of zuiveringsslib uit het afvalwater worden verwijderd. Dergelijke stoffen 
worden weliswaar niet met het effluent van de zuiveringsinstallatie op het oppervlaktewater 
geloosd, maar ontsnappen diffuus naar het milieu (luchtemissies), of maken verwijdering van slib 
lastiger. Voor dergelijke stoffen zal zuivering op locatie dan ook leiden tot een hoger niveau van 
bescherming van het milieu in zijn geheel, en biedt het onderhavige artikellid dus geen basis om 
bij vaststellen van emissiegrenswaarden rekening te houden met processen, die zich in de 
riolering en de zuiveringsinstallatie afspelen.  
 
Vijfde lid 
Het vijfde lid, onder a, (bepalingsmethode, bepalingsfrequentie en de procedure voor de 
beoordeling van de bepaalde gegevens) is ontleend aan artikel 9, vijfde lid, van de IPPC-richtlijn. 
Daarbij is overigens in plaats van de in de richtlijn gehanteerde term “meten” de ruimere term 
“bepalen” gebruikt. Deze laatste term omvat mede het begrip meten. De vergunningvoorschriften 
die de wijze regelen waarop wordt bepaald of aan de doelvoorschriften wordt voldaan kunnen 
tevens betrekking hebben op het achterliggende meet- en registratiesysteem: in het artikellid 
verwoord als: “de organisatie van die bepalingen en beoordelingen en (…) de registratie van die 
gegevens en de resultaten van die beoordelingen”. Onder b wordt het voorschrijven van 
zelfmonitoring mogelijk gemaakt. 
 
Artikel 5.6 
Dit artikel is overgenomen van artikel 8.12a van de Wet milieubeheer. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid heeft betrekking op het gebruik van middelvoorschriften in plaats van 
doelvoorschriften) en is de implementatie van het bepaalde in artikel 9, derde lid, laatste volzin, 
van de IPPC-richtlijn (de emissiegrenswaarden kunnen worden aangevuld met of vervangen door 
gelijkwaardige parameters of gelijkwaardige technische maatregelen). 
Bij het voorschrijven in de vergunning van technische maatregelen is ook relevant artikel 9, vierde 
lid, eerste volzin, van de IPPC-richtlijn. Dit artikeldeel luidt voor zover hier relevant als volgt: “de 
parameters en de gelijkwaardige technische maatregelen, (…) (zijn) gebaseerd op de beste 
beschikbare technieken, zonder dat daarmee het gebruik van een bepaalde techniek of 
technologie wordt voorgeschreven”. Dit is in de tweede volzin expliciet bepaald voor IPPC-
installaties (implementatie IPPC-richtlijn). 
 
Tweede lid 
Dit lid bepaalt dat middelvoorschriften niet mogen leiden tot een mindere bescherming van het 
milieu dan bij doelvoorschriften (zie artikel 5.5). 
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Derde lid  
Het tweede lid geeft de bevoegdheid om aan voorschriften die verplichten tot het treffen van 
technische maatregelen controlevoorschriften te verbinden. Niet alleen bij het voorschrijven van 
doelen, maar ook bij het voorschrijven van technische maatregelen kan er behoefte bestaan om 
de realisatie daarvan door het bedrijf te monitoren . Monitoring zal eruit kunnen bestaan dat 
gegevens worden vergaard over ofwel de uitvoering van de maatregelen zelf (onderdeel a), ofwel 
de effecten die de uitvoering van die maatregelen heeft (onderdeel b).  
 
Artikel 5.7  
Dit artikel is overgenomen van de artikelen 8.12b en 8.13 van de Wet milieubeheer. 
 
Eerste lid 
Dit artikellid somt een aantal onderwerpen op waarover vergunningvoorschriften moeten worden 
gesteld, indien die onderwerpen voor de betrokken inrichting relevant zijn. Bij de meeste van de 
genoemde milieuaspecten zal dat vrijwel altijd het geval zijn. Uit de woorden “in ieder geval” in de 
aanhef van het artikel volgt dat het om een niet limitatieve lijst gaat. Een aantal onderwerpen is te 
beschouwen als de voortzetting van de zogenaamde verruimde reikwijdte van de Wm: 
afvalpreventie en afvalbeheer, energie- en grondstoffengebruik en verkeer en vervoer 
(onderdelen a, c en d). Afvalpreventie en afvalbeheer en energiegebruik worden ook met zoveel 
woorden genoemd in de IPPC-richtlijn (artikel 3, onder c en d en artikel 9, derde lid). 
De IPPC-richtlijn noemt nog enkele andere onderwerpen waarover de vergunning voorschriften 
moet geven. Deze zijn opgenomen in de onderdelen b en e tot en met h. Deze onderdelen zijn 
ontleend aan respectievelijk de artikelen 9, derde lid, tweede volzin, 3, onder e, 9, vierde lid, 
laatste volzin, 9, zesde lid, tweede volzin, en 3, onder f, van de IPPC-richtlijn. 
De strekking dit artikellid is namelijk dat expliciet in de vergunning aandacht dient te worden 
geschonken aan de genoemde milieuaspecten, indien deze voor de betrokken inrichting relevant 
zijn. Dit kan op drie wijzen:  
• door het opnemen van voorschriften; 
• door het opnemen van de betreffende relevante onderdelen van de aanvraag in de 

vergunning; 
• door het selectief.verwijzen naar onderdelen van de aanvraag. 
Hetgeen wordt beoogd wordt in al deze gevallen bereikt namelijk: een expliciete afweging op de 
omschreven punten. Daarbij blijft gelden dat bij de tweede en derde wijze – het opnemen van 
onderdelen van de aanvraag in de vergunning of het verwijzen naar de aanvraag – nadrukkelijk 
een bewust gebruik van de aanvraag noodzakelijk blijkt in die zin dat niet meer wordt opgenomen 
dan nodig is en dat de vergunning hierdoor niet onnodig gedetailleerd wordt.  
 
Tweede lid 
Het bepaalde onder a heeft tot doel te verduidelijken dat naast voorschriften in de vergunning die 
het bedrijf verplichten tot het verzamelen van gegevens over de uitvoering en naleving door het 
bedrijf van (andere) vergunningvoorschriften, het bedrijf ook kan worden verplicht om bepaalde 
milieueffecten in kaart te brengen die niet of nog niet (volledig) zijn gereguleerd in de vergunning.  
Op grond van het onderdeel h zal de vergunningverlener zich rekenschap moeten geven van wat 
het bedrijf al uit zich zelf aan milieuzorgmaatregelen heeft getroffen. Uit de daarover bij de 
aanvraag (voor een wijzigings- of revisievergunning) verstrekte gegevens en op grond van de 
verdere kennis over en ervaringen met het bedrijf zal de vergunningverlener per milieuonderwerp 
kunnen vaststellen op welke niveau van milieuzorg het bedrijf zich bevindt. Als sprake is van een 
goed functionerend milieuzorgsysteem, zal de vergunningverlener zich kunnen beperken tot het 
(op hoofdlijnen) verwijzen in de vergunning naar enkele voor de naleving van de vergunning 
essentiële milieuzorgprocedures en maatregelen (waaronder die met betrekking tot meten, 
registreren en rapporteren van milieugegevens). 
Onderdeel i maakt het mogelijk ten aanzien van bepaalde onderwerpen zorgplichtbepalingen in 
de vergunning op te nemen als alternatief voor gedetailleerde technische voorschriften. 
 
 
Artikel 5.8 
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Dit artikel is overgenomen uit artikel 8.14 van de Wet milieubeheer. 
 
Artikel 5.10 
Artikel 13 van de IPPC-richtlijn bepaalt dat er geregeld getoetst moet worden of de in een 
vergunning opgenomen maatregelen nog aan BBT voldoen. In dit artikel, dat thans is opgenomen 
in artikel 8a.1 van het Ivb, is ter nadere uitwerking van artikel 2.32, eerste lid, van de wet in 
overeenstemming met artikel 13 van de IPPC-richtlijn opgenomen dat toetsing van vergunningen 
in ieder geval plaatsvindt, indien:  
- de door de inrichting of onderdelen daarvan veroorzaakte verontreiniging van dien aard is 

dat de bestaande emissiegrenswaarden in de vergunning gewijzigd of nieuwe 
emissiegrenswaarden opgenomen moeten worden. Een wijziging van de 
emissiegrenswaarden van een vergunning is bijvoorbeeld nodig wanneer een 
verslechtering van de lokale milieuomstandigheden een aanscherping van 
emissiegrenswaarden vereist. Daarbij zal het bevoegd gezag moeten afwegen in hoeverre 
de verslechtering van de milieukwaliteit het ingrijpen bij deze bron van milieubelasting 
rechtvaardigt; 

- belangrijke veranderingen in de beste beschikbare technieken een aanmerkelijke 
beperking van de emissies zonder buitensporige kosten mogelijk maken. Het kan hier 
bijvoorbeeld gaan om technieken die een significante energiebesparing mogelijk maken en 
zich daarmee bijna altijd terugverdienen. Indien de terugverdientijd redelijk is, kunnen de 
nieuwe technieken voorgeschreven worden; 

- de noodzaak om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te 
beperken de toepassing van andere technieken vereist. Ontwikkelingen in de techniek om 
ongevallen te voorkomen kunnen, wanneer daartoe vanuit veiligheidsoogpunt aanleiding 
toe is, voor het bevoegd gezag leiden tot de conclusie om de voorschriften aan te 
scherpen. Hierbij kunnen ook praktijkervaringen met het ontstaan van ongevallen of van 
gevaarlijke situaties een rol spelen. 

 
Artikel 5.11 
Dit artikel dat is overgenomen van artikel 8.13a, tweede lid, van de Wet milieubeheer strekt ertoe 
de regeling van broeikasgassen uit te hoeken uit de milieuvergunning. De bepaling beoogt aan te 
geven dat de regeling van de handel in broeikasgassen uitputtend in hoofdstuk 16 van de Wet 
milieubeheer is geregeld. 
 
Artikel 5.12  
Dit artikel is overgenomen van artikel 8.13a, eerste lid, van de Wet milieubeheer. 
 
Artikel 5.13 
PM. 
 
Artikel 5.14 
Dit artikel is afkomstig uit artikel 45 van de Woningwet. Nieuw is de in het tweede lid genoemde 
termijn van 10 jaren (voorheen 5 jaren). Verder is het onderscheid vervallen tussen bouwwerken 
die voor bewoning zijn bestemd (de in de huidige Woningwet nog zogenaamde woonketen) en 
bouwwerken die niet voor bewoning zijn bestemd. Voor beide categorieën geldt nu een maximale 
instandhoudingtermijn van tien jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd. Dat hangt samen 
met het feit dat voor deze tijdelijke bouwwerken ingevolge het op de Woningwet gebaseerde 
Bouwbesluit 2003 minder zware eisen gelden dan voor bouwwerken met een permanent 
karakter.  
 
Indien de omgevingsvergunning is verleend voor een tijdelijk bouwwerk met toepassing van 
artikel 2.14, tweede lid, van de wet, bedraagt de maximale instandhoudingtermijn tien jaar. Deze 
termijn kan niet met toepassing van hetzelfde voorschrift verder worden verlengd. 
 
Het vijfde lid bevat de verplichting voor de eigenaar of rechthebbende om na het verlopen van de 
in de omgevingsvergunning aangegeven termijn, het bouwwerk te slopen of, indien dat tot de 
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mogelijkheden behoort, het bouwwerk aan te passen aan de geldende voorschriften. Het niet 
voldoen aan deze verplichting is een overtreding waartegen rechtstreeks met toepassing van een 
last onder bestuursdwang of dwangsom kan worden opgetreden. Voor wat betreft de 
toepasselijkheid van het Bouwbesluit 2003 betekent dit dat, behoudens eventuele mogelijkheden 
om van deze voorschriften af te wijken, aanpassing moet plaatsvinden aan de 
nieuwbouwvoorschriften. Bedacht moet verder worden dat voor eventuele bouwkundige 
aanpassingen veelal opnieuw een omgevingsvergunning is vereist. 
 
Artikel 5.15 
De regeling voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijkingen van het bestemmingsplan 
of een beheersverordening is overgenomen uit de Wro. 
 
Artikel 5.16  
De Wet milieubeheer kent in artikel 8.17 reeds vanaf 1993 de mogelijkheid van een tijdelijke 
vergunning voor een inrichting. Deze regeling is hier onverkort overgenomen. 
 
Artikel 5.17  
Dit artikel is overgenomen van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer. 
 
Artikel 5.18 
Artikel 2.6, tweede lid, van de wet bepaalt dat er regels kunnen worden gesteld voor de gevallen 
waarin voor een bestaand project een ander bestuursorgaan bevoegd wordt voor de verlening 
van een omgevingsvergunning. Hiervan kan sprake zijn doordat een wettelijk voorschrift voor de 
aanwijzing van de bevoegdheid wijzigt, of door een verandering van het project. Het laatste 
betreft bijvoorbeeld een bestaande inrichting die onder het gezag van burgemeester en 
wethouders valt, die zodanig wordt uitgebreid dat gedeputeerde staten bevoegd gezag worden 
om te beslissen op de aanvraag. Artikel 5.18 regelt dat in deze gevallen het nieuwe bevoegde 
gezag een kennisgeving van de bevoegdheidswisseling zendt aan de aanvrager. Het kan 
voorkomen dat de aanvrager een ander is dan degene die tot op dat moment het project uitvoert. 
In die gevallen wordt de kennisgeving aan beiden toegezonden. 
 
Artikel 5.19 
Deze bepaling is een omzetting van de publicatieverplichting in de Wro met betrekking tot 
projectbesluiten. 
 
Artikel 5.20 
De bekendmaking van beschikkingen die met de reguliere procedure zijn voorbereid, is geregeld 
in de Awb en geschiedt in de meeste gevallen door toezending aan de belanghebbenden. 
Daarnaast is het gebruikelijk van dit soort beschikkingen mededeling te doen in een plaatselijk 
dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Voor de bekendmaking en kennisgeving van beschikkingen 
die met toepassing van de uitgebreide procedure zijn voorbereid, regelt artikel 3:44 van de Awb 
eveneens de publicatie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. In aanvulling op deze 
regelingen uit de Awb is in artikel 5.18 bepaald dat de beschikking op de aanvraag van een 
omgevingsvergunning tevens elektronisch wordt gepubliceerd. De regeling geldt zowel voor de 
reguliere als voor de uitgebreide procedure. De inhoud van de elektronische publicatie bestaat 
ten minste uit de mededeling van de beschikking, zoals die ook in het dag-, nieuws- of huis-aan-
huisblad wordt vermeld.  
 
