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De Omgevingswet is een groot project van de lange adem. De Om-

gevingswet beoogt onder het motto ‘Eenvoudig beter’ het complete 

rechtsgebied van het omgevingsrecht te uniformeren, waar nodig te 

moderniseren en te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd. 

Nagenoeg alle onderwerpen die betrekking hebben op de fysieke 

leefomgeving moeten in de wet een plaats gaan vinden. Dat alles 

bevordert de systematiek en de kenbaarheid van de wetgeving en 

voorkomt (onnodige) verschillen tussen afzonderlijke wetten. 

Het eerste gedeelte van de Omgevingswet is in 2016 in het Staatsblad 

verschenen. Het is al zeker dat nog verschillende aanvullingen en uit- 

werkingen zullen volgen. Eerste stappen daartoe zijn gezet met ont-

werpen voor aanvullingswetten bodem, geluid en grondeigendom en 

concepten voor vier uitvoeringsbesluiten (AMvB’s). Zeer waarschijnlijk is 

bovendien, dat ook nog veel aanpassingen het licht zullen zien, bijvoor-

beeld in de Invoeringswet, voordat de wet (naar verwachting in 2019)  

in werking treedt.

Bij een dergelijke omvangrijke wetgevingsoperatie met zoveel afzonder-

lijke onderwerpen is het de vraag, waar met de studie te beginnen.

Binnen AKD hebben wij er met onze grote groep van specialisten in het 

omgevingsrecht voor gekozen om studie van deze veelheid aan onder-

werpen te vergemakkelijken via overzichtelijke blogs. Met diverse leden 

van onze vakgroep “Overheid en Onderneming” hebben wij een reeks blogs 

geschreven. Die blogs bespreken vele aspecten van de Omgevingswet:  

uit de wet zelf, uit de beoogde aanvullingen en uit de ontwerp-AMvB’s. 

Wij hebben de blogs in de series "AKD Verheldert" en "AKD Verdiept" 

gepubliceerd op onze themawebsite over de Omgevingswet, die te 

vinden is via www.akd.nl. Het spreekt voor zich, dat daar ook vele 

andere interessante blogs over andere onderwerpen uit de rechts- 

praktijk te vinden zijn.

Natuurlijk houden en hielden wij ons ook verder met de Omgevingswet 

bezig. Zo organiseerde Hugo Doornhof een aantal besprekingen tussen 

betrokken ambtenaren en gespecialiseerde advocaten, hoopt Thomas 

Sanders te promoveren op bestuursrechtelijke handhaving van (onder 

meer) de Omgevingswet, signaleert Jos van der Velden onder meer als 

redactielid van het tijdschrift Milieu en Recht interessante onderwerpen 

en schreef Gerrit van der Veen met zijn collega’s aan de Groningse 

Universiteit een diepgravend rapport voor de Tweede Kamer. Ook op de 

jaarlijkse “Gemeentedagen” van AKD in het voorjaar kwam en komt de 

Omgevingswet geregeld in beeld.

Met het voor u liggende boekje hebben wij onze tot dusver verschenen 

blogs over de Omgevingswet praktisch gebundeld. Wij bieden u daar- 

mee een eerste aanzet voor een studie van de Omgevingswet aan en wij 

zien u graag terug bij één of meer van onze kantoorevenementen.

Gerrit van der Veen en Jos van der Velden, mede namens Hugo Doornhof 

en Thomas Sanders.

Oktober 2016

Voorwoord



4De Omgevingswet - AKD verheldert en verdiept Terug naar inhoudsopgave  

Vijf kansen en valkuilen van de Omgevingswet
De Omgevingswet komt eraan: is dat voor uw organisatie een bedreiging 

of een kans? Dat wordt steeds duidelijker. Naast de Omgevingswet zijn 

inmiddels ook de concept algemene maatregelen van bestuur bekend 

gemaakt. In die AMvB's komt een groot gedeelte van de materiële  

wetgeving te staan. Daarmee is er nu eindelijk een goed beeld van hoe 

het omgevingsrecht er vanaf 2019 waarschijnlijk uit zal komen te zien. 

Bij AKD hebben wij daarom met onze twintig omgevingsrecht advocaten 

de (denk-)krachten gebundeld en de zomer doorgebracht met de 

concept AMvB's op schoot. Daarnaast hebben wij voor en met onze 

cliënten (waaronder bijvoorbeeld de gemeente Breda en ProRail) de 

concept AMvB's uitvoerig besproken en geanalyseerd waar de kansen, 

valkuilen en risico's voor hen zitten. 

De daardoor opgedane kennis en verkregen inzichten over het nieuwe 

omgevingsrecht delen wij graag met u in de vorm van blogs, onderver-

deeld in twee series. Eerst worden de AMvB's in vijf minuten besproken 

in de serie 'AKD verheldert'. Daarna zullen wij telkens een ander thema 

bespreken in de serie 'AKD verdiept'.

Daarmee is het ook tijd om onze themawebsite Omgevingswet te 

lanceren! Op deze gestaag groeiende website zullen wij stilstaan bij  

de kansen die wij zien voor uw organisatie, maar ook waarschuwen 

voor de valkuilen. U zult op die themawebsite niet alleen onze blogs 

aantreffen, maar ook beschouwingen over de kerninstrumenten  

van de Omgevingswet en onze wetenschappelijke publicaties op het 

onderwerp. 

Een kleine voorproef van wat er komen gaat geven wij alvast in deze 

blog: 'vijf kansen en valkuilen van de Omgevingswet'.

1. Van 'nee tenzij', naar 'ja, mits'
Vanuit de overheid moet de houding ten opzichte van initiatiefnemers 

bij toepassing van de nieuwe Omgevingswet veranderen van 'nee, tenzij' 

naar 'ja, mits'. Dat betekent dat de overheid niet meer moet denken in 

onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Deze gewenste cultuuromslag 

wordt door velen gezien als een van de grootste kansen die de Omgevings-

wet gaat bieden. Maar gaat dat wel (snel) gebeuren? Wij denken op dit 

moment dat dit de grootste valkuil gaat zijn voor uw organisatie.

2. Overzichtelijker, maar niet minder ingewikkeld
Een eerste blik op de Omgevingswet en de vier besluiten leert ons dat  

er materieel niet al te veel zal gaan veranderen. Veel regels zijn overge-

nomen uit de huidige wet- en regelgeving. Voor onderwerpen waar wel 

belangrijke inhoudelijke wijzigingen zijn voorzien zal nog aanvullings-

wetgeving volgen. Weliswaar wordt met de Omgevingswet dus het 

speelveld overzichtelijker, maar dat betekent niet dat het er heel veel 

eenvoudiger op gaat worden. Wat dit voor u betekent zullen wij de 

komende tijd uiteen gaan zetten.

3. Meer lokale afwegingsruimte via het omgevingsplan
In het omgevingsplan zal iedereen straks kunnen terugvinden welke 

regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving op een bepaalde 

plaats gelden. Naast het bestemmingsplan zullen allerlei gemeentelijke 

verordeningen in het omgevingsplan opgaan. Bovendien krijgen 

gemeenten onder het motto 'decentraal, tenzij' meer afwegings- 

mogelijkheden. De wetgever vat die samen met het 'mengpaneel'.  

Jos van der Velden

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5963

e jvandervelden@akd.nl 

Thomas Sanders 

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5919

e tsanders@akd.nl 
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Bij sommige aspecten is er geen lokale ruimte en bij andere aspecten 

juist heel veel ruimte. Als u een goed overzicht heeft van uw mogelijk-

heden is dit de grootste kans!

4. Meer flexibiliteit, minder rechtszekerheid,  
meer handhaving?
In de Omgevingswet is bewust gekozen voor meer zorgplichten en 

minder regels. Er zal niet altijd expliciet zijn voorgeschreven wat ter 

plaatse is toegestaan. In plaats daarvan wordt omschreven wat het 

gewenste (milieu-)kwaliteitsniveau is. Daarnaast is er door middel van 

het uitgangspunt van gelijkwaardigheid (zo lang je maar voldoet aan de 

norm, maakt het niet uit hoe je het doet) en maatwerk (afwijken kan, 

tenzij) veel meer mogelijk. De keerzijde hiervan is wel dat het vooraf  

niet altijd even duidelijk zal zijn voor omwonenden en bedrijven wat er 

ter plaatse wel of niet kan komen of is toegestaan. Groeiende flexibiliteit 

en minder rechtszekerheid zullen er naar onze verwachting wel toe 

leiden dat het steeds belangrijker gaat worden dat overheden stelsel-

matig en effectief handhavend optreden en dat op een voorspelbare, 

evenwichtige wijze doen. Wij raden overheden dan ook aan om tijdig te 

kijken naar het gewenste handhavingsbeleid onder de Omgevingswet.

5. Overgangsrecht – de Omgevingswet voor zijn?
Het voorgaande betekent dat hoe de Omgevingswet precies zal gaan 

uitpakken in de praktijk en wat voor gevolgen dat voor u heeft, niet 

altijd even goed in te schatten is. Daarnaast is er – zoals met iedere 

nieuwe wet – een leercurve aanwezig. Veel zaken zullen door de 

bestuursrechter nog moeten worden ingevuld en de praktijk moet nog 

leren omgaan met de nieuwe wet. Investeringen en ontwikkelingen zijn 

hier niet bij gebaat. Hoewel het overgangsrecht nog niet duidelijk is, 

kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat er in het overgangsrecht een 

andere keuze wordt gemaakt dan zogenaamde 'eerbiedigende werking': 

het respecteren van bestaande rechten. Initiatiefnemers en overheden 

zouden er vanuit dat opzicht misschien goed aan kunnen doen om tijdig 

een gewenst initiatief ter hand te nemen, zodat dit nog onder het oude 

recht zal vallen. Dat is (grotendeels) voorspelbaar en biedt meer zeker- 

heid. Van de andere kant kunnen overheden ook al anticiperen op de 

Omgevingswet door nu al aan de slag te gaan met het voorbereiden  

van de straks verplichte omgevingsvisie, waarin zij hun beleid voor de 

fysieke leefomgeving integraal vastleggen.
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AKD verheldert: De AMvB’s in vijf minuten 
De Omgevingswet en daaraan gerelateerde regelgeving blijft toch een 

‘ver van mijn bed’ show voor diegenen die niet al betrokken zijn bij de 

totstandkoming en de implementatie daarvan. 