Voorlopig zal dit artikel niet in werking treden, omdat niet alle bevoegde bestuursorganen ten tijde 
van de inwerkingtreding in staat zullen zijn om de beschikkingen elektronisch bekend te maken. 
Thans wordt hiermee nog ervaring opgedaan door circa 150 bevoegde bestuursorganen in het 
kader van het Project Advies Overheid. In dit project is al wel duidelijk geworden dat een 
elektronische bekendmaking zonder meer mogelijk is en een meerwaarde heeft. Daarnaast is in 
dit project een digitale standaard ontwikkeld voor het aanbieden van de elektronische informatie 
(het “Internet Publicatie Model bekendmakingen”). Het landelijk introduceren van een 
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elektronische publicatieplicht is evenwel pas aan de orde wanneer te zijner tijd van alle bevoegde 
bestuursorganen verwacht mag worden dat zij de elektronische publicatie kunnen realiseren. 
 
Het eerste lid regelt dat de elektronische bekendmaking in ieder geval bestaat uit een 
elektronisch bericht aan de aanvrager en aan degenen die hun zienswijzen kenbaar hebben 
gemaakt. Het tweede lid bepaald daarnaast dat via een aantal elektronische kanalen mededeling 
wordt gedaan van de beschikking: 
- via de website van het bevoegd gezag; 
- via de website van gemeentelijk omgevingsloket, indien sprake is van een ander 

bestuursorgaan dan burgemeester en wethouders; 
- via de landelijke website www.overheid.nl. 

 
Het bevoegd gezag kan de elektronische publicatie op de eigen website overigens desgewenst 
uitbreiden met een bekendmaking van de gehele tekst van de beschikking zelf, inclusief bijlagen 
zoals de aanvraag, onderzoeksrapporten, adviezen, etc. Dit is niet wettelijk voorgeschreven in 
artikel 5.18, gelet op de doelstelling om de landelijk verplichte elektronische publicatie vooralsnog 
te concentreren op de bekendmaking van de beschikking. Voor de inhoud van de beschikking zijn 
de geïnteresseerde burgers en bedrijven aangewezen op het fysieke omgevingsloket. 
 
Artikel 6.1 
In alle gevallen waarin een ander bestuursorgaan is aangewezen als bevoegd gezag, worden 
burgemeester en wethouders aangewezen als adviseur.  
 
Hierbij wordt aangetekend dat de aanwijzing van adviseurs voor toestemmingen uit provinciale en 
gemeentelijke verordeningen, in die verordeningen plaatsvindt. Uit artikel 2.10, derde lid, van de 
Wabo volgt dat het bevoegd gezag verplicht is om die adviseurs bij de besluitvorming te 
betrekken. 
 
Artikel 6.2 
In dit artikel is de verplichting uitgewerkt die thans in artikel 48 van de Woningwet is opgenomen. 
Het betreft het advies van de welstandscommissie (dan wel de stadsbouwmeester) over de 
welstandsaspecten van een bouwplan. Burgemeester en wethouders blijven ook onder de Wabo 
verplicht om advies te vragen over de welstandsaspecten van een bouwplan in verband met de 
toetsing aan artikel 2.12, eerste lid, onderdeel d, van de wet. Ook indien burgemeester en 
wethouders zelf niet beslissen op de aanvraag, moeten zij ingevolge het eerste lid van artikel 6.2 
advies inwinnen bij de welstandscommissie. In dat geval betrekken zij het advies van de 
welstandscommissie bij het advies dat zij zelf geven aan het bevoegd gezag. De 
welstandscommissie adviseert en het bevoegd gezag bepaalt, op basis van de gemeentelijke 
welstandsnota, het welstandsoordeel. 
 
Artikel 6.3 
Dit artikel wijst de adviseurs aan voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor inrichtingen 
en mijnbouwwerken. Voorheen werd dit geregeld in de artikelen 7.1 – 7.4 van het Ivb. Die 
regeling bevatte zowel een aanwijzing van adviseurs, als van andere betrokken bestuursorganen. 
Laatstgenoemde categorie bestuursorganen is in de Wabo echter niet overgenomen. Tevens 
worden in het artikel alleen die adviseurs aangewezen, die over een bijzondere expertise bezitten 
die het bevoegd gezag ten nutte kan komen. 
 
Artikel 6.4 
De Minister van OCW is aangewezen als verplichte adviseur voor gevallen waarin een 
omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het aantasten van een rijksmonument. Dit betreft 
monumenten die eerder door deze minister zijn aangewezen als beschermd monument in de zin 
van de Monumentenwet 1988. Naast deze adviesbevoegdheid is de minister tevens 
belanghebbend bij de beslissing van het bevoegd gezag over de aanvraag van de 
omgevingsvergunning. In paragraaf 3.2 van de toelichting bij de wet is ingegaan op het 
onderscheid tussen adviserende en belanghebbende bestuursorganen. Daarbij is opgemerkt dat 

 25

http://www.overheid.nl/


 Toelichting bij voorontwerp Besluit omgevingsrecht 
Versie: 6 december 2006 

een bestuursorgaan in sommige gevallen zowel adviseur kan zijn als belanghebbend. Dit geldt 
onder meer voor de Minister van OCW, vanwege zijn bij de Monumentenwet 1988 toegekende 
bevoegdheid om onroerende monumenten als beschermd monument aan te wijzen. De Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 12 september 20014 uit 
de aard van deze bevoegdheid afgeleid dat het belang van de instandhouding van monumenten 
een belang is waarvan de behartiging aan de minister (of voor deze de staatssecretaris) is 
toevertrouwd. Om deze reden moet hij als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, tweede lid 
Awb worden aangemerkt ten aanzien van een vergunning op basis waarvan het aangewezen 
monument geheel of gedeeltelijk kan worden aangetast. Aangezien de Wabo niet leidt tot een 
verandering in de aanwijzingsbevoegdheid, blijft de minister ook in de toekomst belanghebbend 
ten aanzien van omgevingsvergunningen voor het aantasten van een monument.  
 
Net als het huidige artikel 15 van de Monumentenwet 1988 verlengt het tweede lid van artikel 6.4 
de termijn voor het uitbrengen van advies tot acht weken. Deze verlenging is mede gebaseerd op 
artikel 3.12, vijfde lid, van de Wabo. De termijn van acht weken treedt hierdoor in de plaats van 
de gebruikelijke termijn van zes weken uit artikel 3:16 Awb.  
 
PM: het derde lid is gereserveerd voor een regeling van de advisering door de RACM. 
 
Artikel 6.5 
Dit artikel heeft betrekking op de situatie dat een aanvraag om een omgevingsvergunning tevens 
betrekking heeft op activiteiten waarvoor – in geval er geen samenloop zou zijn met de 
omgevingsvergunning – een afzonderlijke toestemming noodzakelijk zou zijn op grond van een 
ander wettelijk kader. Het gaat hier om de zogenaamde “aanhakende toestemmingen”.  
Ingevolge het eerste lid wordt een bestuursorganen dat bevoegd zou zijn ten aanzien van de 
afzonderlijke toestemming een besluit te nemen, aangewezen als adviseur. Dit geldt echter niet 
voor gevallen waarin dat bestuursorgaan hetzelfde bestuursorgaan is dat bevoegd is terzake van 
de omgevingsvergunning te beslissen (tweede lid, onder a) dan wel indien de betrokkenheid van 
dat bestuursorgaan bij de beslissing terzake van de omgevingsvergunning wordt gewaarborgd 
door een door dat orgaan te geven verklaring van geen bedenkingen (tweede lid, onder b). 
 
Artikel 6.7  
Deze verplichting om in bepaalde gevallen een aanvraag toe te zenden aan een andere lidstaat 
van de Europese is overgenomen van artikel 8.4 van het Ivb. 
 
Artikel 6.8 + 6.9 
PM. De verplichte toezending van de (ontwerp)beschikking is opgenomen om te waarborgen dat 
de hierbij genoemde belanghebbende bestuursorganen feitelijk in staat zijn om kennis te nemen 
van een besluit over een vergunningaanvraag. Voor de verplichting tot toezending aan de VROM-
Inspecteur heeft dit met name te maken met het toezicht op de uitvoering in concrete gevallen, 
zoals dat wordt uitgeoefend door deze inspecteur. 
 
Artikel 6.10 – 6.12 
Deze artikelen zijn sinds 1999 opgenomen in het Ivb. Zij houden verband met de implementatie 
van de Seveso-richtlijn (Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke afvalstoffen zijn betrokken). 
 
Artikel 7.1 
Op basis van artikel 57 van de Woningwet zijn burgemeester en wethouders verplicht een 
register bij te houden van aangevraagde en (al dan niet van rechtswege) verleende 
bouwvergunningen. In het Biab is deze registratieverpichting met een aantal andere gegevens 
uitgebreid. Het doel van deze registratieverplichting is tweeledig. Enerzijds kunnen derde-
belanghebbenden hierdoor kennis nemen van verleende vergunningen, omdat er tot nu toe geen 

                                                      
4 ABRvS 12 september 2001, nr. 200004982/1 
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publicatieplicht voor dergelijke vergunningen gold. Anderzijds is het register bedoeld om het 
bouwen door niet-rechtmatig gevestigde ondernemers tegen te gaan.  
Vooralsnog wordt de bestaande regeling uit het Biab met aanvullende registratieverplichtingen 
onverkort overgenomen in dit besluit. Op termijn zal het praktisch gebruik van deze verplichting 
worden geëvalueerd. 
 
Artikel 7.2 
De registratieverplichting uit dit artikel was voorheen geregeld in de Monumentenwet 1988, en is 
bedoeld om belanghebbenden rechtszekerheid te bieden over de status van vergunningen voor 
een monument.  
Het in het derde lid neergelegde voorschrift heeft tot doel dat de in het tweede lid bedoelde 
gegevens zo snel mogelijk na de verstrekking daarvan in het register worden aangetekend.  
 
PM. Mogelijkerwijs blijft deze bepaling over de registratie ook van toepassing op de 
vergunningverlening voor archeologische monumenten, waarvoor de minister bevoegd gezag is.  
Deze vergunningen vallen weliswaar buiten de Wabo, maar de registratieplicht van deze 
vergunningen was reeds geregeld in de Monumentenwet 1988. Zie de woorden ‘en, voorzover 
het monumenten betreft die niet binnen enig gemeentelijk grondgebied zijn gelegen, de minister’. 
 
Artikel 7.3 
PM 
 
Artikel 7.4 
Bestuursorgaan in de zin van het onderhavige besluit zijn de bestuursorganen die bevoegd zijn 
tot de bestuursrechtelijke handhaving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde. Wie 
dat zijn, is bepaald in de betrokken wetten. Voor de handhaving van het stelsel van de 
omgevingsvergunning is dat het gezag dat bevoegd is een omgevingsvergunning te verlenen. 
 
Artikel 7.5  
 
Eerste tot en met derde lid en vierde lid, onder a 
In artikel 7.5 zijn de kwaliteitseisen opgenomen waaraan een professioneel handhavingsproces 
op beleids- of strategisch niveau moet voldoen. Er moet sprake zijn van door het bestuursorgaan 
schriftelijk vastgelegde handhavingsdoelstellingen. Deze moeten gebaseerd zijn op een 
risicoanalyse waarbij het bestuursorgaan in kaart heeft gebracht voor welke regelgeving (de 
Wabo en het bij of krachtens de andere betrokken wetten bepaalde) het de zorg voor de 
bestuursrechtelijke handhaving is opgedragen, welke problemen met die regelgeving worden 
aangepakt, wat de kansen op overtredingen van die regelgeving zijn en wat de effecten van die 
overtredingen voor de fysieke leefomgeving zijn.  
Op basis van deze risicoanalyse bepaalt het bestuursorgaan welke activiteiten nodig zijn om de 
in kaart gebrachte handhavingsdoelen te bereiken en welke prioriteiten het daarbij stelt. Het 
stellen van prioriteiten betekent niet dat op niet-prioritaire terreinen niet gehandhaafd zou hoeven 
te worden. Het is wel zo dat de wijze van handhaving op prioritaire terreinen verschilt van 
handhaving op niet-prioritaire terreinen. Handhaving op niet-prioritaire terreinen is niet van 
tevoren geprogrammeerd en is derhalve doorgaans repressief van karakter. Handhaving vindt 
daarbij vooral plaats naar aanleiding van klachten, verzoeken om informatie over specifieke 
situaties waarmee burgers worden geconfronteerd, vermoedens van overtredingen of concrete 
verzoeken om ergens handhavend op te treden. Professioneel handhaven betekent dat het 
bestuur – als het op de hoogte raakt van een mogelijke of daadwerkelijke overtreding – in actie 
komt: handhaven is regel en niet-handhaven uitzondering. 
 
Doelen en activiteiten maken deel uit van het handhavingsbeleid. Wat onder handhavingsbeleid 
moet worden verstaan, wordt in het besluit niet gedefinieerd. Uit de verschillende leden van 
artikel 7.5 blijkt echter duidelijk welke elementen deel van het begrip uitmaken, zoals 
doelstellingen, prioriteitenstelling, nalevings- en toezichtstrategie of afspraken over afstemming 
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en samenwerking. Handhavingsbeleid wordt ook wel omschreven als het geheel van 
handhavingsprioriteiten, -doelstellingen, -strategie en –werkwijze. 
De frequentie waarmee een bepaald element kan worden aangepast, is niet relevant voor de 
vraag of het wel of niet als handhavingsbeleid moet worden betiteld. Artikel 7.5, eerste lid, schrijft 
voor dat regelmatig moet worden bezien of het beleid aanpassing vergt, maar in ieder geval naar 
aanleiding van de in artikel 7.10, tweede lid, voorgeschreven jaarlijkse evaluatie. Voor sommige 
elementen is een meer frequente aanpassing wellicht wenselijker. Dat is ter beoordeling van het 
bestuursorgaan.   
 
Het bestuursorgaan moet zijn handhavingsbeleid afstemmen met andere betrokken 
bestuursorganen. Wie dat zijn, kan hier niet op voorhand worden aangegeven. Dat hangt immers 
af van de vraag welke andere bestuursorganen door het handhavingsbeleid van het 
bestuursorgaan (kunnen) worden geraakt, bijvoorbeeld omdat samenwerking aan de orde is bij 
de uitvoering van het beleid. De eis van afstemming betreft een inspanningsverplichting.  
Het spreekt voor zich dat het bestuursorgaan het handhavingsbeleid met betrekking tot het 
omgevingsvergunningstelsel en het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde afstemt met 
het handhavingsbeleid op andere werkterreinen binnen zijn organisatie. Daarnaast dient er 
binnen de organisatie van de bestuursorganen een goede afstemming plaats te vinden tussen de 
‘handhavers’ en de ‘vergunningverleners’. 
 
Artikelen 7.5, eerste en zesde lid, 7.6 en 7.7, tweede en derde lid  
De periode waarop het handhavingsbeleid betrekking dient te hebben, is niet voorgeschreven. 
Het ligt echter voor de hand dat het beleid betrekking heeft op een periode van minstens een 
jaar. Het bestuursorgaan is vrij in de keuze voor een langere periode. Het feit dat de periode 
waarvoor het handhavingsbeleid wordt vastgesteld meerdere jaren kan bedragen, neemt niet 
weg dat ten minste eenmaal per jaar moet worden bezien of het vastgestelde beleid door 
wijziging van het desbetreffende document moet worden aangepast. De aanleiding daarvoor is 
de evaluatie van het uitvoeringsprogramma. Ingevolge artikel 7.6, eerste lid, moet het 
handhavingsbeleid namelijk jaarlijks worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waarin de 
voor het komende jaar voorgenomen activiteiten moeten worden gepland. Artikel 7.10, tweede 
lid, schrijft voor dat deze activiteiten vervolgens na afloop van dat jaar worden geëvalueerd. 
Daarbij moet niet alleen worden bezien of de voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd maar ook 
of en in hoeverre zij hebben bijgedragen aan de krachtens artikel 7.5, eerste lid, vastgelegde 
handhavingsdoelstellingen.  
Het handhavingsbeleid,  het uitvoeringsprogramma, de rapportage en de evaluatie-uitkomsten 
moeten bekend worden gemaakt aan de politiek vertegenwoordigende organen. In welke vorm of 
op welke wijze dat plaatsvindt, is ter bepaling van het bestuursorgaan. Door te voldoen aan de 
hier aan de orde zijnde artikel(onderdel)en kan worden gegarandeerd dat het handhavingsproces 
een cyclisch verlopend proces is.  
 
Artikel 7.5, vierde en vijfde lid 
In deze artikelleden is bepaald dat het bestuursorgaan moet beschikken over een aantal 
strategieën. Het bestuursorgaan dient in de eerste plaats te beschikken over een strategie met 
betrekking tot de wijze waarop namens dat orgaan het toezicht op de naleving wordt uitgeoefend 
(artikel 7.5, vierde lid, onder a). Het gaat dan om zaken zoals de voorbereiding en het afleggen 
van periodieke of incidentele controlebezoeken (integrale, thematische of administratieve) ter 
plaatse, de controlefrequenties voor het uitvoeren van routinematige bezoeken, het afleggen van 
incidentele bezoeken naar aanleiding van klachten, meldingen, ongevallen of incidenten, de 
controle van administratieve bescheiden, de controle en verificatie van de controlemaatregelen 
die door of in opdracht van vergunninghouders zelf worden uitgevoerd en het toezicht op het 
voldoen aan of het bereiken van gestelde normen, zoals bijvoorbeeld emissienormen. Geen 
onderdeel van de toezichtstrategie maar daar wel nauw mee verbonden is de rapportage over de 
bevindingen van het toezicht en het vervolg dat daaraan wordt gegeven. Het bestuursorgaan zal 
zijn strategische lijn ter zake inzichtelijk moeten maken.  
In het voorliggende besluit is afgezien van een gedetailleerde opsomming van de  elementen van 
een toezichtstrategie. Zo nodig kunnen regels ter zake worden opgenomen in een ministeriële 
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regeling op grond van artikel 5.3, vierde lid, van de Wabo. Dat geldt ook voor de verplichting om 
inzicht te verschaffen over de voorlichting aan bedrijven en instellingen over de voor deze op 
grond van de Wabo en de betrokken wetten geldende voorschriften. Een dergelijke verplichting 
was met betrekking tot milieuvoorschriften wel opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen 
milieubeheer. Dat besluit werd daardoor zeer gedetailleerd van opzet.  
 
Tevens dient er een sanctiestrategie, ook wel interventiestrategie genaamd, te zijn. Deze moet 
volgens artikel 7.5, vierde lid, onder c, inzicht geven in het bestuursrechtelijk optreden door het 
bestuursorgaan, dat wil zeggen het ter zake van een overtreding geven en uitvoeren van 
beschikkingen tot het toepassen van bestuursdwang, het opleggen van een last onder 
dwangsom, het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning of ontheffing of het juist 
expliciet achterwege laten van handhaving in een situatie waarin dat beter op zijn plaats is dan 
handhaving. 
Laatstbedoelde situaties worden bepaald door de kabinetsnota “Grenzen aan gedogen”  
(Kamerstukken II 1996-97, nr. 25 085) en jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State inzake de plicht tot (niet-)handhaving. Het gedogen op het terrein van milieu 
wordt verder nog bepaald door het gezamenlijk beleidskader gedogen dat is neergelegd in een 
brief van de Ministers van VROM en van V&W (Kamerstukken II 1991-92, nr. 22 343) en de brief 
van 4 december 2003 van de Minister van VROM die mede namens de Minister van V&W en 
Justitie aan de Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II 2003/04, 22 343, nr. 82).  
 
In de sanctiestrategie moet worden aangegeven welke termijnen bij standaard- of veel 
voorkomende overtredingen worden gehanteerd voor het opheffen van de overtredingen en wat 
de zwaarte van de sancties bij standaardovertredingen is. Het uitgangspunt daarbij is dat 
geconstateerde overtredingen worden beantwoord met een bij hun aard passende reactie en dat 
reacties onder andere stringenter worden naarmate overtredingen voortduren of wanneer van 
herhaling sprake is. In de toekomst zullen, in de vierde tranche van de Algemene wet 
bestuursrecht in hoofdstuk vijf, enkele factoren (zoals de aanwezigheid van een 
rechtvaardigingsgrond en de zwaarte van het door de overtreding geschonden belang) worden 
vastgelegd, waarmee rekening dient te worden gehouden bij het zoeken naar een passende 
reactie op geconstateerde overtredingen.  
 
Strikt genomen gaat aan het opstellen van een toezicht- en sanctiestrategie de opstelling van een 
nalevingstrategie inzake het bevorderen van de naleving van de regelgeving voor de uitvoering 
waarvan het bestuursorgaan verantwoordelijk is, vooraf. In een nalevingstrategie wordt per 
beleidsveld aangegeven met welke instrumenten naleving wordt nagestreefd en wat de rol is van 
het inzetten van handhaving hierbij. Andere belangrijke instrumenten zijn onder meer voorlichting, 
het vergroten van de acceptatie van regelgeving, het faciliteren van de uitvoering van de 
regelgeving of het belonen van gedrag. Het voorliggende besluit verplicht niet tot het opstellen 
van een nalevingstrategie. Zo nodig kan een dergelijke verplichting worden opgenomen in een 
ministeriële regeling op grond van artikel 5.3, vierde lid, van de Wabo.  
 
Strategisch inzicht moet voorts worden verschaft over de afstemming van het bestuursrechtelijke 
optreden met het strafrechtelijke optreden tegen overtredingen door het OM, de politie en de 
buitengewone opsporingsambtenaren die werkzaam zijn bij het bestuursorgaan. Zowel het 
strafrecht als het bestuursrecht richten zich op het bevorderen van normconform gedrag. De 
bestuursrechtelijke instrumenten zijn daarbij vooral toegesneden op het geheel of gedeeltelijk 
ongedaan maken of beëindigen van de overtreding en op het herstel van de situatie. De 
strafrechtelijke instrumenten zijn vooral toegesneden op het straffen van de overtreder en op het 
wegnemen van diens wederrechtelijk genoten (concurrentie)voordeel. Beide typen instrumenten 
dienen daarnaast tot ontmoediging (preventie). Omdat bij overtreding van het stelsel van de 
omgevingsvergunning of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde vrijwel al deze 
aspecten aan de orde kunnen zijn, is vrijwel steeds een weloverwogen combinatie van 
bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden wenselijk. Handhavend optreden door bestuur en 
OM vindt in samenspel plaats. Zij maken voor zover mogelijk algemene afspraken over dat 
samenspel en overleggen over overige specifieke gevallen. Hierbij is het niet de bedoeling dat 
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bestuursrechtelijke instrumenten pas mogen worden ingezet als dit is afgestemd op de 
strafrechtelijke handhaving. Beide manieren van handhaven staan naast elkaar. Er moet per 
situatie bekeken worden welke manier van handhaven voor die situatie de beste oplossing biedt.  
 
De sanctiestrategie moet ook inzicht geven in de wijze van optreden tegen overtredingen die door 
de eigen organisatie of andere bestuursorganen zijn begaan (artikel 7.5, vierde lid, onder d). De 
aanpak van overtredingen die zijn begaan door andere overheden of een onderdeel van de eigen 
overheid, is in principe niet anders dan de aanpak van overtredingen door anderen. De reden dat 
een apart onderdeel van de sanctiestrategie hieraan aandacht dient te besteden is, dat bij 
overtredingen begaan door de overheid, meer nog dan bij particulieren, nalevingsdoelen in de 
sfeer van algemeen normbesef en geloofwaardigheid van de normerende overheid gelden. In de 
procedure die volgt op een overtreding van de overheid moet daarom extra zorgvuldig worden 
gehandeld met betrekking tot transparantie en openbaarheid. 
 
Het bestuursrechtelijke optreden moet vervolgens ook worden afgestemd met andere betrokken 
bestuursorganen. Dat geldt in ieder geval met betrekking tot situaties waarin er sprake is van 
meer dan één tot bestuursrechtelijke handhaving bevoegd gezag of van meerdere 
bestuursorganen die na elkaar – in een keten – bevoegd zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot 
handelingen met bouw- of afvalstoffen. Maar ook voor andere situaties kan afstemming wenselijk 
zijn, zoals met betrekking tot de werkzaamheden van de bij het bestuursorgaan werkzame 
bijzondere opsporingsambtenaren. Afspraken zijn voorts wenselijk over de uitwisseling van 
gegevens betreffende de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke handhaving. De bedoelde 
afspraken over de samenwerking en afstemming kunnen onder meer worden gevonden in de 
bestuursovereenkomsten die in diverse provincies zijn gesloten over de samenwerking bij de 
handhaving gericht op de vier kleursporen (grijs-milieuregelgeving, blauw-waterregelgeving, rood-
regelgeving ruimtelijke ordening en groen-natuurregelgeving).  
Een meervoudig bevoegd gezag komt vooral voor op milieugebied, met name bij de uitvoering 
van artikel 18.2a5 van de Wet milieubeheer, artikel 64, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke 
stoffen6 en artikel 95, derde lid, van de Wet bodembescherming, alsmede bij de handhaving van 
het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde omtrent handelingen met betrekking tot 
stoffen, preparaten of andere producten.  
Er wordt van uitgegaan dat het tot handhaving bevoegde gezag handelt overeenkomstig de door 
hemzelf zelf in strategieën vastgelegde lijnen.  
 
Artikel 7.6, eerste lid 
Artikel 7.6, eerste lid, schrijft voor dat in het uitvoeringsprogramma dat het bestuursorgaan 
jaarlijks moet opstellen voor zijn handhavingsactiviteiten, een relatie wordt gelegd met het 
geldende ingevolge artikel 7.5 vastgestelde handhavingsbeleid. Het programmeren van de 
handhavingsactiviteiten moet plaatsvinden in lijn met de prioriteitenstelling van activiteiten die op 
haar beurt weer in relatie moet staan met de door het bestuursorgaan geformuleerde doelen die 
met handhaving moeten worden bereikt. Bovendien moet rekening worden gehouden met de 
frequentie waarmee volgens de toezichtstrategie routinematige controlebezoeken zullen 
plaatsvinden.  
Het ligt voor de hand dat het bestuursorgaan zijn uitvoeringsprogramma uitwerkt in een werkplan 
voor de betrokken handhavingsorganisatie. Daarnaast zal in de praktijk bij voorkeur ook een 
uitwerking plaatsvinden in werkplannen voor de individuele medewerkers van die organisatie. Het 
besluit bevat echter geen verplichting ter zake. 
  
Artikel 7.6, tweede lid 
Evenals met betrekking tot het handhavingsbeleid het geval is, moet het uitvoeringsprogramma 
worden afgestemd met de betrokken andere bestuursorganen en de organen die belast zijn met 
de strafrechtelijke handhaving. Het betreft ook hier een inspanningsverplichting. Het 
uitvoeringsprogramma moet in ieder geval worden afgestemd met andere bestuursorganen in 

                                                      
5 T.z.t. vervangen door artikelnummer uit Invoeringswet Wabo 
6 T.z.t. vervangen door artikel 18.2b Wm (ivm REACH-wet) 
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situaties waarin er sprake is van meer dan een tot bestuursrechtelijke handhaving bevoegd 
gezag of van meerdere bestuursorganen die na elkaar – in een keten – bevoegd zijn, 
bijvoorbeeld met betrekking tot handelingen met afvalstoffen. Verder kan uit de in de 
bestuursovereenkomsten over de handhaving gemaakte afspraken worden afgeleid met wie 
afstemming van handhavingsprogramma’s wenselijk is.  
Het uitvoeringsprogramma moet bekend worden gemaakt aan de politiek vertegenwoordigende 
organen. Zoals hierboven reeds is aangegeven is het ter bepaling van het bestuursorgaan in 
welke vorm of op welke wijze dat plaatsvindt. Uiteraard hoeven hierbij niet alle finesses van de op 
stapel staande handhavingsactiviteiten inzichtelijk te worden gemaakt. Het moet immers mogelijk 
blijven om bijvoorbeeld ook niet van te voren aangekondigde of bekendgemaakte controleacties 
uit te voeren. 
 
Artikel 7.7, eerste lid, onder a en d 
In artikel 7.7 worden kwaliteitseisen gesteld aan de (administratieve) organisatie van het 
dienstonderdeel van het bestuursorgaan dat zich met de handhaving van het 
omgevingsvergunningstelsel en het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde bezig houdt. 
Uiteraard geldt dat de organisatie zo moet zijn ingericht dat voldoende is gewaarborgd dat het 
vastgestelde handhavingsbeleid en het opgestelde uitvoeringsprogramma goed kunnen worden 
uitgevoerd. In de toelichting op artikel 7.6, eerste en derde lid, is al aangegeven dat de capaciteit 
in kwantitatief opzicht toereikend moet zijn. In artikel 7.7, eerste lid, gaat het er om dat de 
capaciteit ook in kwalitatief opzicht toereikend is en dat eventueel ontbrekende capaciteit of 
deskundigheid wordt ingehuurd of wordt gecompenseerd door uitbesteding van 
handhavingstaken aan een ander bestuursorgaan of een particuliere organisatie. Uiteraard zullen 
ook opleidingsplannen ervoor kunnen zorgen dat tekortschietende deskundigheid bij het 
personeel adequaat wordt aangevuld.   
Voorts moeten bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de handhavingsorganisatie 
schriftelijk worden vastgelegd en voorzover nodig zijn geregeld in bijvoorbeeld een 
mandaatsregeling. Het bestuursorgaan moet er in ieder geval voor zorgen dat de toezichthouders 
bij de uitoefening van hun taak beschikken over het wettelijk verplichte legitimatiebewijs (zie 
artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht) en op de hoogte zijn van de bevoegdheden die 
hen krachtens de Algemene wet bestuursrecht toekomen.  
Het bestuursorgaan dient de organisatie tenslotte zo in te richten dat deze binnen en buiten 
gebruikelijke kantooruren bereikbaar is voor het melden van acute klachten en beschikbaar voor 
het behandelen van incidenten. Bereik- en beschikbaarheid kunnen desgewenst ook in 
samenwerking met een andere handhavingsorganisatie in de regio worden gerealiseerd.  
 