Velen onder u zullen bij het verschijnen van de consultatieversies van de 

Omgevingswet AMvB’s dan ook bezorgd de duizenden pagina’s aan 

leesvoer hebben bekeken om vervolgens maar te besluiten er na de 

vakantie aan te beginnen. Bij AKD hebben wij de zomer echter gebruikt 

om de AMvB’s door te spitten en de belangrijkste en interessantste 

punten eruit te halen. Daarnaast hebben wij gesprekken gevoerd met 

onze cliënten (zoals de gemeente Breda en ProRail) over wat voor hen 

er tussen uit springt.

Onze bevindingen hebben wij vervolgens samengevat en presenteren 

wij als een serie: “AKD verheldert: de AMvB’s in vijf minuten”. Voor ieder 

van de AMvB’s hebben wij de belangrijkste en interessantste punten 

eruit gehaald en samengevat, zodat u in vijf minuten op de hoogte bent 

van alles wat u echt moet weten over de inhoud van:

- het Omgevingsbesluit

- het Besluit kwaliteit leefomgeving, 

- het Besluit activiteiten leefomgeving 

- het Besluit bouwwerken leefomgeving

Vervolgens gaan we met u de diepte in. In de serie “AKD verdiept” zullen 

wij telkens uitputtend in gaan op één thema uit de Omgevingswet en de 

AMvB’s. 

Thomas Sanders 

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5919

e tsanders@akd.nl 
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AKD verheldert: Het Ob in vijf minuten
De consultatieversie van het Omgevingbesluit (Ob) bedraagt (inclusief 

de toelichting) 285 pagina's om uit de doeken te doen hoe de wereld er 

onder de Omgevingswet (Ow) en het Omgevingbesluit uit gaat zien. 

Het Ob is vooral ingestoken vanuit de gedachte dat het omgevingsrecht 

onder de vele verschillende AMvB's te ingewikkeld was geworden en dat 

het vereenvoudigen van regels, het schrappen van onnodige regels en 

het logisch ordenen van de overige regels het beste bijdraagt aan het 

omgevingsrecht van de toekomst. 

Het Ob bevat regels voor iedereen (burgers, bedrijven en de overheid) 

die in de fysieke leefomgeving actief is en werkt algemene en proce-

durele onderwerpen van de Ow verder uit. Het Ob bevat 14 hoofdstukken 

en bestrijkt uiteenlopende onderwerpen. In dit blog worden vijf punten 

aangestipt die u moet weten van het Ob. In een latere blog zal dieper 

op enkele onderwerpen van het Ob worden ingegaan.

1. Bevoegd gezag
Uit de Ow volgt de hoofdregel (artikel 5.8) dat het college van burge-

meester en wethouders (B&W) bevoegd gezag is om te beslissen op 

een aanvraag om een omgevingsvergunning. Voor wateractiviteiten 

dient echter een aparte omgevingsvergunning te worden aangevraagd 

en daarom zijn voor wateractiviteiten het dagelijks bestuur van het 

waterschap, gedeputeerde staten of de minister als bevoegd gezag 

aangewezen (artikel 5.9 Ow jo. de artikelen 3.1-3.3 Ob). In het Ob zijn 

nog andere gevallen opgenomen waarin een uitzondering wordt 

gemaakt op de hoofdregel dat B&W het bevoegd gezag is (artikelen 

3.4-3.10 Ob). Een voorbeeld hiervan is een afwijkactiviteit van  

provinciaal belang. De schatting van de regering (paragraaf 4.3.2 NvT 

algemeen bij Ob) is echter dat de uitzonderingen slechts 10% van de 

gevallen beslaan waarin een omgevingsvergunning moet worden 

verleend. Voorts is in het Ob geregeld dat andere bestuursorganen dan 

het bevoegd gezag bij de vergunningverlening adviesrecht hebben of 

zelfs advies met instemmingsrecht (artikelen 3.12-3.27).

2. Procedures
De Ow heeft reeds de procedures afkomstig uit de verschillende wetten 

geüniformeerd, flexibeler gemaakt en waar mogelijk geïntegreerd.  

Met het opnemen van procedurele bepalingen is daarom in het Ob 

terughoudend omgegaan. 

In hoofdstuk 8 van het Ob zijn vier typen procedureregels opgenomen: 

-  voor de totstandkoming van een aantal instrumenten uit de wet. 

Het merendeel van deze procedureregels betreft de een-op-een 

implementatie van EU-richtlijnen of omzetting van internationale 

verdragen. Op de totstandkoming van omgevingsplannen en 

omgevingsvergunningen wordt hierna nog kort ingegaan. 

-  in verband met enkele overlegverplichtingen voor de totstandko-

ming van een reactieve interventie of instructie. 

- over kennisgeving en openbaarmaking. 

- over participatie.

Specifieke toezend- en doorzendverplichtingen zijn niet meer opgenomen.

Omgevingsplan

De procedure voor de vaststelling van een omgevingsplan staat 

voornamelijk in paragraaf 16.3.5 Ow. Afdeling 3.4 Awb is van toepas-

sing. In het Ob worden hier slechts twee artikelen aan toegevoegd. 

Tine Leemans - van Koten 

Omgevingsrecht

t +31 88 253 5978

e tleemansvankoten@akd.nl 
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Artikel 8.1 Ob bevat een motiveringsplicht voor vroegtijdige publieks-

participatie en artikel 8.2 ziet op overleg tussen gedeputeerde staten en 

B&W of de gemeenteraad als gedeputeerde staten een besluit willen 

nemen als bedoeld in artikel 16.21 Ow (reactieve interventie).

Omgevingsvergunning

Met betrekking tot de totstandkoming van de omgevingsvergunning is 

het uitgangspunt dat de reguliere voorbereidingsprocedure van toepas-

sing is (artikel 16.62 Ow). In geval een m.e.r. moet worden gemaakt, 

moet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) 

volgens de Ow wel worden gevolgd (artikel 16.50 Ow). Naast deze 

uitzondering is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure slechts 

van toepassing voor gevallen van activiteiten die zijn aangewezen in 

artikel 8.20 Ob (bijvoorbeeld bij een belangrijke wijziging van de 

activiteiten van een IPPC-installatie en een Seveso-inrichting). Het gaat 

hier om een beperkter aantal activiteiten dan onder de Wabo het geval 

is. Het is voor het bevoegd gezag niet mogelijk om zelf te kiezen voor 

toepassing van afdeling 3.4 Awb.

3. Projectprocedure  
Het projectbesluit is gereserveerd voor complexe publieke projecten in 

de fysieke leefomgeving van nationaal of provinciaal belang. Kort gezegd 

zijn dit projecten waarop de Tracéwet nu van toepassing is of de 

projectplanprocedure van de Waterwet. Het is dus geen besluit waar-

mee een gemeente vaak in aanraking komt. De hoofdregels met 

betrekking tot de projectprocedure staan in hoofdstuk 5 (artikelen 

5.44-5.55) van de Ow. Belangrijk te vermelden is dat het projectbesluit 

het omgevingsplan verandert (artikel 5.52 Ow). Het Ob voegt hier in 

hoofdstuk 4 slechts zes artikelen aan toe; vier artikelen over het 

voornemen en de voorkeursbeslissing (waaronder artikel 4.2 over 

participatie) en twee artikelen over de inhoud van het projectbesluit.

 

4. Milieueffectrapportage 
Het Ob vult in hoofdstuk 9 de procedure uit hoofdstuk 16 Ow over de 

milieueffectrapportage (m.e.r.) verder in. De volgende punten zijn van 

belang om hier aan te stippen:

-  Plan-m.e.r.-beoordeling. In artikel 16.36 Ow is een plan-m.e.r.-beoor-

deling geïntroduceerd (nieuw ten opzichte van Wet milieubeheer), 

waarbij nauw is aangesloten bij artikel 3, derde en vierde lid, van de 

zogenoemde smb-richtlijn. Voor plannen of programma's, die het 

gebruik bepalen van kleine gebieden op lokaal niveau of voor kleine 

wijzigingen van die plannen of programma's, wordt alleen een 

plan-m.e.r. gemaakt als die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. 

Het bevoegd gezag zal – in een plan-m.e.r.-beoordeling - moeten 

beoordelen of sprake is van aanzienlijke milieueffecten. Artikel 9.1 Ob 

bevat nadere regels over deze plan-m.e.r.-beoordeling.

-  De aanwijzing van m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige 

projecten gebeurt niet meer in een C-lijst en een D-lijst. Deze lijsten 

zijn samengevoegd tot één bijlage V. In de eerste kolom staan de 

categorieën activiteiten genoemd. In de tweede en derde kolom staat 

wanneer activiteiten m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn 

en in de vierde kolom wordt het relevante besluit aangewezen waarbij 

de m.e.r. of de m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd.

-  In bijlage V zijn geen drempels meer genoemd voor de m.e.r.-beoor-

deling, wat betekent dat er geen vormvrije m.e.r.-beoordeling meer 

bestaat. Er is nog maar één procedure.

-  De Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), waaronder de 

m.e.r.-OBM, vervalt en zal opgaan in de omgevingsvergunning voor 

een milieubelastende activiteit.
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5. Digitale voorzieningen
In artikel 12.1 Ob is bepaald dat een aanvraag om een omgevingsvergun-

ning elektronisch kan worden ingediend. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 

het doen van meldingen, het verstrekken van gegevens en bescheiden 

en het aanvragen van een maatwerkvoorschrift. 

In artikel 16.2 Ow is een lijst gegeven van documenten die zijn aan te 

merken als omgevingsdocument en die via een landelijke voorziening 

elektronisch beschikbaar worden gesteld. Het Ob vult in artikel 12.4 de 

lijst van omgevingsdocumenten verder aan met onder andere peil- 

besluiten, geluidbelastingkaarten, voorkeursbeslissingen en het ontwerp 

van besluiten van onder andere omgevingsvisies, programma's en 

omgevingsplannen. Als dit allemaal goed ontsloten wordt, wordt een 

veel vollediger beeld gegeven van de regels voor de fysieke leefomgeving 

dan nu met het Besluit ruimtelijke ordening en ruimtelijkeplannen.nl  

het geval is. 
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Naast enkele regels over specifieke (beheer)taken (hoofdstuk 3), stelt  

het Bkl ter uitvoering van Europese regels omgevingswaarden vast 

(hoofdstuk 2). Voor het overige bevat het Bkl vooral instructieregels  

over het gebruik van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet  

(hoofdstuk 4 t/m 9) en over monitoring (hoofdstuk 10). 