Artikel 7.7, eerste lid, onder b en c 
Een belangrijk grondbeginsel van professionele handhaving is de objectiviteit van de handhaving. 
Voor het milieutoezicht gold op grond van het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer dat 
alle handhavingsinstanties aan de eis van functiescheiding moeten voldoen. De scheiding tussen 
milieuwethandhaving en milieuvergunningverlening moet daarbij minimaal op persoonsniveau 
liggen, omdat een scheiding op dossierniveau niet voldoende waarborgen biedt voor een 
objectieve uitvoering van de handhaving. Dit betekent dat iemand die belast is met handhaving, 
niet daarnaast ook nog vergunningen mag schrijven. De scheiding geldt voor de ‘behandelaars’, 
of die nu technisch, financieel of juridisch geschoold zijn. De scheiding geldt niet voor specialisten 
op technisch, financieel of juridisch gebied die ad hoc een bijdrage aan vergunningverlening of 
handhaving leveren. Het bezoeken van bedrijven ten behoeve van het afgeven van een goede 
omgevingsvergunning behoort tot het proces van de vergunningverlening. Tevens moet de 
vergunningverlener een opleveringscontrole kunnen doen, waarbij dan samen met de handhaver 
een bedrijfsbezoek wordt afgelegd. 
De objectiviteit van de handhaving is een belangrijke reden voor een functiescheiding op 
persoonsniveau, maar niet de belangrijkste. Een ministens even belangrijke reden hiervoor is dat 
vergunningverlening en handhaving beide een vak apart zijn, waarvoor verschillende kennis en 
vaardigheden vereist zijn. Daarnaast vragen handhaving en vergunningverlening om 
verschillende attitudes, die niet per definitie in één persoon verenigd zijn. Een zodanige 
functiescheiding is mede noodzakelijk omdat in combinatiefuncties de handhaving stelselmatig 
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een te lage prioriteit blijkt te krijgen. Bij weinig beschikbare capaciteit komt in een 
combinatiefunctie van handhaving en vergunningverlening handhaving veelal op de tweede 
plaats, omdat er voor de toepassing van een handhavingsinstrument (anders dan voor 
vergunningverlening) geen wettelijke termijnen gelden. 
Aan objectiviteit van de handhaving wordt ook bijgedragen door de (in artikel 7.7, eerste lid, 
onder c, voorgeschreven) roulatie van medewerkers waarmee kan worden voorkomen dat er 
binnen de vaste handhavingsrelatie tussen een inrichting en een overheidsorganisatie te nauwe 
banden ontstaan tussen een ondernemer en een toezichthouder. 
 
In het voorliggende besluit is ervoor gekozen de wettelijke eis van functiescheiding op 
persoonsniveau – in het verlengde van het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer – te 
continueren en vooralsnog slechts te stellen aan personen die belast zijn met de behandeling van 
aanvragen om een omgevingsvergunning met betrekking tot het oprichten, veranderen of in 
werkring hebben van een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer en personen die belast 
zijn met het toezicht op de naleving van de betrokken wetten met betrekking tot zo’n inrichting. 
Ook de eis van roulatie van toezichthouders is specifiek gesteld met betrekking tot de personen 
die toezicht houden op de naleving van de betrokken wetten met betrekking tot inrichtingen. Een 
belangrijke overweging daarbij is dat bedoelde personen in de loop van jaren onvermijdelijk een 
band opbouwen met de drijvers van inrichtingen. Het in werking hebben van een inrichting is 
immers niet een eenmalige activiteit, zoals de bouw van een woning of het kappen van een 
boom.  
Bij de uitvoering van het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer in de praktijk blijkt dat 
een aantal gemeenten moeite heeft met het organiseren van de vereiste functiescheiding op 
persoonsniveau. Daarom is in bestuurlijk overleg tussen de betrokken overheden afgesproken 
om dit punt expliciet te betrekken bij de evaluatie van de Wet handhavingsstructuur en het Besluit 
kwaliteitseisen handhaving milieubeheer. 
 
De artikelen 7.7, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, en 7.9 
Het is belangrijk dat de in artikel 7.5, vierde lid, voorgeschreven strategieën worden uitgewerkt in 
een op de uitvoering gerichte beschrijving van werkprocessen en procedures. Dat draagt bij aan 
een uniforme, transparante en continue uitvoering van de handhavingstaak, ook wanneer er 
personeelsmutaties optreden.  
Een goed gestructureerde beschrijving van de belangrijkste werkprocessen en procedures 
binnen de handhavingstaak vormt de basis van kwaliteitsborging. Daarbij moet worden gedacht 
aan een beschrijving van de uitoefening van het toezicht en de voorbereiding en uitvoering van 
beschikkingen tot toepassing van bestuursdwang, oplegging van een last onder dwangsom of 
gehele of gedeeltelijke intrekking van een vergunning of ontheffing bij wijze van sanctie.  
In het kader van de invoering van de omgevingsvergunning is er een toezichtsprotocol ontwikkeld 
waardoor er een praktisch instrument voor integraal toezicht voorhanden is voor alle in de 
omgevingsvergunning opgegane toestemmingsstelsels.  
   
De werk- en procedurebeschrijvingen dienen daarnaast betrekking te hebben op interne en 
externe communicatie van (de handhavingsorganisatie van) het bestuursorgaan over 
toezichtsresultaten, aangekondigde en opgelegde sancties of gedoogbeschikkingen en op het 
informatiebeheer. Een goed georganiseerd informatiebeheer is een belangrijke voorwaarde om 
de resultaten en de voortgang van de geprogrammeerde handhavingsactiviteiten en het bereiken 
van de geformuleerde handhavingsdoelstellingen te bewaken en inzichtelijk te maken. Op basis 
daarvan moet vervolgens het plannings- en programmeringsproces kunnen worden ondersteund. 
Dit informatiebeheer vergt een geautomatiseerd systeem waarin de in het kader van de 
handhaving verkregen gegevens worden geregistreerd en dat in ieder geval in staat is om zorg te 
dragen voor een planning- en procedurebewaking van de handhavingsactiviteiten. Het gaat hier 
om informatie in termen van aantallen ten aanzien van uitgevoerde controles, geconstateerde 
overtredingen, bestuursrechtelijke sancties en strafrechtelijk optreden (door de buitengewone 
opsporings-)ambtenaren van de organisatie van het bestuursorgaan) alsmede om klachten die 
zijn ontvangen over situaties waarin mogelijk sprake is van een overtreding. 
 

 32



 Toelichting bij voorontwerp Besluit omgevingsrecht 
Versie: 6 december 2006 

Het spreekt voor zich dat er naast dit geautomatiseerde systeem diverse andere technische, 
juridische en administratieve voorzieningen beschikbaar moeten zijn die naar het oordeel van het 
bestuursorgaan nodig zijn voor een adequate uitvoering van de handhavingstaak: 
meetapparatuur, laboratoriumfaciliteiten, fototoestellen, mobiele telefoons, emailaansluitingen, 
literatuur en aansluiting op (juridische) databanken. Dergelijke voorzieningen dienen uiteraard in 
goede staat te verkeren, hetgeen systematisch moet worden gecontroleerd. Instrumenten en 
apparaten moeten zonodig worden gekalibreerd.  
Ook voor de aanwezigheid van een beschrijving van de werkprocessen en procedures geldt 
overigens dat  systematisch moet worden getoetst of de uitgevoerde werkzaamheden nog 
overeenkomstig die beschrijving plaatsvinden en of deze verbetering of aanpassing behoeven. 
  
Artikel 7.8 
Het bestuursorgaan moet er voor zorgen dat de voor de uitvoering van het handhavingsbeleid 
benodigde en beschikbare financiële en personele middelen in de begroting worden gewaarborgd 
en worden toegelicht. Het verdient de voorkeur dat hiertoe relevante (interne) kengetallen worden 
gehanteerd. Met betrekking tot de benodigde en beschikbare middelen is niet alleen de begroting 
relevant. Ook voor de uitvoering van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma dienen voldoende 
middelen te worden veiliggesteld. Voor de in het uitvoeringsprogramma concreet beschreven 
activiteiten moet worden aangegeven wat de voor die activiteiten benodigde en beschikbare 
capaciteit en financiële middelen zijn. Capaciteit en financiële middelen moeten uiteraard 
toereikend zijn voor de uitvoering van het programma. Dit geldt niet alleen bij het opstellen van 
het uitvoeringsprogramma; ook tijdens de uitvoering moeten de capaciteit en financiële middelen 
worden bewaakt. Een en ander vereist dat het bestuursorgaan niet alleen inzicht heeft in de 
benodigde capaciteit en deskundigheden maar ook in de daadwerkelijk beschikbare 
handhavingscapaciteit en in ontwikkelingen ter zake in verband met bijvoorbeeld ziekte of 
personeelsmutaties. Deze kunnen immers van invloed zijn op de uitvoering van de 
geprogrammeerde handhavingsactiviteiten. Op basis van het inzicht in de betekenis van 
dergelijke ontwikkelingen kan het bestuursorgaan er voor kiezen om maatregelen te treffen opdat 
de planning alsnog wordt gehaald of om de prioriteitenstelling of programmering beargumenteerd 
aan te passen. 
 
Artikel 7.9 
 
Om te kunnen vaststellen of de handhavingsdoelstellingen worden bereikt, zal het 
bestuursorgaan een methodiek moeten hanteren aan de hand waarvan monitoring en evaluatie 
kunnen plaatsvinden. Het ligt voor de hand dat bepaalde indicatoren in deze methodiek een rol 
spelen. Het is gebruikelijk om daarbij cijfermatige gegevens te hanteren die in het kader van de 
handhaving zijn verkregen over bijvoorbeeld aantallen uitgevoerde controles, geconstateerde 
overtredingen en opgelegde bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties (zoals processen-
verbaal en aangeboden transacties). Ingevolge artikel 7.9, tweede lid, moeten (dergelijke) in het 
kader van de handhaving verkregen gegevens worden geregistreerd. De relatie tussen de 
gekozen methodiek en de handhavingsdoelstellingen impliceert dat deze doelen voldoende 
concreet (meetbaar) moeten zijn.  
 
Artikel 7.10 
 
Eerste lid 
Artikel 7.10, eerste lid, schrijft diverse periodieke rapportages voor, zonder daar een termijn bij te 
noemen. De rapportages moeten worden uitgebracht aan de gemeenteraad en aan provinciale 
staten. Dergelijke rapportages kunnen ook voor andere dan de politieke, vertegenwoordigende 
organen van belang zijn. Het is belangrijk dat de beleidsmakers, vergunningverleners en andere 
handhavende organisatieonderdelen van het bestuursorgaan van de rapportages kennis kunnen 
nemen. Daarnaast vindt veelal verantwoording plaats aan koepelorganisaties. Het 
bestuursorgaan bepaalt zelf of er één rapportage bestemd voor meerdere geadresseerden of 
meerdere op diverse geadresseerden afgestemde rapportages worden opgesteld.   
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Tweede lid 
Artikel 7.10, tweede lid, schrijft een jaarlijkse evaluatie voor. Een cyclisch verlopend 
handhavingproces wordt door middel van evaluatie afgesloten met een rapportage over en 
verantwoording van de uitgevoerde handhaving aan de gemeenteraad en provinciale staten. 
Daarbij moet worden getoetst of de geleverde handhavingsinspanningen ook het bereiken van de 
handhavingsdoelstellingen hebben opgeleverd. Indien deze doelstellingen zijn bereikt, zal dit in 
algemene zin leiden tot een beter naleefgedrag en - indirect - tot positieve effecten op de 
omgevingskwaliteit. Indien deze doelstellingen niet zijn bereikt, kan dit leiden tot conclusies en 
aanbevelingen over aanpassingen van het handhavingsbeleid, het uitvoeringsprogramma of de 
uitgevoerde handhavingsactiviteiten.  
 
Rapportages en evaluatie impliceren monitoring. Onder monitoring wordt hier verstaan het 
periodiek meten van de resultaten van de verrichte handhavingsactiviteiten met behulp van de  
krachtens artikel 7.5, derde lid, onder b, inzichtelijk gemaakte methodiek en het beoordelen van 
de bijdragen van de activiteiten aan het bereiken van de handhavingsdoelstellingen. De 
methodiek wordt door het bestuursorgaan zelf bepaald.  
 
Artikel 8.2 tot en met 8.12 
PM. Deze artikelen betreffen financiële zekerheid. De uiteindeiljke formulering in het Bor is nog 
afhankelijk van de besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie van het huidige Besluit 
financiële zekerheid.7

 
Artikel 9.1 
Het is de bedoeling dat het besluit grotendeels gelijktijdig met de wet in werking treedt. Een  
uitgestelde inwerkingtreding zal plaatsvinden voor de verplichte elektronische indiening van de 
aanvraag als bedoeld in artikel 4.1(waarschijnlijk per 1 januari 2010). 
 
 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening  
en Milieubeheer,

                                                      
7 Evaluatie van het Besluit financiële zekerheid, kwalitatieve ervaringen 2003-2006, STEM publicatie 

2006/2. 
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Transponeringstabel 
 
Artikel Besluit 
omgevingsrecht 

Onderwerp Bron Grondslag 

2.1 Aanwijzing 
vergunningplichtige 
inrichtingen 

Bijlage bij Activiteiten-
AmvB 

1.2 lid 3 Wabo 
 

2.2 Aanwijzing 
vergunningplichtig gebruik 

PM. Gebruiksbesluit PM. Gebruiksbesluit  
 

2.3 Aanwijzing vergunningvrij 
bouwen 

Art. 43 Wow 2.1 lid 3 Wabo 

2.4 lid 1 Aanwijzing vergunningvrij 
slopen 

? 2.1 lid 3 Wabo 

2.4 lid 2 Aanwijzing vergunningvrij 
slopen van een monument 

Art. 37 lid 2 
Monumentenwet 

2.1 lid 3 Wabo 

3.1 Aanwijzing b.g. vanwege 
Wro-project 

Nieuw (3.32 en 3.33 
Wro) 

2.5 Wabo 

3.2 Aanwijzing bevoegd gezag 
i.v.m. inrichtingen 

Bijlage 1 Ivb 2.5 Wabo 

3.3 Aanwijzing b.g. gesloten 
stortplaatsen 

Nieuw 2.5 Wabo 

4.1 lid 1 (Digitaal) formulier voor de 
aanvraag 

Art. 4.1 Ivb en art. 2 
Biab 

2.9 lid 1 Wabo 

4.1 lid 2 Verplichte elektronische 
aanvraag 

Nieuw 2.9 lid 1 Wabo 

4.2 lid 1 Indiening aanvraag ten 
hoogste in viervoud 

Art. 4.1 Ivb 2.9 lid 1 Wabo 

4.2 lid 2 Extra exemplaren aanvraag 
i.g.v. meer dan 4 adviseurs, 
i.v.m. externe veiligheid 

Art. 4.1 lid 3 Ivb 2.9 lid 1 Wabo 

4.3 lid 1 en 2 Regels voor elektronische 
aanvraag 

Nieuw 2.9 lid 1 Wabo 

4.3 lid 3 Nadere regels bij MR voor 
elektronische aanvraag 

Art. 3 Biab 2.9 lid 1 Wabo 

4.4 lid 1 Ministeriële regeling met 
indieningsvereisten 

Nieuw 2.9 lid 1 Wabo 

4.4 lid 2 Geen dubbele of overbodige 
indiening van gegevens 

Nieuw 2.9 lid 1 Wabo 

4.4 lid 3 Wijze van aanleveren van 
gegevens, zodat effectieve 
beoordeling van de 
aanvraag mogelijk is. 