Schematisch kan dat als volgt worden weergegeven (uit NvT Bkl):

AKD verheldert: Het Bkl in vijf minuten
Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) richt zich uitsluitend tot 

bestuursorganen en geeft (in 690 pagina’s inclusief toelichting) regels 

over de uitoefening van taken en bevoegdheden op het gebied van 

milieu, water, ruimte, erfgoed, natuur en infrastructuur. Het Bkl bevat 

dus geen regels waaraan burgers en bedrijven rechtstreeks gebonden 

zijn. Maar ook voor hen kan het Bkl van groot belang zijn, bijvoorbeeld 

omdat daarin bepaald is wanneer een omgevingsvergunning verleend 

mag of moet worden.

Instructieregels 
programma (H3)

Programma's

Projectbesluiten

Omgevingsplannen

Waterschap-
verordeningen

Omgevings-
verordeningen

Omgevings
vergunningen

Internationale verplichtingen

Nationaal beleid
(Omgevingsvisie)

Omgevingswaarden
(H2)

Instructieregels
monitoring (H10)

Uitvoering
monitoring

Voldoet?
Nee

Instructieregels omgevingsplan 
(H5) & projectbesluit (H9)

Instructieregels  
waterschapverordening (H6)

Instructieregels  
omgevingsverordening (H7)

Instructieregels  
omgevingsvergunning (H8)

Jos van der Velden 

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5963

e jvandervelden@akd.nl  
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1. Rijksomgevingswaarden en programma’s
In het Bkl zijn alleen de omgevingswaarden voor luchtkwaliteit, (zwem)

waterkwaliteit en waterveiligheid vastgesteld, waartoe artikel 2.15 Ow 

verplicht. Er is niet voor gekozen om op rijksniveau vrijwillig nog andere 

omgevingswaarden vast te stellen. Decentrale overheden kunnen 

afwijkende (strengere) of aanvullende omgevingswaarden vaststellen.

Ter uitvoering van artikel 2.26 Ow zijn in het Bkl instructieregels 

opgenomen over de verplichte programma’s die voortvloeien uit 

Europese verplichtingen. Deze regels zijn beperkt tot wat de EU-richt-

lijnen eisen. Het gaat om programma’s bij (dreigende) overschrijding  

van de omgevingswaarden voor luchtkwaliteit, om verschillende 

waterprogramma’s, om de actieplannen geluid en om de beheerplannen 

voor Natura 2000-gebieden. Later zullen nog regels over de Program-

matische aanpak stikstof (PAS) worden toegevoegd.

2. Formulering van instructieregels
Vanuit een oogpunt van harmonisatie is ervoor gekozen om in het Bkl 

drie basistypen te hanteren voor de manier waarop een instructieregel 

doorwerkt bij de uitoefening van bevoegdheden door bestuursorganen. 

Instructieregels bevatten de volgende formuleringen die we al kennen 

uit het milieurecht:

a. Betrekken bij: aandacht schenken aan (verwachtingen over) feiten;

b. Rekening houden met: afwijken is gemotiveerd toegestaan;

c.  In acht nemen (of andere dwingende formulering): bestuursorgaan 

moet zich aan de achterliggende norm houden.

Om te bepalen hoe groot de afwegingsruimte van het bestuursorgaan 

is, is naast de manier waarop de bevoegdheid mag of moet worden 

uitgeoefend ook de aard van de norm van belang. Een instructieregel  

die is gekoppeld aan een open norm (rekening houden met het behoud 

van cultureel erfgoed), geeft een ander soort afwegingsruimte dan 

eenzelfde type regel die is gekoppeld aan een duidelijk, concreet criterium 

(rekening houden met een plaatsgebonden risico van één op de miljoen 

per jaar).

Bij beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen heeft nog een 

andere harmonisatie plaatsgevonden. Om te onderstrepen dat de 

initiatiefnemer centraal staat, zijn deze regels waar mogelijk positief 

geformuleerd. Het gaat dus om verlenings- in plaats van weigerings-

gronden. Deze verleningsgronden kunnen imperatief of facultatief 

geformuleerd zijn.

3. Instructieregels voor omgevingsplannen en  
projectbesluiten
Omdat een projectbesluit een wijziging van het omgevingsplan inhoudt 

(zie art. 5.52 Ow), zijn in hoofdstuk 9 Bkl onderdelen van hoofdstuk 5 

over instructieregels voor omgevingsplannen van overeenkomstige 

toepassing verklaard op projectbesluiten.

De regels voor bestemmingsplannen die nu in het Bro, Barro, Bevi, etc. 

zijn opgenomen, zijn voor zover deze terugkomen als instructieregels 

voor (het evenwichtig toedelen van functies aan locaties in) omgevings-

plannen, geharmoniseerd en per inhoudelijk onderwerp bij elkaar 

gebracht in afdeling 5.1 Bkl. Bovendien zijn deze instructieregels als 

inhoudelijke beslisregels geformuleerd in plaats van als overlegverplich-

tingen of motiveringsvereisten.

De instructieregels over externe veiligheid en over geluid en trillingen 

zijn ook inhoudelijk gewijzigd. Op deze wijzigingen zullen wij in de serie 

“AKD verdiept” nader ingaan.
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4. Verdeling van (milieu)gebruiksruimte
In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn locatieonafhankelijke, 

algemene rijksregels opgenomen voor milieubelastende en lozingsacti-

viteiten. Dit zijn emissiegerichte regels die vooral zien op preventieve 

maatregelen en toepassing van best beschikbare technieken. Deze 

brongerichte regels zijn minder geschikt voor het reguleren van ge-

bruiksruimte in een bepaald gebied, mede omdat er geen rekening 

wordt gehouden met cumulatie. 

Een meer planmatige verdeling van (schaarse) milieugebruiksruimte, 

waarbij ook rekening kan worden gehouden met gemeentelijke ambities 

en reservering van gebruiksruimte voor toekomstige gebruikers, kan 

plaatsvinden in het omgevingsplan bij de toedeling van functies aan 

locaties. In het Bkl zijn daartoe immissiegerichte instructieregels opgeno-

men, voor zover dat vanuit nationaal oogpunt nodig wordt geacht. In 

afwijking van of aanvulling op deze landelijke normen kunnen gemeenten 

gebiedsgericht maatwerk leveren en afwijken van de standaardwaarden 

uit het Bkl, waarbij ook cumulatie in de afweging kan worden betrokken. 

Op deze manier ontstaat ook een betere bescherming voor bestaande 

bedrijven tegen oprukkende woonbebouwing. Een en ander wordt in de 

Nota van Toelichting geïllustreerd met de metafoor van het mengpaneel 

(zie ons eerdere blog “Vijf kansen en valkuilen van de Omgevingswet”).

5. Beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen
Een bijzondere vorm van instructieregels zijn de beoordelingsregels voor 

omgevingsvergunningen uit hoofdstuk 8 Bkl. Voor de in artikel 5.1 Ow 

genoemde vergunningplichtige activiteiten zijn (of worden later) in af- 

zonderlijke afdelingen de inhoudelijke regels opgenomen, waaraan het 

bevoegd gezag een vergunningaanvraag moet toetsen. Daarbij zijn, voor 

zover dat vanuit nationaal oogpunt vereist is, tevens regels gesteld over 

het opnemen van voorschriften in een omgevingsvergunning. In een 

aparte afdeling zijn tenslotte regels gesteld over het actualiseren, wijzigen 

en intrekken van omgevingsvergunningen.
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AKD verheldert: Het Bal in vijf minuten
De consultatieversie van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

bedraagt (inclusief de toelichting) 964 pagina’s aan leesplezier.  

Het Bal bevat rechtstreekswerkende algemene rijksregels voor burgers, 

bedrijven en de overheid omtrent de uitvoering van activiteiten in de 

leefomgeving. In hoofdstukken 2 tot en met 5 treft men de rijksregels 

voor lozings- en milieubelastende activiteiten. Hoofdstukken 6 tot en 

met 10 zien op de zogenaamde ‘beperkingengebied’ activiteiten – zoals 

bij rijkswegen, luchthavens en spoorwegen. Hoofdstukken 10 tot en  

met 12 zien op erfgoed en hoofdstukken 13 en 14 op zwem- respec- 

tievelijk grondwater. 

In dit blog staan wij stil bij hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Bal (de 

algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten). Grof gezegd is 

het Bal op dit punt een combinatie van het Activiteitenbesluit (Barim) en 

delen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zoals wij dat nu kennen. 

Ingrijpende wijzigingen zijn er ons inziens niet, eerder een verfijning van 

het bestaande systeem.

1. Geen ‘inrichting’ meer, maar de ‘MBA’
Het begrip ‘inrichting’ is met veel fanfare verlaten. In de plaats daarvan 

kennen we straks de ‘milieubelastende activiteit’ (MBA). Wij zien niet zo 

heel erg veel verschil tussen de twee begrippen, het Bal lezend. In de 

Nota van Toelichting (p. 94 e.v.) valt te lezen dat van de criteria voor een 

‘inrichting’ de criteria ‘begrenzing’ en ‘technische en functionele bindin-

gen’ van belang blijven voor het vaststellen van de omvang van één 

MBA. Een eerste rondgang van AKD bij cliënten wijst uit dat het loslaten 

van ‘de inrichting’ in ruil voor de ‘milieubelastende activiteit’ in de 

praktijk weinig schokkends te weeg lijkt te gaan brengen voor de grote 

inrichtingen. Daarnaast blijft het inrichtingenbegrip relevant voor de 

huidige BRZO-inrichtingen (straks ‘Seveso-inrichtingen’). De ‘duur’ van 

de activiteit en het ‘bedrijfsmatige’ aspect worden verder weliswaar als 

criterium verlaten, maar dat lijkt voornamelijk relevant voor de kleine 

inrichtingen (Type A). In de volgende serie ‘AKD verdiept’ zal Jos van der 

Velden op dit onderwerp dieper ingaan in zijn blog ‘AKD verdiept:  

het begrip inrichting wordt afgeschaft, of toch niet?’.

2. Minder vergunningen, meer zorgplichten
Belangrijkste conclusie na het lezen van het Bal: er zullen (nog) minder 

vergunningen bestaan na invoering daarvan. Waar onder het huidige 

recht sommige inrichtingen nu door één klein deel van de inrichting 

als geheel vergunningplichtig zijn, zal onder het Bal alleen dat kleine deel 

vergunningplichtig zijn. Toch leidt dit niet tot meer algemene regels. 