§ 2.1 van de bijlage 
van Biab 

2.9 lid 1 Wabo 

4.4 lid 4 Kenmerken van stukken bij 
de aanvraag 

§ 2.1 van de bijlage 
van Biab 

2.9 lid 1 Wabo 

4.5 Gefaseerde aanvraag Art. 4 lid 1 sub b Biab 2.9 lid 1 Wabo 
4.6  Indieningsvereisten in geval 

van BRZO inrichting 
Art. 5.15a lid 3 Ivb 2.9 lid 1 Wabo 

4.7 Gegevens als een ander de 
omgevingsvergunning gaat 
uitvoeren 

Art. 5.20 Ivb 2.26 lid 3 Wabo 

5.1 Voorschriften i.v.m. bouwen Art. 4 lid 2 en 3 Biab 2.9 lid 1 Wabo 
5.2 Voorschriften 

archeologische 
monumentenzorg 

Art. 39  
Monumentenwet 

2.26 lid 3 Wabo 
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5.3 Voorschriften i.v.m. 
monumenten 

? 2.26 lid 3 Wabo 

5.4 B.b.t. voor inrichtingen Art. 5a.1 Ivb 2.26 lid 3 Wabo 
5.5 Doelvoorschriften Art. 8.12 Wm 2.26 lid 3 Wabo 
5.6 Technische maatregelen Art. 8.12a Wm 2.26 lid 3 Wabo 
5.7 lid 1 Overige voorschriften in 

belang van bescherming van 
het milieu 

Art. 8.12b Wm 2.26 lid 3 Wabo 

5.7 lid 2 Overige voorschriften in 
belang van bescherming van 
het milieu 

Art. 8.13 Wm 2.26 lid 3 Wabo 

5.7 lid 3 Voorschriften i.v.m. werking 
waterzuiveringstechnisch 
werk en i.v.m. bescherming 
oppervlaktewater 

Nieuw 2.26 lid 3 Wabo 

5.7 lid 4/5 Betreft afwijking of nadere 
regeling van art. 5.7 lid 2 

Art. 8.13 Wm 2.26 lid 3 Wabo 

5.8 Voorschriften vanwege 
afvalstoffen 

Art. 8.14 Wm 2.26 lid 3 Wabo 

5.9 Afwijkende inwerkingtreding 
en geldingsduur van 
voorschriften 

Art. 8.16 Wm 2.26 lid 3 Wabo 

5.10 Actualisatie voorschriften 
milieu 

Art. 8a.1 Ivb 2.26 lid 3 Wabo 

5.11 Geen voorschriften omtrent 
broeikasgas of 
energieverbruik 

Art. 8.13a lid 2 Wm 2.26 lid 3 Wabo 

5.12 Geen voorschriften omtrent 
overbrenging afvalstoffen 

Art. 8.13a lid 1 Wm 2.26 lid 3 Wabo 

5.13 Natuurbescherming: 
voorschrift i.v.m. 
compenserende maatregel 

 2.26 lid 3 Wabo 

5.14 Tijdelijke vergunning voor 
het bouwen 

Art. 45 Wow 2.27 lid 2 en 3 Wabo 

5.15 Tijdelijke afwijking van 
bestemmingsplan of 
beheersverordening 

Art. ? Wro 2.27 lid 2 en 3 Wabo  

5.16 Tijdelijke vergunning voor 
inrichtingen 

Art. 8.17 lid 1 en 2 Wm 2.27 lid 2 en 3 Wabo 

5.17 Persoonsgebonden 
vergunning 

Art. 8.20 Wm 2.28 lid 3 Wabo 

5.18 Regels voor gevallen waarin 
bevoegd gezag wijzigt. 

Nieuw 2.6 lid 2 Wabo 

5.19 Publicatie in Staatscourant Wro 3.12 lid 2 sub a Wabo 
5.20 Regels voor elektronische 

publicatie 
Nieuw Grondslag in Wabo? 

(zie 3:42 Awb) 
6.1 Aanwijzing B&W als 

adviseur indien zij geen b.g. 
zijn 

Nieuw 2.11 lid 3 Wabo 

6.2 Adviseurs voor bouwen Art. 48 Wow. 2.11 lid 3 Wabo 
6.3 Adviseurs voor inrichtingen 

en mijnbouwwerken 
Art. 7.1 tot en met 7.4 
Ivb 

2.11 lid 3 Wabo 

6.4 Adviseurs voor monumenten Art. 16 
Monumentenwet 1988 

2.11 lid 3 Wabo, en 
3.12, lid 5 Wabo 

6.5 Adviseurs vanwege Nieuw 2.11 lid 3 Wabo 
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aanhakende toestemmingen
6.6 Vvgb-gevallen Nieuw 2.29 lid 1 Wabo 
6.7 Toezending aanvraag aan 

Lid-Staat EU 
Art. 8.4 Ivb grondslag in Wabo? 

toevoegen 3.1 Wabo? 
6.8 Toezending van de 

ontwerpbeschikking op de 
aanvraag aan bepaalde 
bestuursorganen 

Nieuw 3.9, lid 1 sub b en  
3.12 lid 7 Wabo 

6.9 Toezending van de 
beschikking  

Nieuw 3.9, lid 1 sub b en  
3.12 lid 7 Wabo 

6.10 Toezending aanvraag indien 
BRZO van toepassing is 

Art. 5.15 lid 3 Ivb grondslag in Wabo? 

6.11 Toezending risico-analyse Art. 8.1 Ivb grondslag in Wabo? 
 

6.12 Toezending 
veiligheidsrapport 

Art. 8.2 Ivb grondslag in Wabo? 
 

7.1 Register van vergunningen Art. 57 Ww en 5 Biab grondslag in Wabo? 
7.2 Register van 

omgevingsvergunningen 
vanwege monumenten 

Art. 20 Mon.wet 1988 grondslag in Wabo? 

7.3 PM. Registratieregeling 
vanwege EPTR verordening 
(emissieregistraties) 

PM. PM. 

7.4 t/m 7.9 Kwaliteitseisen handhaving Hfst. 18 Wm 5.3 lid 1 Wabo 
8.1 Aanwijzing leges Rijk PM. 2.9 Wabo 
8.2 t/m 8.13 Financiële zekerheid Besluit financiële 

zekerheid 
4.1 lid 1 Wabo 
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Voorontwerp Ministeriële regeling omgevingsrecht 
 
Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 
...datum .... , nr. .......,  mede namens ..............., houdende nadere regels inzake de gegevens en 
bescheiden die worden verstrekt bij een aanvraag om een vergunning krachtens de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Regeling omgevingsrecht). 
 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens de 
Minister van Economische Zaken, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
Gelet op artikel 4.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht; 
 
Besluit: 
 
1. Algemene indieningsvereisten 
 
1.1 Indieningsvereisten die voor iedere aanvraag gelden 
1. In een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de artikelen 2.1 of 2.2. van de wet, 
vermeldt de aanvrager: 
a. de naam, het adres en de woonplaats van de aanvrager, alsmede het elektronisch adres van 

de aanvrager indien de aanvraag op een e-formulier wordt ingediend; 
b. het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project; 
c. een omschrijving van de aard en de reden van het project; 
d. een omschrijving van de aard, de omvang en de effecten1 van de activiteiten die worden 

aangevraagd; 
e. indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres en woonplaats, 

alsmede het elektronisch adres van de gemachtigde indien de aanvraag op een e-formulier 
wordt ingediend;  

f. indien het project wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, adres en 
woonplaats. 

2. De aanvrager voorziet de aanvraag van een aanduiding waaruit de plaats en de omvang van 
de aangevraagde activiteit of activiteiten kan worden opgemaakt.2

3. De aanvrager doet bij de aanvraag een gespecificeerde opgave van de kosten van de te 
verrichten werkzaamheden, in verband met de berekening van de leges. De uitvoering van dit 
artikellid blijft achterwege voor zover de aanvraag betrekking heeft op activiteiten waarvoor geen 
leges worden geheven. 
 
1.2 Eisen aan digitale indiening van gegevens en bescheiden 
1. Algemene gegevens, rapportages en berekeningen dienen aangeleverd te worden in een van 
de volgende bestandsformaten: 

o .pdf 
o .doc 
o .xls. 

2. Tekeningen dienen aangeleverd te worden in een van de volgende bestandsformaten: 
o .jpg 
o .tiff 
o .pdf 
o .dwf formaat, indien de gemeente heeft aangegeven dat het dit formaat accepteert. 

                                                      
1  Met “effecten” wordt bedoeld een beschrijving van de gevolgen van de activiteit voor de fysieke 

leefomgeving, voor zover die gevolgen relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning. 

2  Met “aanduiding” is bedoeld een situatieschets, foto of afbeelding. De gekozen vorm en de maatvoering 
zijn in beginsel vormvrij 
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3. Indien de digitale bestanden worden ingediend op een opslagmedium, dient deze slechts 
bruikbaar te zijn voor het alleen lezen van die bestanden, zogenoemde «read-only»-bestanden. 
Indien de bestanden langs elektronische weg worden aangeleverd dienen deze als« read-only» 
(alleen lezen) te zijn gekenmerkt. 
 
1.3 Vereisten in geval van een gefaseerde aanvraag 
PM.  
Ter toelichting: in dit artikel zal worden geregeld welke gegevens en bescheiden de aanvraag om 
een beschikking eerste fase omvat. Dit betreft een selectie van de gegevens en bescheiden die 
elders in deze regeling zijn genoemd, met betrekking tot:  

o cultuurhistorische, ecologische, natuurlijke en landschappelijke waarden als bedoeld in 
het bestemmingsplan dat ter plaatse geldt, dan wel bij ontstentenis van een vigerend 
bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit bouwverordening inzake 
oppervlakte en bouwmassa 

o gegevens als thans opgesomd in § 1.3.1 Biab 
o het belang van de monumentenzorg 
o redelijke eisen van welstand 
o Nb-wet 
o Ff-wet 

In de tweede fase worden de overige gegevens en bescheiden overlegd, die nodig zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag om een beschikking-tweede-fase. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 
4.5, onder b, van het Besluit omgevingsrecht. 
 
1.4 Vereisten in geval van een tijdelijke activiteit 
Indien de activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, naar haar aard tijdelijk is, 
vermeldt de aanvrager dit in de aanvraag. Hij vermeldt daarbij tevens zo mogelijk het tijdstip 
waarop de activiteit of activiteiten uiterlijk zal worden beëindigd.3

 
2. Indieningsvereisten vanwege bouwen en huisvesting 

§ 2.1 Gegevens en bescheiden omtrent het bouwen4

 
2.1 Indieningsvereisten in geval van bouwen 
1. In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder 
a, van de wet, vermeldt de aanvrager tevens: 
a. gegevens van de onderneming die het bouwwerk uitvoert: 
1°. In geval het bouwwerk wordt gebouwd krachtens aanneming van werk: de naam en het adres 
van de onderneming die het bouwwerk uitvoert; 
2°. In geval het bouwwerk bedrijfsmatig in eigen beheer wordt gebouwd: de naam en het adres 
van de ondernemingen die deelnemen aan het bouwen; 
3°. In geval het bouwwerk niet-bedrijfsmatig in eigen beheer wordt gebouwd: de naam en het 
adres van de opdrachtgever, de naam en het adres van de ondernemingen die deelnemen aan 
het bouwen alsmede voor welk onderdeel de desbetreffende onderneming zorgdraagt; 
b. indien het bouwwerk geheel of gedeeltelijk krachtens aanneming van werk door een of 
meerdere ondernemingen wordt uitgevoerd: een door de desbetreffende Kamer van Koophandel 
en Fabrieken gewaarmerkte kopie van de over die onderneming of ondernemingen in het 
register, bedoeld in artikel 22a van de Vestigingswet Bedrijven 1954, opgenomen gegevens; 
c. een opgave van de aannemingssom – als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989) – van het uit te voeren 

                                                      
3  Toelichting: met “beëindigen” wordt tevens bedoeld het “buiten werking stellen” van de inrichting of het 

mijnbouwwerk. 
4  De datering van NEN-normen uit Regeling Bouwbesluit wordt overgenomen in deze MR. 
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werk dan wel, voorzover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten als bedoeld in het 
normblad NEN 2631.5

 
2.2 Indieningsvereisten in verband toetsing aan het bestemmingsplan 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, 
van de wet, vermeldt de aanvrager tevens de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve 
van toetsing aan bestemmingsplan en aan stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening: 
a. Plattegronden van alle verdiepingen en een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie en, 
indien van toepassing, de bestaande situatie; 
b. Aanduiding bestemming of bestemmingen van op de aanvraag betrekking hebbende ruimten 
en gebouwen, alsmede de totale oppervlakte per bestemming; 
c. Het beoogde en, indien van toepassing, het huidige gebruik van het bouwwerk en de 
bijbehorende terreinen waarop de aanvraag betrekking heeft; 
d. Opgave bruto-inhoud in m3 en bruto-vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk 
waarop de aanvraag betrekking heeft; 
e. Afmetingen perceel en bebouwd oppervlak, alsmede situering van het bouwwerk ten opzichte 
van de perceelsgrenzen; 
f. Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen; 
g. De inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein; 
h. Gegevens en bescheiden welke samenhangen met een uit te brengen advies van de 
Agrarische Adviescommissie in geval van een aanvraag om bouwvergunning voor een bouwwerk 
in een gebied met een agrarische bestemming; 
i. Gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een 
gemeentelijke leefmilieuverordening.  
 
2.3 Indieningsvereisten in verband toetsing aan welstandscriteria 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, 
van de wet, vermeldt de aanvrager tevens de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve 
van toetsing aan welstandscriteria: 
a. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing; 
b. Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk; 
c. Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing; 
d. Opgave materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouwmaterialen (uitwendige 
scheidingsconstructie). 
  
2.4 Indieningsvereisten in verband toetsing van constructieve veiligheid 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, 
van de wet, vermeldt de aanvrager tevens de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve 
van toetsing aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 met betrekking tot constructieve 
veiligheid 
a. Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in 
relatie tot: 
o Belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve 

delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel; 
o De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie. 
b. Kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen als bedoeld in paragraaf 1.4 van het Bouwbesluit 
2003 en gegevens en bescheiden ten behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid, bedoeld 
in artikel 1.5 van het Bouwbesluit 2003. 
 
2.5 Indieningsvereisten in verband toetsing aan overige onderdelen bouwbesluit 
1. In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder 
a, van de wet, vermeldt de aanvrager tevens de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve 
van toetsing aan overige voorschriften van het Bouwbesluit 2003: 
                                                      
5  Sub c hangt af van de wijze waarop de leges voor de omgevingsvergunning berekend zullen gaan 

worden. 
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a. Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in 
relatie tot: 

o De EPC, thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie 
en de beperking van de luchtdoorlatendheid, bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 
2003; 

o De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, de 
geluidsabsorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten, gangen en trappenhuizen 
ingeval het bouwwerk een woonfunctie heeft; 

o De daglichttoetreding; 
o De ventilatievoorzieningen van ruimten, voorzieningen betreffende de afvoer van 

verbrandingsgassen en aanvoer van verbrandingslucht; 
o De brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen; 
o De brand- en rookcompartimentering; 
o De vluchtroutes alsmede de aard en plaats van brandveiligheidsvoorzieningen; 
o De noodstroomvoorziening en -verlichting; 
o De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire 

ruimten; 
o De lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige en 

uitwendige scheidingsconstructies; 
o Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren; 
o Het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding; 
o Aansluitpunten van drinkwater- en warmwatervoorziening; 
o De inbraakwerendheid, bedoeld in afdeling 2.25 van het Bouwbesluit 2003, van 

bereikbare gevelelementen; 
o Het weren van ratten en muizen; 
o Aanduiding gebruiksfunctie, afmetingen en bezettingsgraad van alle ruimten inclusief 

totaal oppervlakten per gebruiksfunctie; 
o Indien het bouwwerk een woongebouw betreft: de ruimte waar de huishoudelijke 

afvalstoffen, bedoeld in afdeling 4.10 van het Bouwbesluit 2003, worden opgeslagen; 
o Indien het bouwwerk een utiliteitsgebouw betreft: de ruimte waar gewerkt wordt met 

brandbare, brandbevorderende, bij brand gevaar opleverende of voor de gezondheid 
gevaarlijke stoffen als genoemd in de Regeling Bouwbesluit 2003, of waar deze stoffen 
worden opgeslagen; 

o Indien het bouwwerk een utiliteitsgebouw betreft: de stallingsruimte voor fietsen; 
o De integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk gelegen ruimten; 
o De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken); 
o De aanduiding van de opstelplaats aanrecht, kooktoestel, stooktoestellen en 

warmwatertoestellen; 
o De aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften en liftschachten; 
o De aanduiding vloerpeilen ten opzichte van het aansluitende terrein; 
o De draairichting van beweegbare constructieonderdelen. 

 b. Kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen als bedoeld in paragraaf 1.4 van het Bouwbesluit 
2003 en gegevens en bescheiden ten behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid, bedoeld 
in artikel 1.5 van het Bouwbesluit 2003. 
  
2.6 Indieningsvereisten in verband toetsing aan Bouwverordening 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, 
van de wet, vermeldt de aanvrager tevens de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve 
van toetsing aan overige voorschriften bouwverordening: 
a. Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats; 
b. Gegevens betreffende de aard en plaats van brandveiligheidinstallaties alsmede van de 
vluchtrouteaanduiding en; 
c. Een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop 
aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen 
en opstelplaatsen van brandweervoertuigen; 
d. Een onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid. 
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2.7 Indieningsvereisten in verband toetsing aan Woningwet 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, 
van de wet, vermeldt de aanvrager tevens de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve 
van toetsing aan de Woningwet: 
a. Een afschrift van de toelating als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet toelating 
zorginstellingen dan wel een bewijs van aanvraag daarvan (Woningwet artikel 53); 
b. Eventuele extra gegevens en bescheiden welke samenhangen met experimentele bouw als 
bedoeld in artikel 7 en 7a van de Woningwet; 
c. Het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 44a, eerste lid, onder 
b, van de Woningwet; 
d.. Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat toestemming als bedoeld in artikel 14 van de 
Richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 
april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEU L 
167, gerectificeerd in PbEU L 201) is verkregen om van eisen van die richtlijn af te wijken. 

§ 2.2 Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden 
 
2.8 Uitgestelde gegevens en bescheiden omtrent het bouwen en het bouwwerk 
Op verzoek van de aanvrager wordt in de vergunning bepaald dat de volgende gegevens en 
bescheiden binnen een daarbij te bepalen termijn nadat de vergunning voor de activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, van de wet is afgegeven, worden overgelegd: 
a. Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en 
stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het 
bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voorzover het niet de hoofdlijn van de 
constructie dan wel het constructieprincipe betreft. 
b. Gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het 
bouwwerk toegepaste installaties, voorzover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn 
dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft. 
c. Naam en adres van degene(n) die verantwoordelijk is (zijn) voor de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden, inclusief een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken (paragraaf 1.1, onderdelen c en d); 
d. Gegevens en bescheiden als genoemd in de paragrafen 1.2.2, 1.2.4 en 1.2.5, voorzover het 
niet de hoofdlijn van de brandveiligheid betreft.  

§ 2.3 Eisen aan tekeningen 
 
2.9 Indieningsvereisten in verband met tekeningen 
1. Alle tekeningen moeten voorzien zijn van een duidelijke maatvoering.  
2. Schaal van tekeningen (maximaal toe te passen schalen) 
a. Situatietekeningen: 1:1000 
b. Geveltekeningen, plattegronden en doorsneden: 

o Bouwwerken kleiner dan 10 000 m2 bruto-vloeroppervlakte: 1:100; 
o Bouwwerken 10 000 m2 of groter bruto-vloeroppervlakte: 1:200; 

c. Detailtekeningen: 1:5 of 1:10 of 1:20. 
 3. Materiaalaanduidingen op bouwkundige tekeningen: 
– Conform NEN 47 
4. Formaat, maatvoering, maatinschrijving, lijnsoorten, arceringen, aanzichten en doorsneden op 
bouwkundige tekeningen 
– Conform NEN 2302 
5. Tekeningen van betonconstructie 
– Conform NEN 3870 
6. Vouwen en inhechten van tekeningen 
– Conform NEN 379 
7. Kadastrale aanduiding/ligging van het bouwwerk 
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Het kaartmateriaal dat is gebruikt voor het weergeven van de kadastrale aanduiding en/of ligging 
van het bouwwerk moet van voldoende kwaliteit zijn. Aan deze eis wordt in ieder geval voldaan 
indien gebruik gemaakt wordt van: 
– Grootschalige basiskaart Nederland; 
– Kadastrale kaarten; 
– Stafkaarten van Defensie. 
8. Uit het kaartmateriaal moet de oriëntatie van het bouwwerk blijken (noordpijl). 
 
2.10 Indieningsvereisten in verband met plattegronden en doorsneden 
1. Van elke bouwlaag moet een plattegrond getekend zijn (een horizontale doorsnede 1200 mm 
boven vloerniveau), waarop (voor zover van toepassing op de aanvraag) is aangegeven: 
– Uitwendige en inwendige scheidingsconstructies (inclusief materiaalaanduiding); 
– Peilmaten van de vloer; 
– Trappen, hellingbanen en (brandweer)liften; 
– Binnen- en buitenkozijnen; 
– Kokers, schachten, kanalen en schoorstenen; 
– Opstelplaats van kooktoestel, verwarming en warmwatervoorziening; 
– Alle, bijvoorbeeld door middel van arcering aangegeven, oppervlakken die een directe relatie 
hebben met de berekening van en behoren tot: 
• Gebruiksfunctie van het gebouw(deel); 
• Gebruiksoppervlakte; 
• Verwarmde en onverwarmde zones volgens NEN 5128/2916; 
• Verblijfsgebied en -ruimte; 
• Verkeersruimte; 
• Toilet, meterruimte, stallingruimte en opslagruimte; 
• (Integrale) toegankelijkheidssector. 
2. Ten behoeve van de beoordeling van de bruikbaarheid, de gebruiksoppervlakte (GO) en het 
verblijfsgebied moeten de relevante doorsneden, inclusief 1500 – 2400 – 2600 mm hoogtelijn en 
voorzien van maatvoering, getekend zijn.  
3. Alle aanzichten (geveltekeningen) in loodrechte verticale projectie. Alle dichte delen en 
kozijnen die een directe koppeling met de berekeningen hebben moeten als zodanig traceerbaar 
zijn in berekening, rapportage of renvooi. 

§ 2.4. Eisen aan berekeningen 
 
2.11 Algemene indieningsvereisten in verband met berekeningen 
1. Berekeningen die worden uitgevoerd vanwege de aanvraag van de vergunning als bedoeld in 
artikel 2.1, aanhef en eerste lid onder a, van de wet, voldoen aan de volgende eisen: 
– Naam en versie van de gebruikte rekenprogramma's; 
– Invoergegevens en handberekeningen op doorlopend genummerde bladen; 
– Indien van toepassing: de herkomst van basis- of invoergegevens; 
– Symbolen en afkortingen weergegeven conform de voor de verschillende berekeningen 
geldende NEN-normen. Indien de toegepaste rekenprogramma's afwijkende symbolen en/of 
afkortingen gebruiken, moeten deze separaat worden toegelicht; 
 – Numerieke gegevens weergegeven in SI-eenheden. 
2. De volgende informatie betreffende de toegepaste rekensoftware moet uit de gegevens en 
bescheiden bij de aanvraag om bouwvergunning blijken: 
– Beschrijving toegepaste rekensoftware; 
– Beschrijving rekenmethode; 
– Beschrijving toepassingsgebied; 
– Aanduiding betekenis gepresenteerde waarden; 
– Aanduiding nauwkeurigheid resultaten; 
– Beschrijving gekozen assenstelsel; 
– Verklaring gebruikte symbolen en grootheden. 
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2.12 Indieningsvereisten in verband met constructieve berekeningen 
Constructieve berekeningen voldoen aan de volgende eisen: 
– Schematisering onder toepassing van de van toepassing zijnde NEN-norm(en), inclusief te 
hanteren belastingschema's; 
– Toerekening materiaaleigenschappen conform van toepassing zijnde NEN-norm(en); 
– Doorsnedegrootheden moeten per constructie onderdeel gemotiveerd (=berekend) zijn; 
– Verantwoording eigenschappen ondersteuningen; 
– Berekeningsresultaten per belastingschema uitwerken volgens van toepassing zijnde NEN-
norm(en); 
– Maatgevende waarden aangeven. 
  
2.13 Indieningsvereisten in verband met overige berekeningen 
1. Berekeningen betreffende geluidsniveau van installaties, geluidwerende voorzieningen, 
geluidsabsorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten, gangen en trappenhuizen in 
woongebouwen en berekeningen van de nagalmtijd in verblijfsruimten van onderwijsgebouwen 
en sportlokalen behorende bij een onderwijsfunctie als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het 
Bouwbesluit 2003, contact- en luchtgeluidsisolatie tussen ruimten en van de uitwendige 
scheidingsconstructie. 
2. Berekeningen van de mechanische ventilatie voldoen aan de volgend eisen: 
– Strangenschema's met diameters en lengten; 
– Gegevens over drukverlies; 
– Merk en type toe te passen installatie. 
3. Berekeningen van de thermische isolatie/energieprestatie voldoen aan de volgende eisen: 
– Totale oppervlakte kozijnen, ramen, deuren, dichte delen en daarmee gelijk te stellen 
constructiedelen; 
– Oppervlakte van iedere toegepaste glassoort en de thermische eigenschappen hiervan; 
– Tekening waarop gehanteerde woningen voor de EPC berekening zijn aangegeven; 
– EPC begrenzing woningen of woongebouw (door middel van arcering op plattegrondtekening); 
– Gebouwfunctie en energiesectoren (op tekening voor niet tot bewoning bestemde gebouwen, 
gearceerd); 
– Invoergegevens EPC berekening (bouwfysische eigenschappen bouwwerk, installaties en 
gehanteerd rekenprogramma). 
 
§ 2.5 Indieningsvereisten vanwege het splitsen van gebouwen en het samenvoegen, 
onttrekken of omzetten van woonruimte 
 
PM. Hier worden indieningsvereisten toegevoegd met betrekking tot artikel 30 en 34 van de 
Huisvestigingswet, in combinatie met de Huisvestingsverordening. Deze toestemmingen worden 
in de omgevingsvergunning geïntegreerd, bij de invoeringswet Wabo. 
 
3. Indieningsvereisten vanwege het uitvoeren van een werk of 
werkzaamheid   
 
3.1 Indieningsvereisten aanlegvergunning 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b 
alsmede als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de wet, vermeldt de 
aanvrager bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten van de activiteiten; 
- de specifieke locatie waar het werk of de werkzaamheid zal worden uitgevoerd, dan wel de weg 
zal worden aangelegd of veranderd; 
- de afmetingen van het werk of de weg; 
- de te gebruiken materialen; 
- of en in hoeverre sprake is van afvoer van grond naar een andere locatie; 
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- de aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de 
werkzaamheid of voor het gebruik van de uitweg.6

 
4. Indieningsvereisten vanwege slopen7  
 
4.1 Algemene indieningsvereisten omtrent slopen 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, 
ten aanzien van het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd 
monument, alsmede onder g of h, dan wel artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a en b, ten 
eerste, van de wet, vermeldt de aanvrager bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten 
van de activiteiten; 
- de omvang waarin het bouwwerk of monument wordt gesloopt; 
- de gegevens over de uitvoerder van de sloopactiviteiten;  
- de sloopmethode en sloopveiligheidsplan; 
- een omschrijving van de aard en hoeveelheid vrijkomend materiaal; 
- het asbestinventarisatierapport indien er sprake is van een verwachting dat er asbest aanwezig 
is; 
- het onderzoeksrapport naar aard, omvang en samenstelling van het gevaarlijk afval, indien dat 
door het te slopen bouwwerk of een onderdeel daarvan vrijkomt. 
 
4.2 Indieningsvereisten omtrent het slopen of anderszins aantasten van een monument 
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, 
ten aanzien van het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd 
monument, vermeldt de aanvrager tevens de volgende gegevens en bescheiden: 
PM. 
 
4.3 Indieningsvereisten omtrent slopen zonder of in afwijking van bestemmingsplan 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder g, 
van de wet, vermeldt de aanvrager tevens de volgende gegevens en bescheiden:  
PM. 
 
4.4 Indieningsvereisten in verband met het slopen in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht 
Voor zover de activiteit betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid 
onder h, kan de aanvrager worden verplicht een rapport te overleggen waarin de archeologische 
waarde van de bodem onder het af te breken bouwwerk naar het oordeel van het bevoegd gezag 
in voldoende mate is vastgesteld. 
 
5. Indieningsvereisten vanwege het gebruiken van gronden, gebouwen, 
monumenten of andere objecten 
 
5.1 Algemene indieningsvereisten omtrent gebruik 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, 
d of f, ten aanzien van het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd 
monument, dan wel artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b ten tweede, van de wet, vermeldt de 
aanvrager bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten van de activiteiten; 
- de aard van het gebruik; 
- PM. 
 