Veel ‘vanzelfsprekende’ voorschriften zijn namelijk vervangen door 

specifieke zorgplichten. Minder regelgeving, maar ook meer rechtson-

zekerheid denken wij. 

3. Logisch lezen
Het Bal is prettig opgezet en onze conclusie is dat men vrij snel de weg  

zal weten te vinden door het Bal. In onderstaande afbeelding vatten wij 

de ‘richtingaanwijzer’ voor de hoofdstukken 2 tot en met 5 (over de MBA) 

samen:

 

Check
vergunningsplicht 
of meldingsplicht?

Check welke 
deelactiviteiten 

hoofdstuk 4 
aangewezen

Is activiteit in 
hoofdstuk 3 
genoemd?

JaJa

Nee

Activiteiten
drempelwaarde?

Check welke 
modules

hoofdstuk 5
aangewezen

Nee - Bal NVT - 
check 

omgevingsplan voor 
lokale regels

Bal NVT - check 
omgevingsplan voor 

lokale regels

Thomas Sanders 

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5919

e tsanders@akd.nl 
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4. Gelijkwaardigheid is verzekerd
Interessant is dat er bij het Bal voor is gekozen dat gelijkwaardigheid 

altijd mogelijk is, tenzij dat specifiek is uitgesloten voor die bepaalde 

regel. Dat lijkt een verademing voor veel bedrijven en overheden.  

In algemene zin lijkt de wetgever gevallen waarin er maar één moge-

lijke maatregel is, of waar het voorschriften zijn die zien op Seveso- 

inrichtingen (nu: “BRZO-inrichtingen”), uit te sluiten van de gelijkwaar-

digheidsmogelijkheid. Toch vragen wij ons af of er nu echt zoveel zal 

gaan veranderen. In de volgende serie: ‘AKD verdiept’ zal ik op dit 

onderwerp dieper ingaan in mijn blog ‘AKD verdiept: gelijkwaardigheid 

onder de Omgevingswet’.

5. Maatwerk bijna altijd mogelijk
Het stellen van maatwerkregels (in een omgevingsplan) of maatwerk-

voorschriften (bij apart besluit) biedt meer flexibiliteit. Maatwerkregels 

zijn algemeen toepasselijke maatwerkvoorschriften. Maatwerkvoor-

schriften kennen we al onder het huidige recht. Grootste verandering 

voor wat betreft maatwerkvoorschriften lijkt te zijn dat in plaats van het 

huidige systeem (maatwerk toegestaan als mogelijkheid expliciet in het 

Activiteitenbesluit is opgenomen), maatwerk straks in beginsel is 

toegestaan – tenzij die mogelijkheid in dat geval is uitgesloten.

Kortom: kenners van het Activiteitenbesluit zullen niet voor al te grote 

verrassingen staan bij lezing van hoofdstukken 2 tot en met 5 van het 

Bal. Wij concluderen dat het Bal een aardige poging tot deregulering is 

door de wetgever en zien ook de meerwaarde ten opzichte van het 

Activiteitenbesluit, maar revolutionair is het allemaal niet. 
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AKD verheldert: Het Bbl in vijf minuten
In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) treft u de algemene 

rijksregels voor burgers, bedrijven en de overheid aan die zien op 

bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en in stand houden 

van bouwwerken (op grond van artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder  

a van de Omgevingswet). Het betreft met name 'technische' normen 

omtrent de staat van bouwwerken, en niet bijvoorbeeld 'planogische' 

normen. De ruimtelijke gevolgen van een bouwwerk op de omgeving 

worden in beginsel niet geregeld in het Bbl. Het gaat bijvoorbeeld wel 

om veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. Het 

bevoegd gezag zal op grond van het Bbl (net als op grond van het 

Besluit activiteiten leefomgeving ) ruime mogelijkheden hebben om 

nadere eisen voor specifieke gevallen te stellen door middel van maat-

werkvoorschriften en maatwerkregels. 

Het Bbl is de bouwtechnische tegenhanger van het Besluit activiteiten 

leefomgeving en bestaat met name (net als het Bal) uit doel- en 

middelvoorschriften. Een doelvoorschrift beschrijft een te bereiken 

resultaat, terwijl een middelvoorschrift omschrijft hoe dit doel kan 

worden bereikt.

In dit blog besteden wij aandacht aan de normen zoals die in de 

consultatieversie van het Bbl staan beschreven of zijn aangekondigd en 

de (vermoedelijke) wijzigingen ten opzichte van het huidige stelsel. 

1. Indeling van het Bbl
Het Bbl zou gezien kunnen worden als de opvolger van het huidige 

Bouwbesluit 2012, maar is niet een kopie hiervan. Omwille van de 

overzichtelijkheid zijn de regels over verschillende bouwwerken (be-

staand, nieuw en wijzigingen) in het Bbl in afzonderlijke hoofdstukken 

opgenomen. Dit is een verschil met de huidige situatie in het Bouw-

besluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 zijn de regels namelijk (grof 

gezegd) onderverdeeld naar onderwerp: veiligheid, gezondheid, bruik-

baarheid en energiezuinigheid. 

De indeling van het Bbl is als volgt:

-  Hoofdstuk 1 en 2 Algemene regels, waarbij de regels uit hoofdstuk 2   

 louter van toepassing zijn op bouwwerken

- Hoofdstuk 3 Regels over bestaande bouwwerken

- Hoofdstuk 4 Regels omtrent nieuwbouw

-  Hoofdstuk 5 Regels die zien op het verbouwen of het 

  verplaatsen van bouwwerken (en de wijziging van

  de gebruiksfunctie

- Hoofdstuk 6 Normen die het brandveilig gebruik van bouw-

  werken regelen

- Hoofdstuk 7 Regels omtrent bouw- en sloopwerkzaamheden

- Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

2. Uitsluitend normen over bouwwerken 
In het huidige Bouwbesluit 2012 zijn regels opgenomen die zien op de 

staat van open erven en terreinen. Dergelijke normen ontbreken in het 

Bbl. De normen in het Bbl gaan uitsluitend over bouwwerken (inclusief 

het veranderen van bouwwerken). Ook zijn geen regels opgenomen die 

gaan over bebouwingsgrenzen, rooilijnen en het straatpeil, zoals nu het 

geval is. In het systeem van de Omgevingswet is het de bedoeling dat 

dergelijke regels (in beginsel) in het omgevingsplan van de gemeenten 

worden opgenomen. Het omgevingsplan zal (zo is de bedoeling) 

algemeen verbindende voorschriften die het gebruik en de inrichting van 

de omgeving regelen, omvatten. 

Jamaal Mohuddy 

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5951

e jmohuddy@akd.nl 
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3. Inperking plichten brandveilig gebruik 
Een gebruiksmelding moet bij het bevoegd gezag worden gedaan om 

een bouwwerk in gebruik te mogen nemen (ten minste vier weken vóór 

het gebruik). Deze melding ziet op het brandveilig gebruik van het 

bouwwerk. Op grond van het Bbl zal de gebruiksmelding in minder 

gevallen moeten worden gedaan. Het Bouwbesluit 2012 bepaalt op dit 

moment nog dat het aantal personen waarbij een gebruiksmelding 

nodig is voor de industriefunctie en de kantoorfunctie 50 bedraagt. 

Onder het Bbl zal dit 150 personen zijn. Volgens de regelgever ligt een 

verlichting van de gebruiksmeldingseis voor de hand omdat de gebruikers 

van een kantoorfunctie of een industriefunctie in het algemeen goed 

bekend zouden zijn met de vluchtroutes van het gebouw. 

Ook zal de meldingsplicht voor bouwwerken gaan gelden waarvoor nu 

nog een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig is. De 

meldingsplicht zal deze omgevingsvergunningsplicht vervangen. Voor de 

praktijk lijkt het ons van belang dat het verdwijnen van de omgevings-

vergunning voor brandveilig gebruik mede inhoudt dat de voorgeschreven 

uitgebreide voorbereidingsprocedure niet meer gevolgd zal moeten 

worden. Volstaan kan worden met het doen van een melding. 

4. Vermoedelijk inperking omgevingsvergunningsplicht 
bouwen
Voorts zou er in minder gevallen een omgevingsvergunning voor de 

activiteit bouwen nodig zijn. Hoewel de regels die hierover gaan nog 

niet in (afdeling 2.3 van) de consultatieversie van het Bbl zijn opgeno-

men, stelt de regelgever in de toelichting dat alleen voor bouwwerken 

met een zwaarder risicoprofiel een omgevingsvergunning nodig zal zijn. 

Hierbij zou gedacht moeten worden aan bouwwerken met meerdere 

bouwlagen en verdiepingsvloeren, verbouwingen met wijzigingen in de 

brandcompartimentering of bouwwerken met een hoogte van meer dan 

5 meter. Het invoeringsbesluit zal hier duidelijkheid over moeten geven. 

5. Splitsing omgevingsvergunning bouwen
Een ander aspect dat vermoedelijk veranderd zal worden, is het systeem 

van de omgevingsvergunning voor het bouwen. Het lijkt de bedoeling  

te zijn dat de vergunningplicht voor de bouwactiviteit wordt opgesplitst 

in een 'technische bouwactiviteit' en een vergunningplicht vanwege 

het omgevingsplan. Duidelijkheid over deze wijziging is er nog niet,  

maar de verandering zou verreikend kunnen zijn. In de volgende serie:  

'AKD verdiept' zal ik op dit onderwerp dieper ingaan in mijn blog 'AKD 

verdiept: De bouwvergunning in twee delen – een goed idee?'.
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AKD verdiept: Gaat u mee met ons de diepte in?
Na een eerste korte kennismaking met de Omgevingswet AMvB's (het 

Ob, het Bkl, het Bal, het Bbl en de instrumenten van de Omgevingswet) 

heeft u nu de benodigde basiskennis om met ons de diepte in te kunnen 

springen. Op de volgende pagina’s gaan wij daarom in de serie AKD 

verdiept de diepte in – gaat u met ons mee? In de serie AKD verdiept 

bespreken wij in blogs een groot aantal thema's die volgens ons voor u 

van belang zijn. Daarbij geven wij u mee wat er volgens ons nu wel en 

niet écht gaat veranderen en ook waar de kansen en de valkuilen voor  

u liggen.