                                                      
6  Toelichting: bijvoorbeeld een boom, lantaarnpaal of nutsvoorziening. 
7  In deze regeling zijn de indieningsvereisten omtrent alle varianten van slopen in één hoofdstuk 

opgenomen. Dit betreft het slopen op basis van de Bouwverordening, de monumentenregeling, het 
bestemmingsplan en in beschermde stads- of dorpsgezichten. 
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5.2 Indieningsvereisten vanwege het gebruiken van gronden of bouwwerken of het 
verrichten van andere handelingen in strijd met het bestemmingsplan 
PM.  
Ter toelichting: In dit artikel zullen indieningsvereisten worden gesteld aan de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken of het verrichten van 
andere handelingen in strijd met de bij een bestemmingsplan gestelde regels. 
 
5.3 Indieningsvereisten vanwege brandveilig gebruiken van een bouwwerk of ander object 
PM. Invulling artikel is afhankelijk van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. 
 
5.4 Indieningsvereisten vanwege het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een 
monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f,  
ten aanzien van het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument vermeldt de 
aanvrager tevens de volgende gegevens en bescheiden: 
PM. 
 
6. Indieningsvereisten vanwege het oprichten, veranderen of in werking 
hebben van een inrichting of mijnbouwwerk 

§ 6.1. Oprichten en in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk 

§ 6.1.1. Regels voor alle categorieën van gevallen  
 
6.1 Algemene indieningsvereisten omtrent het oprichten en in werking hebben van een 
inrichting 
1. In of bij de aanvraag om een vergunning voor het oprichten of het in werking hebben van een 
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de wet, vermeldt de 
aanvrager:  
a. de indeling, de uitvoering, de activiteiten en de processen in de inrichting en de ten behoeve 
daarvan toe te passen technieken of installaties, waaronder begrepen de wijze van 
energievoorziening, voor zover die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de beoordeling van 
de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;  
b. de voor de activiteiten en de processen, bedoeld onder d, kenmerkende gegevens met 
betrekking tot grondstoffen, tussen-, neven- en eindproducten;  
c. de maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen 
van de tot de inrichting behorende installaties;  
d. de tijden en dagen, dan wel perioden waarop de inrichting of de te onderscheiden onderdelen 
daarvan in bedrijf zullen zijn;  
e. de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan 
veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt;  
f. de maatregelen of voorzieningen ten behoeve van:  
1°. het voorkomen of beperken van het ontstaan van afvalstoffen in de inrichting;  
2°. het nuttig toepassen dan wel het geschikt maken voor nuttig toepassing van de afvalstoffen 
die in de inrichting ontstaan; 
3°. het opslaan van de afvalstoffen in de inrichting;  
4°. het zich ontdoen van de afvalstoffen die in de inrichting ontstaan;  
g. de andere maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de nadelige gevolgen 
voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of te beperken;  
h. de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die 
de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd, en  
i. de voor de aanvrager redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de 
inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn;  
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j. voor zover het betreft inrichtingen waartoe gpbv-installaties behoren: een beknopte beschrijving 
van de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven, voor zover deze bestaan. 
2. De aanvraag gaat vergezeld van een niet-technische samenvatting van de in het eerste lid 
bedoelde gegevens.8

 
6.2 Indieningsvereisten in verband met ongewone voorvallen 
Voor zover die gegevens nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag, verstrekt de aanvrager bij 
de aanvraag van een vergunning voor het oprichten of het in werking hebben van een inrichting 
of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de wet, gegevens 
met betrekking tot:  
a. voorvallen, als bedoeld in artikel 17.1 van de wet, die redelijkerwijs mogelijk zijn te achten; 
b. de belasting van het milieu, die die voorvallen kunnen veroorzaken; 
c. de aard en de omvang van de bij die voorvallen te onderscheiden vormen van belasting van 
het milieu; 
d. de maatregelen die worden getroffen om de belasting van het milieu, die de inrichting of het 
mijnbouwwerk ten gevolge van die voorvallen kan veroorzaken, te voorkomen of te beperken. 
  
6.3 Indieningsvereisten in verband met de bodemkwaliteit 
Voor zover die gegevens nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag, verstrekt de aanvrager op 
verzoek van het bevoegd gezag bij de aanvraag van de vergunning voor het oprichten of het in 
werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de 
wet, de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem op de plaats waar de 
inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen. 

§ 6.1.2 Aanvullende regels voor categorieën gevallen 
 
6.4 Indieningsvereisten indien een ander dan B&W het bevoegd gezag is 
1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting of mijnbouwwerk, die behoort tot een 
categorie waarvoor gedeputeerde staten, Onze Minister, Onze Minister van Economische Zaken 
of Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd zijn te beslissen op de aanvraag, vermeldt 
de aanvrager in of bij de aanvraag tevens de maatregelen die worden getroffen om de belasting 
van het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen of te 
beperken:  
a. tijdens het in werking zijn van de inrichting dan wel mijnbouwwerk of de te onderscheiden 
onderdelen daarvan, waarbij, voor zover van toepassing, onderscheid wordt gemaakt tussen 
proefdraaien, normaal bedrijf, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden; 
b. ten gevolge van voorvallen, als bedoeld in artikel 17.1 van de wet, die redelijkerwijs mogelijk 
zijn te achten.9

 
6.5 Indieningsvereisten in verband met geluid 
Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting, die behoort tot een categorie, die is 
genoemd in bijlage I, onder 11.1, 12.1, 13.1, onder a, 1° tot en met 3°, 17, onder a, 18 of 19, of 
die behoort tot een categorie, waarvoor gedeputeerde staten, Onze Minister, Onze Minister van 
Economische Zaken of Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd zijn te beslissen op de 

                                                      
8  In de Mijnbouwregeling staat een tweede lid, dat hier niet wordt overgenomen omdat het Bor hiervoor een 

algemene regeling bevat. De Mijnbouwregeling bepaat: “Het bevoegd gezag kan in deze gevallen bepalen 
dat het eerste lid buiten toepassing blijft, indien die gegevens niet nodig zijn voor de beslissing op de 
aanvraag, gezien de aard of de omvang van de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het 
milieu kan veroorzaken.” Deze mogelijkheid staat thans in artikel 4.4, tweede lid, onder b, van het Bor. 

9  In artikel 1.4.3, lid 2, van de Mijnbouwregeling staat een tweede lid, dat hier niet wordt overgenomen 
omdat het Bor hiervoor een algemene regeling bevat. Artikel 1.4.3, lid 2, luidt: “Het bevoegd gezag kan in 
deze gevallen bepalen dat het eerste lid buiten toepassing blijft, indien die gegevens niet nodig zijn voor 
de beslissing op de aanvraag, gezien de aard of de omvang van de gevolgen die de inrichting of het 
mijnbouwwerk voor het milieu kan veroorzaken.” Zie thans artikel 4.4, tweede lid, onder b, van het Bor. 
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aanvraag, vermeldt de aanvrager op verzoek van het bevoegd gezag in of bij de aanvraag 
tevens:  
a. de aard van de geluiden en hoogte van de te verwachten geluidsbelasting welke de inrichting 
binnen een door het bevoegd gezag aangegeven gebied buiten de inrichting kan veroorzaken; 
b. de tijden waarop die geluidsbelasting zich zal voordoen; 
c. de methode waarmee de aard van de geluiden en hoogte van de geluidsbelasting zijn 
vastgesteld. 
 
6.6 Indieningsvereisten vanwege bijzondere deskundigheden bij inrichtingen 
Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting, die behoort tot een categorie, die is 
genoemd in bijlage I, onder 21 of 28.4, of in bijlage II, onder 9, vermeldt de aanvrager in of bij de 
aanvraag tevens: 
a. de namen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de handelingen met de genetisch 
gemodificeerde organismen en voor het toezicht op en de controle van de veiligheid daarvan; 
b. de vakbekwaamheid van de in de inrichting werkzame personen die bij die handelingen zijn 
betrokken; 
c. het eventuele bestaan van biologische veiligheidscomités of subcomités; 
d. het hoogste inperkingsniveau waaraan de ruimte bestemd voor ingeperkt gebruik voldoet. 
 
6.7 Indieningsvereisten vanwege het beheer van afvalstoffen 
1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting, die behoort tot een categorie, die is 
genoemd in bijlage I, onder 28.4 of 28.5 (PM. verwijzing zo nodig aanpassen), vermeldt de 
aanvrager in of bij de aanvraag tevens:  
a. de aard, de samenstelling, de hoeveelheid en de herkomst van de inkomende afvalstoffen; 
b. de procedures van acceptatie en controle van de inkomende afvalstoffen; 
c. de wijze van financiering van de activiteiten, alsmede een schatting van de omvang van de 
investeringen die worden gedaan; 
d. de tarieven die de aanvrager voor het nuttig toepassen of verwijderen wil vaststellen alsmede 
de wijze waarop de tarieven zijn samengesteld; 
e. de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de in de inrichting werkzame personen; 
f. de wijze waarop de inkomende afvalstoffen worden geregistreerd; 
g. de wijze waarop de bij het proces van nuttig toepassen of verwijderen ontstane stoffen, 
preparaten of andere producten of afvalstoffen worden afgezet, afgevoerd, nuttig toegepast of 
verwijderd, alsmede de wijze van registratie daarvan; 
h. de ondernemings- en organisatiestructuur, alsmede de regeling van de feitelijke leiding van de 
activiteiten in de inrichting; 
i. de naam en het adres van degene die de feitelijke leiding van de activiteiten heeft in de 
inrichting. 
 
6.8 Indieningsvereisten vanwege afvalstoffen op of in de bodem 
Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die behoort tot een categorie, die is 
genoemd in bijlage I, onder 28.6, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens de aard, de 
samenstelling, de hoeveelheid en de herkomst van de betrokken afvalstoffen. 
 
6.9 Indieningsvereisten vanwege het storten van afvalstoffen 
1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die behoort tot een categorie, die is 
genoemd in bijlage I, onder 28.1, onder c, onder 28.4, onder f, of 28.4, onder g, in gevallen 
waarin sprake is van het storten van afvalstoffen, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag 
tevens:  
a. de kwaliteit van de bodem op de plaats waar de inrichting zal zijn of is gelegen; 
b. de bodemkundige gesteldheid en geohydrologische omstandigheden op de plaats waar de 
inrichting zal zijn of is gelegen, waaronder ten minste gegevens met betrekking tot:  
1°. voor zover van toepassing de gemiddelde grondwaterstand, vastgesteld door metingen 
volgens de door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgeven norm NEN 5766, uitgave 1990, 
welke metingen tenminste tweemaal per maand op de 14e en 28e van die maand, gedurende 
een periode van tenminste een jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag zijn verricht; 
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2°. de grondwaterstroming; 
3°. de doorlatendheid, dikte, samenstelling en zetting van de bodemlagen; 
c. de vormen van belasting van het milieu alsmede de aard, de omvang en de duur daarvan die 
de inrichting naar verwachting kan veroorzaken na de beëindiging van de werking van de 
inrichting of de sluiting daarvan; 
d. de wijze waarop na beëindiging van het op of in de bodem brengen van de afvalstoffen het 
milieuhygiënische beheer van die stoffen en van de milieubeschermende voorzieningen is 
geregeld; 
e. een exploitatie-, toezicht- en controleplan dat ten minste de gegevens, bedoeld in de 
onderdelen d, e, f, g en k van artikel 5.1, alsmede de gegevens, bedoeld in de onderdelen a tot 
en met h van artikel 5.11, bevat. 
2. In of bij een aanvraag die betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in het eerste lid, toont 
de aanvrager aan dat financiële zekerheid is of wordt gesteld, voor het nakomen van de 
voorschriften met betrekking tot: 
a. de bovenafdichting van een stortplaats, niet zijnde een stortplaats waar uitsluitend 
baggerspecie wordt gestort; 
b. het zo nodig aanbrengen van een geohydrologisch isolatiesysteem, of het zo nodig 
aanbrengen van een afdeklaag op een stortplaats, zijnde een stortplaats waar uitsluitend 
baggerspecie wordt gestort. 
3. Indien een gemeente-, een provincie- of een waterschapsbestuur, dan wel het Rijk, 
vergunninghouder zal zijn, kan in afwijking van het tweede lid in plaats van het stellen van 
financiële zekerheid een daaraan gelijkwaardige voorziening zijn of worden getroffen. 
  
6.10 Indieningsvereisten in verband met het verbranden van afvalstoffen 
1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop het Besluit verbranden 
afvalstoffen van toepassing is, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens: 
a. de maatregelen of voorzieningen ten behoeve van terugwinning van de als gevolg van 
thermische behandeling van afvalstoffen opgewekte warmte; 
b. de gegevens, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder d, per categorie van stoffen, preparaten 
of andere producten, genoemd in de bijlage bij beschikking nr. 2000/532/EG van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van 
afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad 
van de Europese Unie tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig 
artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PbEG L 226/3), en 
c. een nadere omschrijving van de slechtst denkbare bedrijfsomstandigheden als bedoeld in 
artikel 11, derde lid, van richtlijn nr. 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval (PbEG L 332). 
2. Voor de toepassing van het eerste lid gaat een wijziging van: 
a. de bijlage, bedoeld in het eerste lid, onder b, gelden met ingang van de dag waarop aan die 
wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt 
bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld; 
b. de richtlijn, bedoeld in het eerste lid, onder c, gelden met ingang van de dag waarop aan de 
betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. 
  
6.11 Indieningsvereisten in verband met vuurwerk 
1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waar ten hoogste 10 000 kilogram 
consumentenvuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen vermeldt de 
aanvrager in of bij de aanvraag tevens de maximale hoeveelheid consumentenvuurwerk in de zin 
van het Vuurwerkbesluit die in de inrichting wordt opgeslagen. 
2. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die behoort tot een categorie die is 
genoemd in bijlage I bij dit besluit, onder 3.5 (PM. verwijzing zo nodig aanpassen), vermeldt de 
aanvrager in of bij de aanvraag: 
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a. de maximale hoeveelheden stoffen en voorwerpen behorend tot transport-gevarenklasse 1 als 
bedoeld in bijlage 1 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, onderscheiden 
naar gevarensubklasse en compatibiliteitsgroep, die in de inrichting worden opgeslagen; 
 b. de maximale hoeveelheid consumenten- en professioneel vuurwerk in de zin van het 
Vuurwerkbesluit die in de inrichting wordt opgeslagen; 
c. de namen van degenen door wie of onder voortdurend toezicht van wie handelingen met 
professioneel vuurwerk worden verricht, voor zover de aanvraag betrekking heeft op het 
bewerken van professioneel vuurwerk; 
d. gegevens over de vakbekwaamheid van de in de inrichting werkzame personen, voor zover de 
aanvraag betrekking heeft op het bewerken van professioneel vuurwerk. 
 