Jos van der Velden trapt af met zijn blog "Het begrip inrichting wordt 

afgeschaft, of toch niet?" waarna in een rap tempo ruim twintig 

onderwerpen zo divers als "Zorgplichten onder de Omgevingswet" van 

de hand van prof. Gerrit van der Veen, "Natuurbescherming onder de 

Omgevingswet" door Wienke Zwier en "De Omgevingswet voor lokale 

bestuurders" door Hugo Doornhof de revue zullen passeren.

Doel 
Wij hopen met deze diepteserie onze cliënten op een snelle, eenvoudige 

en toegankelijke manier bij te praten over de belangrijkste punten voor 

hen. Inmiddels zijn wij ook al bij een aantal cliënten langs geweest met 

ons Omgevingswet team om hen bij te praten en om van gedachten te 

wisselen over de kansen en valkuilen voor hun specifieke situatie, maar 

ook over de inhoud van hun reacties richting (bijvoorbeeld) de VNG of 

het Ministerie in het kader van de consultatie. 

Jos van der Velden

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5963

e jvandervelden@akd.nl 
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AKD verdiept: Het begrip inrichting wordt afgeschaft, of toch niet?
Het huidige begrip inrichting
Al sinds de Hinderwet uit 1875 wordt het begrip inrichting gebruikt om 

de nadelige gevolgen die bedrijven voor het milieu kunnen hebben, te 

reguleren. Aanvankelijk gebeurde dat alleen door middel van een 

vergunningplicht. Later kwamen daar de algemene regels als bedoeld in 

artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (Wm) bij, die nu te vinden zijn in 

het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm). Voor steeds meer inrichtin-

gen is de vergunningplicht (geheel of gedeeltelijk) vervangen door deze 

algemene regels.

Artikel 1.1, lid 1 Wm definieert "inrichting" als: elke door de mens bedrijfs-

matig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 

bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden 

verricht. Op grond van artikel 1.1, lid 3 Wm zijn in het Besluit omgevings-

recht (Bor) de categorieën van inrichtingen aangewezen die nadelige 

gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Daarbij worden ingevolge 

artikel 1.1, lid 4 Wm als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onder-

neming of instelling behorende installaties die onderling technische, 

organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmid-

dellijke nabijheid zijn gelegen.

De Omgevingswet: milieubelastende activiteit 
als centraal begrip
In de memorie van toelichting bij de Omgevingswet is onderbouwd waar-

om ervoor gekozen is om het begrip inrichting los te laten en in plaats 

daarvan het brede begrip milieubelastende activiteit te introduceren. 

In de eerste plaats gelden er nu ook voor diverse activiteiten buiten 

inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, al 

algemene rijksregels. Denk bijvoorbeeld aan lozingen van afvalwater  

in rioolstelsels of in de bodem, het omgaan met afvalstoffen en het 

toepassen van systemen voor warmte- en koudeopslag. Door het begrip 

inrichting los te laten kunnen deze algemene regels geïntegreerd 

worden met die uit het Abm. Dat geldt ook voor de verschillende 

vergunningplichten en andere individuele toestemmingen, zoals 

ontheffingen, voor het reguleren van activiteiten met milieugevolgen, 

ongeacht of deze nu binnen een inrichting plaatsvinden of niet. De 

vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten in de Omgevings-

wet omvat alle (aangewezen) activiteiten met milieugevolgen en dus 

ook die buiten inrichtingen.

In de tweede plaats heeft het begrip inrichting volgens de regering sterk 

aan betekenis ingeboet, nu voor de meeste inrichtingen inmiddels 

algemene regels gelden in plaats van een vergunning. Op basis van de 

grondslag "milieubelastende activiteit" kan rechtstreeks worden 

aangesloten bij de handelingen met milieubelastende gevolgen. Het kan 

daarbij ook om korter durende activiteiten gaan die nu vanwege het 

ontbreken van een zekere continuïteit (gebaseerd op "pleegt te worden 

verricht" uit de definitie) niet als inrichting worden aangemerkt. Door de 

activiteiten expliciet te benoemen en hiervoor ondergrenzen te stellen, 

wordt de reikwijdte helder en wordt het systeem duidelijker en toegan-

kelijker. Een voordeel daarbij is ook dat als een melding is vereist, deze 

geen betrekking hoeft te hebben op de gehele inrichting, maar beperkt 

kan blijven tot de aangewezen milieubelastende activiteit.

In de derde plaats zou de implementatie van Europese richtlijnen worden 

vergemakkelijkt, bijvoorbeeld doordat bij de omschrijving van de be- 

treffende milieubelastende activiteiten rechtstreeks kan worden aan- 

gesloten bij het begrip installatie uit de Richtlijn industriële emissies (RIE).

Jos van der Velden

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5963

e jvandervelden@akd.nl 
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Uitzondering voor de Seveso-inrichting
Omdat in de zogenaamde Seveso-richtlijn (over de beheersing van de 

gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrok-

ken; zoals nu geïmplementeerd in het Besluit risico's zware ongevallen 

2015) het begrip inrichting wel gebruikt wordt, is ervoor gekozen om één 

uitzondering te maken. In de (uitvoeringsbesluiten bij de) Omgevings-

wet komt daarom (naast het begrip Seveso-installatie) wel het begrip 

Seveso-inrichting voor. In de definitie van dat begrip wordt rechtstreeks 

naar artikel 3, lid 1 van de Seveso-richtlijn verwezen. Daarin wordt het 

begrip inrichting omschreven als: het volledige door een exploitant 

beheerde gebied waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in een of meer 

installaties, met inbegrip van gemeenschappelijke of bijbehorende 

infrastructuur of activiteiten; inrichtingen zijn ofwel lagedrempelinrich-

tingen ofwel hogedrempelinrichtingen.

Milieubelastende activiteiten in het Bal: toch behoefte aan 
een inrichtingbegrip?
In de hoofdstukken 2 t/m 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving 

(Bal) zijn de algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten (en 

lozingsactiviteiten) opgenomen. Deze regels die een vergunningplicht  

of een meldingsplicht kunnen inhouden, zijn alleen van toepassing als de 

betreffende activiteit expliciet in hoofdstuk 3 Bal is aangewezen. Veelal 

komen deze (in afdeling 3.3 t/m 3.11) aangewezen activiteiten overeen 

met gangbare bedrijven die over het algemeen meerdere (sub)activiteiten 

uitvoeren. Na een opsomming van de belangrijkste (milieubelastende) 

activiteiten van het bedrijf wordt daarom in veel gevallen tevens 

bepaald dat deze aangewezen activiteiten ook andere milieubelastende 

activiteiten omvatten die worden verricht op dezelfde locatie en die (a) 

hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en 

gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging, of (b) 

deze functioneel ondersteunen. In zoverre is er in feite nog steeds 

sprake van inrichtingen, ook al worden deze niet meer zo genoemd. 

Het kan voorkomen dat een bedrijf verschillende, ook afzonderlijk te 

verrichten activiteiten uitvoert waarop meerdere omschrijvingen uit de 

afdelingen 3.3 t/m 3.11 van toepassing zijn. Het Bal gaat ervan uit dat 

degene die dergelijke activiteiten uitvoert, in een melding de ruimtelijke 

begrenzing van de activiteiten (veelal zijn bedrijfslocatie) aangeeft en 

daarbij ook vermeldt welke activiteiten uit de hoofdstukken 3 en 4 van het 

Bal binnen die begrenzing worden uitgevoerd. Deze activiteiten kunnen 

bijvoorbeeld als één geheel worden beschouwd bij de inzet van maat-

werk. Ook dan vormt dus veeleer de inrichting het aangrijpingspunt voor 

de regulering in plaats van de afzonderlijke milieubelastende activiteiten.

Daarnaast worden er in afdeling 3.2 - naast de al genoemde Seveso-

inrichting - activiteiten aangewezen die meestal geen zelfstandige 

bedrijven zijn, maar die als onderdeel van bedrijven of huishoudens 

worden uitgevoerd. Vaak betreft het installaties, zoals stookinstallaties, 

windturbines, bodemenergiesystemen en verschillende vormen van 

opslag(tanks). Met name met het oog op die activiteiten is er dus voor 

gekozen om het begrip inrichting te verlaten.

In dit kader moet tenslotte nog gewezen worden op een deel van de 

milieubelastende activiteiten die in het Bal als "complexe bedrijven" 

worden aangeduid. Dit zijn bedrijven die veelal op grond van Europese 

regels vergunningplichtig zijn met gedeputeerde staten als bevoegd 

gezag. Het gaat om Seveso-inrichtingen en om IPPC-installaties met 

bovengemeentelijke milieugevolgen of een hoog milieurisico. Deze 

complexe bedrijven worden in het Bal meestal in zijn geheel als vergun-

ningplichtig aangewezen, mede gelet op de integrale beoordeling van de 

milieugevolgen die ingevolge de Europese regels, zoals de RIE, verplicht 

is. Dit gebeurt door te bepalen dat de als vergunningplichtig aange-

wezen milieubelastende activiteit ook de milieubelastende activiteiten 

omvat, die worden verricht op dezelfde locatie en die deze activiteit 

functioneel ondersteunen. 
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Met de locatie wordt de begrenzing van de milieubelastende activiteit 

bedoeld die bij de aanvraag van de omgevingsvergunning door de 

aanvrager moet worden aangegeven. Ook in zoverre zal het dus vrijwel 

steeds gaan om de inrichting, zoals we die nu kennen.

Nu er bij de regulering van milieubelastende activiteiten in het Bal dus 

zeer vaak wordt aangesloten bij (de begrenzing van) de locatie waarbin-

nen de (hoofd)activiteit wordt uitgevoerd, rijst de vraag waarom 

daarvoor niet gewoon het begrip inrichting gehandhaafd is? In paragraaf 

4.8 van de Nota van Toelichting bij het Bal wordt die vraag beantwoord. 

Kort gezegd waren er voor het kabinet drie redenen om het begrip 

inrichting ook in het Bal niet meer te gebruiken:

1.  De eerste reden is dat het Bal, zoals gezegd, ook regels voor milieube-

lastende activiteiten bevat die niet binnen een inrichting plaatsvinden 

en daarvoor is dat begrip dus per definitie onbruikbaar. Dat is uiteraard 

juist, maar verklaart volgens mij nog niet waarom het begrip voor de 

overige activiteiten afgeschaft zou moeten worden.

2.  De tweede reden is dat het niet altijd nodig is om regels even breed te 

laten gelden als bij het inrichtingbegrip. In verband met het uitgangs-

punt "decentraal, tenzij" moeten de rijksregels slechts betrekking 

hebben op de betreffende activiteit die regulering behoeft en moet als 

gevolg daarvan niet de gehele inrichting onder de werking van die 

regels worden gebracht. Dat lijkt mij echter oplosbaar door middel 

van de formulering van de betreffende rijksregels.

3.  De derde en waarschijnlijk belangrijkste reden is dat het begrip in- 

richting volgens de regering een aantal specifieke onvolkomenheden in 

zich bergt die door dat begrip los te laten gecorrigeerd kunnen worden. 

Daartoe worden de verschillende uit artikel 1.1 Wm volgende criteria, 

die maken dat er sprake is van een c.q. één inrichting, besproken. 

In de eerste plaats komt het criterium "bedrijfsmatig of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was" niet terug, omdat dit niet direct te maken 

heeft met de milieurelevantie van de betreffende activiteit. Onder de 

Omgevingswet wordt zoveel mogelijk per activiteit een drempel opge- 

nomen en worden specifieke activiteiten die niet centraal geregeld 

hoeven te worden, uitgezonderd. Daarnaast nog toetsen aan een criterium 

van bedrijfsmatige omvang is niet wenselijk, aldus de toelichting. 

Ook het criterium over de duur van de activiteit, dat leidde tot discussies 

over hoe lang een activiteit op een locatie moet worden uitgevoerd 

voordat sprake is van een inrichting, komt niet terug. De rijksregels uit het 

Bal gelden als een activiteit milieubelastend is, ongeacht de duur ervan. 

Wel kunnen andere voorschriften gelden als een activiteit kort duurt. 

Zoals uit het voorafgaande al volgt, blijven de criteria van de begrenzing 

(in de woorden "op dezelfde locatie") en van de technische en functionele 

bindingen ( in de woorden " hiermee rechtstreeks samenhangen, in 

technisch verband staan, en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en 

verontreinigingen, of deze functioneel ondersteunen") wel gehandhaafd. 

Dat geldt niet voor zover er uitsluitend sprake is van organisatorische 

bindingen. Enerzijds omdat de zogenaamde richtingaanwijzer uit 

hoofdstuk 3 Bal daarop niet afgestemd kan worden en anderzijds omdat 

dit bij de handhaving zou leiden tot discussies over privaatrechtelijke 

verhoudingen. Eventuele activiteiten die uitsluitend organisatorisch 

verbonden zijn met een onder het Bal vallende milieubelastende 

activiteit, worden dus zelfstandig beoordeeld. Als die activiteit als 

zodanig niet in het Bal gereguleerd is, zijn daarop uitsluitend decentrale 

regels van toepassing. Ook in zoverre wordt dus recht gedaan aan het 

uitgangspunt "decentraal, tenzij".
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Naar de mening van de regering blijven op deze manier dus de voor-

delen van het begrip inrichting behouden, maar worden ook enkele 

nadelen geschrapt.

Komt het begrip inrichting in het Bkl desondanks weer terug?
De regels in het Bal zijn gesteld als minimumeis voor de individuele 

activiteit vanuit landelijk perspectief. Deze regels zijn niet afgestemd  

op de specifieke lokale situatie of het lokale beleid. Het omgevingsplan 

van de gemeente moet borgen dat de afzonderlijke activiteiten ook  

in onderlinge samenhang (cumulatief) leiden tot een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Dit wordt in  

het omgevingsplan deels geborgd via de evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties en daarbij te stellen regels. De algemene rijksregels 

uit het Bal bepalen wel hoe een activiteit verricht mag worden, maar 

niet waar deze verricht mag worden. Het Besluit kwaliteit leefomgeving 

(Bkl) reguleert niet direct de in het Bal genoemde activiteiten, 

maar speelt indirect wel een belangrijke rol. Waar het Bal vooral 

emissiegerichte regels stelt voor milieubelastende activiteiten, bevat  

het Bkl instructieregels voor (onder andere) omgevingsplannen die  

meer effectgericht zijn (zo nodig inclusief immissienormen) en die ook 

betrekking hebben op verdeling van de beschikbare (milieu)- 

gebruiksruimte.

 

In dat kader bevat paragraaf 5.1.4.2 van het Bkl instructieregels voor 

omgevingsplannen over geluid en trillingen. Deze rijksregels zijn alleen 

van toepassing op bedrijfsmatige activiteiten en dus niet op het geluid van 

evenementen, geluidapparatuur in de openbare ruimte of activiteiten met 

een niet-bedrijfsmatig karakter. Of en zo ja, hoe tot regulering daarvan 

wordt overgegaan, bepaalt iedere gemeente zelf. Evenmin zijn deze regels 

van toepassing op de geluidbelasting door de luchtvaart of vanwege 

industrieterreinen als bedoeld in de Wet geluidhinder, wegen, vaarwegen 

en spoorwegen (anders dan spoorwegemplacementen). Daarvoor zullen 

in de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en via het bijbehorende 

Aanvullingsbesluit ook in het Bkl later alsnog regels gesteld worden.

Artikel 5.42, lid 1 Bkl bepaalt dat als bedrijfsmatige activiteit, waarop de 

instructieregels voor omgevingsplannen over geluid en trillingen betrek-

king hebben, in een omgevingsplan ook aangemerkt kan worden het 

geheel van bij dezelfde onderneming of instelling verrichte activiteiten die 

onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben 

en in elkaars nabijheid worden verricht. Zonder dat daaraan in de Nota 

van Toelichting ook maar een overweging gewijd wordt, is dit artikel 

duidelijk gebaseerd op artikel 1.1, lid 4 Wm, waarmee het begrip inrichting 

langs een omweg toch weer, zij het niet met zoveel woorden, terugkeert.

Conclusie
Met uitzondering van de Seveso-inrichting komt het begrip inrichting na 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer terug. De redenen 

die de regering daarvoor geeft, lijken niet allemaal even sterk. Bovendien 

komen er wel formuleringen terug die erg sterk aan de definitie van 

"inrichting" doen denken. Of het hierdoor eenvoudig beter wordt, zullen 

we moeten afwachten.
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AKD verdiept: De afwijkactiviteit van provinciaal belang in  
het Omgevingsbesluit
In mijn blog van ’AKD verheldert: Het Ob in vijf minuten‘ ben ik kort 

ingegaan op de in het oog springende punten van de consultatieversie 

van het Omgevingsbesluit (Ob). In dit blog ga ik een slag dieper in op het 

bevoegd gezag in geval van een afwijkactiviteit van provinciaal belang. 

Uitzondering op de hoofdregel 
Het bepalen wie onder de Ow het bevoegd gezag is voor een bepaalde 

activiteit zou onder de Ow nog gemakkelijker zijn gemaakt dan het nu 

onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is. De 

hoofdregel uit artikel 5.8 Ow is dat het college van burgemeester en 

wethouders het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te 

verlenen. Een uitzondering hierop is gegeven in artikel 5.10 Ow, waarin 

onder meer wordt bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur 

gevallen worden aangewezen die zien op afwijkactiviteiten van provin-

ciaal belang waarbij gedeputeerde staten op de aanvraag beslissen. 

Geen specifieke gevallen aangewezen
In het Ob zouden deze gevallen dus moeten zijn aangewezen. In artikel 3.4 

van het Ob is de bevoegdheid om op een aanvraag te beslissen bij afwijk- 

activiteiten van provinciaal belang echter ongeclausuleerd toebedeeld aan 

gedeputeerde staten. Er zijn geen specifieke gevallen aangewezen, terwijl 

in de praktijk blijkt dat er onder gemeenten wel behoefte bestaat aan 

duidelijkheid over de gevallen waarin gedeputeerde staten het stokje  

als bevoegd gezag overnemen.

Wat is provinciaal belang?
Helpt de memorie van toelichting om helder te krijgen in welke gevallen 

gesproken moet worden van een afwijkactiviteit van provinciaal belang? 

De memorie van toelichting van de Ow zegt hierover op p. 77-78: 

"Of een bepaald onderwerp als een provinciaal of nationaal belang kan worden 

aangemerkt is afhankelijk van de bestuurlijke context op een bepaald moment. 

Dit betekent dat hetgeen als provinciaal of nationaal belang wordt aangemerkt 

naar tijd en plaats uiteen kan lopen." En ook: "Na de inwerkingtreding van de 

Wro is een zoektocht van gemeenten en provincies ontstaan naar een goede 

definiëring van hetgeen onder een provinciaal belang kan worden verstaan en de 

manier waarop dat door de provincie zou moeten worden behartigd. Het 

evenwicht in de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen zal 

ongetwijfeld in de toekomst nog veranderen, afhankelijk van de opgaven en 

politieke opvattingen op dat moment. Het wettelijke subsidiariteitsbeginsel is 

hiervoor sturend." 

De nota van toelichting (artikelsgewijs, p.7) van het Ob is helaas voor de 

gemeentelijke praktijk niet veel duidelijker (of juist wel; het is maar hoe 

je het bekijkt) en geeft slechts één voorbeeld om het een en ander te 

verhelderen: 

"In dit besluit is bewust niet nader gedefinieerd wat onder provinciaal belang 

moet worden verstaan: dit moet bij voorkeur blijken uit op provinciaal niveau 

vastgestelde beleidsstukken en visies. Mocht de aanvrager desondanks vanwege 

onduidelijkheid over het begrip provinciaal belang bij het verkeerde bestuurs-

orgaan terecht komen, dan moet dat bestuursorgaan op grond van artikel 2.3 
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van de Algemene wet bestuursrecht die aanvraag en alle daarbij behorende 

stukken onverwijld doorsturen naar het bevoegd gezag, onder gelijktijdige 

mededeling daarvan aan de afzender. Bij afwijkactiviteiten van provinciaal 

belang kan bijvoorbeeld gedacht worden aan afwijkactiviteiten voor aanleg van 

het provinciale wegennet. Het gaat hier per definitie om activiteiten van 

bovenlokaal belang, waarbij dus ook een bovenlokale afweging moet worden 

gemaakt bij de vergunningverlening. Het is daarom doelmatiger deze bevoegd-

heid toe te bedelen aan gedeputeerde staten."

Mijns inziens ligt de moeilijkheid van de onduidelijkheid over het 

provinciaal belang niet zo zeer in het feit dat het college van burge-

meester en wethouders wellicht een aanvraag moeten doorsturen naar 

gedeputeerde staten, als wel in het feit dat er tussen gemeente en 

provincie onenigheid kan bestaan over de vraag wie zich het belang in 

kwestie mag aantrekken. Maar gelet op de vaagheid in het Ob en de 

toelichting daarop, blijft het dus van tijd en plaats afhankelijk wat als 

een provinciaal belang moet worden aangemerkt. 