6.12 Indieningsvereisten in verband met het BRZO 
1. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 3 van het Besluit 
risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, gaat zij vergezeld van die onderdelen van het 
veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 10 van dat besluit, die betrekking hebben op de risico's voor 
personen buiten de inrichting en voor het milieu. 
2. In een geval als bedoeld in het eerste lid vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag, per stof, 
genoemd in bijlage I, deel 1, bij dat besluit en per categorie van stoffen en preparaten, genoemd 
in bijlage I, deel 2, bij dat besluit, de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd. 
3. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens 
paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, vermeldt de 
aanvrager in of bij de aanvraag, de volgende gegevens: 
a. de naam en de functie van de met de feitelijke leiding van de inrichting belaste persoon, indien 
deze een ander is dan degene die de inrichting drijft; 
b. de aard van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;  
c. per stof, genoemd in bijlage I, deel 1, bij dat besluit, en per categorie van stoffen en 
preparaten, genoemd in bijlage I, deel 2, bij dat besluit: 
1°. de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd; 
2°. de hoeveelheid die bij een normale bedrijfsvoering in de inrichting aanwezig is; 
3°. de fysische vorm van de betrokken gevaarlijke stof of stoffen; 
d. met het oog op de vaststelling van domino-effecten: voor gevaarlijke stoffen behorend tot de 
categorie ontplofbaar, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar, bedoeld in bijlage 
I, deel 2, bij dat besluit: 
1°. een aanduiding van het grootste insluitsysteem; 
2°. de maximale hoeveelheid van de betrokken gevaarlijke stof die daarin aanwezig kan zijn; 
3°. een aanduiding van de betrokken gevaarlijke stof alsmede een aanduiding van de categorie 
waartoe die stof behoort; 
4°. de plaats van het insluitsysteem in de inrichting; 
5°. de druk en de temperatuur van de betrokken stoffen en preparaten in het insluitsysteem; 
e. de activiteiten die in de inrichting worden uitgeoefend; 
f. de met de onmiddellijke omgeving van de inrichting samenhangende omstandigheden die een 
zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen daarvan ernstiger kunnen maken. 
  
6.13 Indieningsvereisten in verband met stookinstallaties 
Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop artikel 10c van het Besluit emissie-
eisen stookinstallaties milieubeheer A van toepassing is, vermeldt de aanvrager in of bij de 
aanvraag tevens de volgende gegevens en bescheiden: 
a. de resultaten van het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van 
warmtekrachtkoppeling; 
b. indien van toepassing: de maatregelen of voorzieningen ten behoeve van 
warmtekrachtkoppeling. 
 
6.14 Indieningsvereisten in verband met indirecte lozingen 
In of bij een aanvraag ten aanzien van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, 
waarbij vanuit een inrichting of mijnbouwwerk afvalwater of andere afvalstoffen in een voorziening 
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voor de inzameling en het transport van afvalwater worden gebracht, vermeldt de aanvrager de 
volgende gegevens en bescheiden:10

a. een karakterisering naar aard, samenstelling, eigenschappen, hoeveelheid en herkomst van de 
afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, die in de voorziening wordt gebracht, waarbij 
in ieder geval wordt vermeld of het afvalwater continu dan wel discontinu in de voorziening wordt 
gebracht, met welke regelmaat dit plaatsvindt, de wijze waarop dit plaatsvindt en de activiteiten 
waaruit het afvalwater afkomstig is; 
b. een beschrijving van de technische gegevens van het rioolstelsel en een aanduiding van de 
plaats waar het afvalwater of andere afvalstoffen in de voorziening worden gebracht, met 
toelichtende tekeningen, die in ieder geval bestaan uit een rioleringstekening; 
c. een processchema van de opzet en een beschrijving van de capaciteit van elke installatie 
waardoor of waarin processen plaatsvinden die leiden of kunnen leiden tot het in 
oppervlaktewater brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, waarbij wordt 
aangegeven welke afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen waar en in welke mate 
vrijkomen; 
d. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om te 
voorkomen of te beperken dat afvalwater of andere afvalstoffen in de voorziening worden 
gebracht, met toelichtende tekening 
e. de voorzieningen en de maatregelen die zijn voorzien om extra lozingen ten gevolge van 
storingen, ongewone voorvallen, proefdraaien, in gebruik stellen, buiten bedrijf nemen, 
schoonmaak- of herstelwerkzaamheden te voorkomen of te beperken; 
f. een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen bij definitieve stopzetting van de 
activiteiten, om te voorkomen of te beperken dat afvalwater of andere afvalstoffen in de 
voorziening worden gebracht. 
g. een beschrijving van de aard en omvang van de gevolgen voor de doelmatige werking van het 
zuiveringstechnisch werk dat het afvalwater of de andere afvalstoffen ontvangt. Indien de 
inrichting of het mijnbouwwerk over een eigen afvalwaterzuivering beschikt, wordt in of bij de 
aanvraag tevens het gehalte BZV/N-totaal in het effluent van deze afvalwaterzuivering 
aangegeven; 
h. een beschrijving van de aard en omvang van de belasting van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater ten gevolge van het lozen van het afvalwater of andere afvalstoffen, daaronder 
begrepen een overzicht van de belangrijke nadelige effecten op het watermilieu; 
i. een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze 
waarop over de lozing wordt gerapporteerd;  
j. een opgave van de voor de aanvrager redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met 
betrekking tot de lozing die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn, en  
k. een niet-technische samenvatting van de in dit artikel bedoelde gegevens.  
 
6.15 Specifieke indieningsvereisten voor mijnbouwwerken 
1. De artikelen 6.1 tot en met 6.14 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag om een 
vergunning voor het oprichten of het in werking hebben van een mijnbouwwerk als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de wet. 
2. Indien bij een aanvraag van een vergunning voor het oprichten of het in werking hebben van 
een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de 
wet, een plaats, traject of gebied moet worden vermeld, wordt dit uitgedrukt in:  
a. het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting, indien de plaats, het traject of het gebied 
zich aan de landzijde van de in de bijlage bij de Mijnbouwwet vastgelegde lijn bevindt, en  
b. geografische coördinaten, berekend volgens het stelsel van de Europese vereffening, indien 
de plaats, het traject of het gebied zich aan de zeezijde van de in de bijlage bij de Mijnbouwwet 
vastgelegde lijn bevindt.  
3. Van een gebied wordt het oppervlak vermeld, uitgedrukt in km2.  

                                                      
10 Toelichting: dit artikel betreft indirecte lozingen vanuit inrichtingen en mijnbouwwerken. De vermelde 

indieningsvereisten zijn gebaseerd op het huidige artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging 
rijkswateren en op bestaande aanvraagformulieren van het waterschap Veluwe. 
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4. Een plaats of een traject wordt, onder vermelding van de coördinaten daarvan, aangegeven op 
een kaart.  
5. De ligging van een gebied wordt, onder vermelding van de coördinaten van de hoekpunten 
daarvan, aangegeven op een kaart.  
6. De kaarten, bedoeld in het derde en vierde lid, zijn getekend op een schaal van 1:50.000. 
 
§ 6.2. Veranderen van (de werking van) een inrichting of mijnbouwwerk 
 
6.16 Algemene indieningsvereisten vanwege de verandering 
1. In of bij de aanvraag om een vergunning voor het veranderen van een inrichting of 
mijnbouwwerk of van de werking daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, 
van de wet, vermeldt de aanvrager:  
a. de beoogde verandering van de inrichting of het mijnbouwwerk of van de werking daarvan; 
b. voor zover de beoogde verandering van de inrichting of het mijnbouwwerk of van de werking 
daarvan van invloed is op de onderwerpen waaromtrent voor het verkrijgen van de onder b 
bedoelde vergunning of vergunningen gegevens zijn verstrekt, een aanduiding van die gegevens 
en van de door de verandering veroorzaakte wijzigingen daarvan. 
2. De artikelen 6.1 tot en met 6.15 van deze regeling zijn van overeenkomstige toepassing. 
  
6.18 Indieningsvereisten in verband met § 3 van het BRZO 
1. Indien de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of van de werking 
daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, van de wet, gaat zij vergezeld van 
een rapport, als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
inrichting waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 ten gevolge van het 
veranderen van de inrichting of het veranderen van de werking ervan voor de eerste maal van 
toepassing wordt. 
2. Indien de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of van de werking 
daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, van de wet, gaat zij vergezeld van 
een herzien rapport, als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, indien de aanvraag betrekking heeft op 
een inrichting waarop paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing 
is en ten aanzien waarvan reeds een rapport is overgelegd, voor zover de herziening van de 
gegevens in bedoeld rapport nodig is voor het nemen van de beslissing op de aanvraag. 
3. Op een aanvraag als bedoeld in het eerste en tweede lid is artikel 6.12, tweede lid, van 
overeenkomstige toepassing, voor zover de gegevens met betrekking tot de maximale 
hoeveelheid nodig zijn voor het nemen van de beslissing op de aanvraag. 
 
6.19 Indieningsvereisten in verband met § 2 van het BRZO 
1. Indien de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of van de werking 
daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, van de wet, vermeldt de aanvrager 
in of bij de aanvraag, onverminderd hetgeen is bepaald in enig ander artikel van deze regeling, 
de gegevens, bedoeld in artikel 6.12, derde lid, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 
1999 ten gevolge van het veranderen van de inrichting of het veranderen van de werking daarvan 
voor de eerste maal van toepassing wordt. 
2. Indien de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of van de werking 
daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de wet, vermeldt de aanvrager in of bij 
de aanvraag, onverminderd hetgeen is bepaald in enig ander artikel van deze regeling, herziene 
gegevens als bedoeld in artikel 6.12, derde lid, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 
1999 van toepassing is en ten aanzien waarvan reeds gegevens als bedoeld in die paragraaf zijn 
overgelegd, voor zover de herziening van die gegevens nodig is voor het nemen van de 
beslissing op de aanvraag. 
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§ 6.3. Revisievergunning 
 
6.19 Indieningsvereisten vanwege een revisievergunning 
Met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van de wet, zijn de artikelen 
5.1 tot en met 5.19 van overeenkomstige toepassing. 

§ 6.4. Verandering van de inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, die niet tot 
andere of grotere nadelige gevolgen leidt en die niet tot andere inrichting leidt 
 
6.20 Indieningsvereisten voor de beknopte omgevingsvergunning  
Bij een beschikking, als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de wet, vermeldt de 
vergunninghouder:  
a. de vergunning of vergunningen krachtens welke de inrichting of het mijnbouwwerk is opgericht 
dan wel in werking is; 
b. de beoogde verandering van de inrichting of het mijnbouwwerk of van de werking daarvan; 
c. gegevens waaruit blijkt van welke onderdelen en in welke mate van de onder b bedoelde 
vergunning of vergunningen en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt 
afgeweken; 
d. gegevens waaruit blijkt dat de beoogde verandering van de inrichting of van het mijnbouwwerk 
of van de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan 
de gevolgen die ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften 
mogen worden veroorzaakt; 
e. het tijdstip waarop beoogd wordt de voorgenomen verandering te verwezenlijken. 
 
7. Activiteiten betreffende een uitweg 
 
7.2 Indieningsvereisten uitwegvergunning 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, 
van de wet, vermeldt de aanvrager bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten van de 
activiteiten; 
- de locatie van de uitweg aan het voor-, zij- dan wel achtererf; 
- de afmeting van de nieuwe uitweg, dan wel van de te veranderen bestaande uitweg en de 
beoogde verandering daarvan; 
- de te gebruiken materialen; 
- de aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het aanleggen of voor het gebruik van 
de uitweg.11

 
8. Activiteiten betreffende een alarminstallatie 
 
8.1 Indieningsvereisten alarminstallatie 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, 
van de wet, vermeldt de aanvrager bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten van de 
activiteiten; 
- de aard en de reikwijdte van de signalering;12  
- twee waarschuwingsadressen, inclusief telefoonnummers en namen van contactpersonen. 
 
9. Activiteiten betreffende houtopstand 
 
9.1 Indieningsvereisten kapvergunning 
1. In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder 
f, van de wet, identificeert de aanvrager op de situatietekening iedere houtopstand waarop de 
aanvraag betrekking heeft met een nummer. 
                                                      
11 Toelichting: bijv. bomen, lantaarnpalen, nutsvoorzieningen. 
12 Toelichting: akoestisch en/of optisch; binnen en/of buiten waarneembaar. 
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2. Bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten van de aangevraagde activiteiten 
vermeldt de aanvrager per genummerde boom; 
- de boomsoort; 
- de locatie van de boom op het voor-, zij- dan wel achtererf; 
- de diameter in centimeters, gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld; 
- de mogelijkheid tot herplanting, alsmede het voornemen om al dan niet tot herplanting van een 
daarbij te vermelden aantal boomsoorten over te gaan. 
 
10. Activiteiten betreffende handelsreclame 
 
10.1 Indieningsvereisten reclamevergunning 
1. In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder 
g en h, van de wet, vermeldt de aanvrager bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten 
van de activiteiten; 
- het aantal en de afmetingen van de reclame; 
- de hoogte van de reclame, gemeten vanaf maaiveld tot de onderkant; 
- de te gebruiken materialen, kleuren en verlichting (indien van toepassing); 
- de tekst van de reclame (indien van toepassing). 
2. Indien een ander dan de eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van de 
onroerende zaak met diens toestemming handelsreclame maakt of voert, vermeldt de aanvrager 
in de aanvraag de naam, het adres en de woonplaats van die ander. 
 
11. Activiteiten betreffende de opslag van roerende zaken 
 
11.1 Indieningsvereisten voor de opslag van roerende zaken 
PM. 
 
12. Activiteiten betreffende ontheffingen Wet milieubeheer 
 
12.1 Indieningsvereisten ontheffing lozing afvalwater13

In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 10.63, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer, vermeldt de aanvrager bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten van de 
activiteiten; 
- de reden van de lozing; 
- een beschrijving van de herkomst van het afvalwater;  
- de duur van de lozing en het debiet (hoeveelheid) in m3/uur; 
- een omschrijving van de voorziening om afvalwater te zuiveren. 
 
12.2 Indieningsvereisten ontheffing verbranden afvalstoffen 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 10.63, tweede lid, van de Wet 
milieubeheer, vermeldt de aanvrager bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten van de 
activiteiten; 
- de reden voor het stoken;14

- het te verstoken materiaal; 
- de ligging en de afstand van de brandplaats ten opzichte van gebouwen en andere 
brandgevoelige objecten in een straal van .....PM..... meter rond de brandplaats. 
 
12.3 Indieningsvereisten ontheffing ontdoen van afvalstoffen 
In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 10.63, derde lid, van de Wet 
milieubeheer, vermeldt de aanvrager bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten van de 
activiteiten de aard van de afvalstoffen. 
 

                                                      
13 Attentie: zie het Ontwerp-besluit lozing afvalwater huishoudens, m.n. artikel 4 lid 5 met een toestemmingsstelsel 
14 Toelichting: landschapsonderhoud; onderhoud aan plantage; vreugdevuur 
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De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
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