In de nota van toelichting (p. 65) is nog wel aangegeven dat de ruimte in 

het Ob om bevoegdheden aan anderen dan de gemeente toe te bedelen 

is ingeperkt tot maximaal de bevoegdheden die zij hadden op grond van 

het oude omgevingsrecht. Daarom blijft de jurisprudentie die zich onder 

het oude omgevingsrecht heeft gevormd van toepassing. 

Provinciaal belang in de jurisprudentie
In de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak (de Afdeling) 

zijn veel voorbeelden te vinden en in de uitspraken van de Afdeling is het 

begrip provinciaal belang onder de Wet ruimtelijke ordening altijd ruim 

uitgelegd. In bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 16 februari 

2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BP4732) stelt de Afdeling dat bij de vraag of 

sprake kan zijn van een provinciaal belang "bepalend is of het belang 

zich leent voor behartiging op provinciaal niveau vanwege de daaraan 

klevende bovengemeentelijke aspecten." Deze belangen hoeven niet 

"bijzonder zwaarwegend" te zijn, gelet op de uitspraken van de Afdeling 

van 5 november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3923) en 22 april 2015 

(ECLI:NL:RVS:2015:1223). Het kan bijvoorbeeld gaan om de bouw van 

tweede bedrijfswoningen in het buitengebied of de uitbreiding van een 

windpark met één windmolen.

Conclusie
Indien sprake is van een afwijkactiviteit van provinciaal belang, dan zijn 

gedeputeerde staten bevoegd om een omgevingsvergunning te 

verlenen en niet het college van burgemeester en wethouders. In de  

Ow en het Ob is echter niet voorzien in duidelijke grenzen of criteria om 

de bevoegdheid te bepalen van de gemeente ten opzichte van de 

provincie in het geval van een afwijkactiviteit. Aanknopingspunten 

moeten dan worden gezocht in de jurisprudentie onder het 'oude' recht. 

Die jurisprudentie gaat ruimhartig om met de vraag wat moet worden 

begrepen onder een provinciaal belang. Gemeenten kunnen dus niet 

anders dan heel casuïstisch elke keer bekijken of sprake is van boven-

gemeentelijke aspecten, waardoor de bevoegdheid een omgevingsver-

gunning te verlenen voor een afwijkactiviteit verschuift naar de provincie. 

Dit lijkt toch niet helemaal te rijmen met het adagium dat de zorg voor 

de fysieke leefomgeving primair bij de gemeente ligt.
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AKD verdiept: De bouwvergunning in twee delen – een goed idee?
In een eerder blog stonden we kort stil bij een aangekondigde wijziging 

van het systeem van de omgevingsvergunning voor het bouwen in de 

Omgevingswet. In dit blog gaan we dieper in op de splitsing van de "bouw- 

vergunning" (omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit) in twee delen 

en beantwoorden we de vraag of dit volgens ons een goed idee is.

Splitsing in twee deel-bouwvergunningen
De Minister van Infrastructuur en Milieu stelt in haar brief van 19 mei 

2016 dat de vergunningplicht voor bouwactiviteiten een nieuwe opzet 

zal krijgen in de Omgevingswet en in het Besluit bouwwerken leef- 

omgeving. De Minister wil via de invoeringswet de vergunning voor de 

bouwactiviteit splitsen in twee verschillende onderdelen: enerzijds een 

vergunning die ziet op de technische regels voor een bouwwerk en 

anderzijds een vergunning die ziet op de regels van het omgevingsplan 

(kort gezegd: de opvolger van het huidige bestemmingsplan).

Net als nu het geval is, zullen bepaalde bouwactiviteiten vergunningvrij 

zijn. De vergunningplichtige gevallen zullen worden aangewezen in het 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hoewel details op dit moment 

ontbreken (de inhoud van de invoeringswet is nog niet bekend), lijkt het 

de bedoeling te zijn dat voor een vergunningplichtige bouwactiviteit 

twee verschillende vergunningen nodig zullen zijn: de 'technische 

bouwvergunning' en de 'omgevingsplan-bouwvergunning'.

Technische bouwvergunning
De technische bouwvergunning zal vermoedelijk inhouden dat het 

bouwplan voor het te bouwen bouwwerk wordt getoetst aan de 

technische voorschriften die te gelden hebben (op grond van het Bbl). 

Als het bouwplan deze technische toets doorstaat, dan zal de technische 

bouwvergunning verleend worden – zo kunnen we ons voorstellen. 

Omgevingsplan-bouwvergunning
Hetzelfde zal gelden voor de omgevingsplan-bouwvergunning. Als het 

bouwplan in overeenstemming is met de regels zoals deze in het 

omgevingsplan zijn opgenomen (bijvoorbeeld regels die zien op ruimte-

lijke ordening, stedenbouwkundige/monumentale aspecten en wel-

stand) dan zal ook die vergunning verleend worden. Het lijkt bovendien 

de bedoeling te zijn dat gemeenten zelf mogen bepalen of een omge-

vingsplan-bouwvergunning nodig is. Het omgevingsplan kan regelen 

(wellicht door omissie) dat een vergunningplicht niet te gelden heeft 

voor bepaalde bouwactiviteiten. De Minister geeft in de bovengenoem-

de brief de handreiking dat een vergunningplicht achterwege kan blijven 

"wanneer de regels in het omgevingsplan concreet, beperkt in aantal en 

overzichtelijk zijn". 

Mogelijkheid één aanvraag en besluit
Van belang is voorts dat de initiatiefnemer tegelijkertijd de technische 

bouwvergunning én de omgevingsplan-bouwvergunning kan aan- 

vragen. Vervolgens zal het bevoegd gezag daar een besluit op nemen, 

hetgeen kan leiden tot het (de facto of de jure) verlenen van één 

omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit. 

Terug naar artikel 56a van de Woningwet?
Als de hiervoor beschreven regeling u bekend voorkomt, dan is dat juist. 

Deze splitsing in twee 'fasen' van een bouwvergunning en twee 

toetsingskaders was voorheen (vóór de inwerkingtreding van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht - Wabo) sinds 2003 opgenomen 

in de artikelen 56a en 56b van de Woningwet. De initiatiefnemer kon er 

toen voor kiezen om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. 

De reden voor het opnemen van de mogelijkheid een bouwvergunning 

in twee fasen aan te vragen, was dat de aanvrager zijn ontwerpkosten 
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voor de bouwtechnische uitwerking van het bouwplan kon beperken tot 

hij zeker wist dat de bouwvergunning niet op ruimtelijke gronden werd 

geweigerd (Kamerstukken II 1998–1999, 26 734, nr. 3, p. 10).

De bouwvergunning eerste fase werd verleend als het bouwplan in 

overeenstemming was met (kort gezegd) het bestemmingsplan of de 

krachtens dat plan gestelde eisen, de stedenbouwkundige voorschriften 

van de bouwverordening en de welstandscriteria. De bouwvergunning 

tweede fase werd verleend als werd voldaan aan de voorschriften van 

het Bouwbesluit en aan de niet-stedenbouwkundige voorschriften van 

de bouwverordening. Met de bouw van het bouwwerk waarop de 

aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, kon worden begonnen 

wanneer de gemeente positief had beslist op zowel de aanvraag voor de 

eerste fase als de aanvraag voor de tweede fase. Vanaf dat moment 

beschikte de aanvrager over de wettelijk vereiste bouwvergunning.

Dit stelsel kende wel een risico voor de initiatiefnemer. In het stelsel van 

de gefaseerde bouwvergunning onder de oude Woningwet kon de 

situatie zich voordoen dat de bouwvergunning eerste fase was verleend, 

waardoor was bepaald dat er geen sprake was van strijd met het 

bestemmingsplan, maar dat het bouwplan moest worden aangepast om 

aan bepaalde technische voorschriften te voldoen (bijvoorbeeld de 

brandveiligheidsvoorschriften). De procedure voor de bouwvergunning 

eerste fase moest vervolgens opnieuw worden doorlopen voor zover de 

wijzigingen ruimtelijk relevant waren (op grond van artikel 56a, achtste 

lid van de Woningwet [oud]). Dit risico kwam geheel voor rekening van 

de aanvrager van een gefaseerd te verlenen bouwvergunning, omdat 

het ook zijn keuze was om de bouwvergunning gefaseerd aan te vragen. 

Een verschil met het oude systeem is dat het voorheen de keuze was 

van de aanvrager om de bouwvergunning in twee fasen aan te vragen, 

terwijl het (volgens de door de Minister gebruikte formulering) de 

bedoeling lijkt te zijn dat onder de Omgevingswet de aanvrager ervoor 

kan kiezen om de omgevingsvergunning voor het bouwen niet in twee 

fasen aan te vragen. De keuzemogelijkheid lijkt derhalve te worden 

omgekeerd. 

Onze gedachten over de bouwvergunning in twee fasen
De aankondiging van de herintroductie van de bouwvergunning in twee 

fasen heeft tot enige kritiek geleid. In zijn artikel van 17 juli 2016 voert 

professor Nijmeijer aan dat de juridische scheiding tussen toetsings-

gronden die samenhangen met één activiteit, namelijk de bouwactivi-

teit, en het werken met twee afzonderlijke vergunningen wringt (Prof. 

mr. A.G.A. Nijmeijer, 'Een nieuwe opzet voor de omgevingsvergunning 

voor bouwen in de Omgevingswet? Eenvoudiger gezegd dan gedaan', 

Bouwrecht 2016/56, 17 juli 2016). Dit terwijl er in de Wabo juist bewust 

van is afgezien. Nijmeijer geeft de Minister in overweging de invoering 

van twee omgevingsvergunningen voor een enkele activiteit niet door te 

voeren. Een dergelijk systeem zou op gespannen voet staan met de 

vereenvoudiging die de Omgevingswet als doel zou hebben. 

In de Wabo is thans de mogelijkheid opgenomen om een omgevingsver-

gunning in fasen aan te vragen, waarbij de aanvrager de mogelijkheid 

heeft om te kiezen welke te onderscheiden activiteiten hij per fase 

aanvraagt. Deze regeling is omwille van de flexibiliteit in de Wabo 

opgenomen. Onder de Wabo heeft namelijk te gelden dat een omge-

vingsvergunning voor een bepaalde activiteit niet zelfstandig kan 

worden verleend als die activiteit ook kan worden gekwalificeerd als een 

andere activiteit waar een omgevingsvergunning voor nodig is (Kamer-

stukken II, 2006–2007, 30 844, nr. 3, p. 93). Anders gezegd, als activitei-

ten onlosmakelijk met elkaar samenhangen dan dient de aanvraag om 

een omgevingsvergunning op alle onlosmakelijk samenhangende 
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activiteiten betrekking te hebben. Door een mogelijkheid op te nemen 

om de verschillende activiteiten gefaseerd aan te vragen, zou de 

aanvrager beschikken over een zekere mate van flexibiliteit. Van belang 

is wel dat de faseringsregeling uit de Wabo ziet op activiteiten en niet 

op de toetsingskaders die worden gehanteerd. De faseringsregeling uit 

de oude Woningwet zag daarentegen juist wel op de toetsingskaders 

die werden gehanteerd. De faseringsregeling in de Omgevingswet (zoals 

aangekondigd door de Minister) ziet ook op verschillende toetsingskaders: 

technische eisen uit het Bbl en overige eisen uit het omgevingsplan. 

Terugkeer naar de faseringsregeling
De regeling van onlosmakelijke samenhang, zoals hierboven beschreven, 

komt niet terug in de Omgevingswet (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 

962, nr. 3, pp. 161-162). De regeling wordt nu al als complex en onvol-

doende flexibel ervaren. Omdat de Omgevingswet nog meer vergun-

ningplichtige activiteiten aan het stelsel van de omgevingsvergunning 

zal toevoegen, zou dit leiden tot een onwerkbare situatie. Vanwege het 

vervallen van de regeling van onlosmakelijke samenhang is er ook geen 

aanleiding om een faseringsregeling voor activiteiten in de Omgevings-

wet op te nemen. De initiatiefnemer mag onder de Omgevingswet 

namelijk zelf bepalen wanneer hij een omgevingsvergunning voor de 

verschillende activiteiten aanvraagt. 

Wij denken dat de faseringsregeling uit de oude Woningwet niet is 

teruggekomen in de Wabo, omdat de Wabo dan zowel een fasering zou 

kennen voor activiteiten als een fasering die zou zien op toetsingskaders 

voor activiteiten. Een dergelijke regeling zou wellicht te gecompliceerd 

zijn geweest. Omdat de faseringsregeling voor activiteiten uit de Wabo 

niet terugkeert in de Omgevingswet (vanwege het vervallen van de 

onlosmakelijke samenhang) is het mogelijk dat de Minister ruimte heeft 

gezien voor het opnemen van een 'nieuwe' faseringsregeling omwille 

van de flexibiliteit voor de initiatiefnemer. Dat juichen wij toch toe, ook 

al is de kritiek van Nijmeijer (splitsing bouwvergunning doet afbreuk aan 

de vereenvoudigingsdoelstelling) op zich terecht. Zeker bij bouwprojec-

ten is het voor een initiatiefnemer namelijk raadzaam om eerst te laten 

beoordelen of een voorgestaan project op grond van het omgevingsplan 

mogelijk is, voordat de initiatiefnemer hoge kosten maakt aan het 

opstellen van een bouwplan dat vervolgens niet mogelijk blijkt te zijn. 

Een terugkeer naar de faseringsregeling zoals deze in de oude Woning-

wet was opgenomen, is volgens ons dan ook goed te begrijpen.

Conclusie
Het lijkt erop dat de bouwvergunning in twee fasen zal terugkeren in de 

Omgevingswet. Hoewel we voor de precieze inhoud moeten wachten 

op de invoeringswet, waarin de regeling zal worden opgenomen, 

vermoeden wij dat de regeling vergelijkbaar zal zijn met het stelsel van 

gefaseerde bouwvergunning zoals het in de oude Woningwet (vóór de 

inwerkingtreding van de Wabo) was opgenomen. Het systeem van 

omgevingsvergunningverlening op grond van de Omgevingswet zal 

hierdoor wellicht minder eenvoudig worden, maar de initiatiefnemer zal 

hierdoor wel meer flexibiliteit hebben. De bouwvergunning in twee 

delen is volgens ons dus toch een goed idee.
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AKD verdiept: Maatwerkregels en -voorschriften; 
van confectiepak naar maatpak?
Een van de speerpunten van de Omgevingswet is het uitgangspunt dat 

maatwerk – behoudens uitzondering – mogelijk moet zijn. Nu is dat 

andersom: maatwerk is alleen mogelijk als de wet in een bepaald geval 

expliciet die mogelijkheid biedt. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de 

praktijk? Zijn de nieuwe maatwerkmogelijkheden een panacee voor alle 

situaties waar het bevoegd gezag voorheen niet uitkwam? Of verandert 

er eigenlijk niet zoveel?

Wat is maatwerk nu?
Maatwerk, zoals we dat kennen onder het huidig recht, bestaat (voor-

namelijk) uit de maatwerkvoorschriften die kunnen worden gesteld op 

grond van het Activiteitenbesluit. Maatwerk is ingevolge het Activiteiten-

besluit alleen mogelijk als een wettelijk voorschrift die bevoegdheid expliciet 

toekent aan het bevoegd gezag. Bij de toekenning van die bevoegdheid 

zijn de grenzen aan die bevoegdheid doorgaans ook helder omschreven.

Een goed voorbeeld is de mogelijkheid onder het huidig recht voor het 

bevoegd gezag om voor geluid maatwerkvoorschriften te stellen.  

Op grond van artikel 2.20 Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag bij 

maatwerkvoorschrift andere maximale geluidswaarden voor een 

inrichting vaststellen. Daarbij is de mogelijkheid om die waarden naar 

boven toe vast te stellen in zoverre beperkt dat de binnenwaarde van 35 

dB(A) bij woningen moet zijn geborgd. Het naar omlaag bijstellen van 

die waarden is eveneens beperkt in artikel 2.20 Activiteitenbesluit.

Maatwerk onder de Omgevingswet
Dat gaat dus veranderen. In de Ow zelf is in de artikelen 4.5 en 4.6 

bepaald dat de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften 

(of -regels) wordt toegekend in de AMvB's of bij omgevingsplan (of 

waterschapsverordening). Een maatwerkvoorschrift wordt opgenomen 

in een beschikking. Een maatwerkregel wordt opgenomen in een 

omgevingsplan of waterschapsverordening (of, als dat in de AMvB's is 

bepaald, bij provinciale omgevingsverordening). 

Bij het opnemen van maatwerk geldt ingevolge de artikelen 4.5 en 4.6 

Ow dat die bevoegdheid moet zijn toegekend ten aanzien van specifieke 

regels. Onder het huidig recht moet de maatwerkmogelijkheid ook 

expliciet zijn bepaald. Het verschil tussen de Omgevingswet en het 

huidig recht is echter dat onder de Omgevingswet de begrenzing van in 

welke mate of hoe lang kan worden afgeweken een 'kan' bepaling is. 

Dat betekent dat begrenzing van de maatwerkmogelijkheden dus niet 

verplicht is, terwijl in het huidig recht alle maatwerkmogelijkheden 

duidelijk zijn begrensd.

Maatwerk, tenzij
In het Besluit activiteiten leefomgeving is van die mogelijkheid ruimhar-

tig gebruik gemaakt. De artikelen 2.11 (maatwerkregels) en 2.12 (maat-

werkvoorschriften) Bal bepalen namelijk – kort gezegd – dat maatwerk 

ten aanzien van alle onderwerpen opgenomen in hoofdstukken 3 tot en 

met 5 in beginsel gewoon mogelijk is. Dat zijn feitelijk dus alle rijksregels 

ten aanzien van milieubelastende activiteiten. Daarnaast is het mogelijk 

om bij maatwerk af te wijken ten aanzien van de invulling van de 

zorgplicht in artikel 2.10 Bal en met betrekking tot regels bij ongewone 

voorvallen – afdeling 2.7 Bal.
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Maatwerk is alleen niet mogelijk (zie: artikelen 2.11 en 2.12 Bal):

-  ten aanzien van de aanwijzing van milieubelastende activiteiten  

(met andere woorden: of een activiteit vergunningplichtig dan wel 

meldingsplichtig is);

- ten aanzien van meet- en rekenvoorschriften;

- als het voorschrift maatwerk uitsluit.

Het stellen van een maatwerkregel in een omgevingsplan (dan wel 

omgevingsverordening of waterschapsverordening) kan op grond van 

artikel 2.11, lid 3, Bal slechts met het oog op de belangen genoemd in 

artikel 2.2 Bal (veiligheid, gezondheid etc.). 

Bij het stellen van een maatwerkvoorschrift bij besluit moet aan de 

beoordelingsregels in het Bkl ten aanzien van vergunningen worden 

voldaan (artikel 2.12, lid 4, Bal jo. artikel 8.7 e.v. Bkl – ook maatwerkvoor-

schriften moeten dus BBT zijn).

Voorbeeld

In artikel 3.34 Bal is bepaald dat voor de opslag van gevaarlijke stoffen  

in verpakking voldaan moet worden aan bepaalde voorwaarden (te 

weten paragraaf 4.100 of 4.101 Bal, afhankelijk van de ADR kwalificatie).  

In paragraaf 4.100 Bal is nergens bepaald dat maatwerk niet mogelijk is. 

Dit betekent dat door middel van een maatwerkvoorschrift bijvoorbeeld 

afgeweken kan worden van de minimale afstand tussen de opslaglocatie 

en de omgeving (20m). Bij het op- en overslaan van benzine bepaalt 

artikel 3.252, lid 1, onder j, Bal jo. artikel 4.1097 Bal daarentegen: "met een 

maatwerkvoorschrift worden de regels in deze paragraaf niet versoepeld, 

[…]". Soepeler maatwerk is dan dus absoluut niet mogelijk. Strenger 

maatwerk overigens wél.

Dat biedt kansen!
De mogelijkheden voor maatwerk zijn significant uitgebreid. Dit betekent 

onder meer dat onder omstandigheden functies mogelijk kunnen 

worden gemaakt op plaatsen waar dat voorheen niet mogelijk was. 

Door de ruime opzet van de regeling kan bijna alles mogelijk worden 

gemaakt via maatwerk. Dat biedt dus kansen!

Valkuilen van de nieuwe maatwerkregels
Het bevoegd gezag zal steeds vaker worden gevraagd om bij bijzondere 

situaties maatwerk te treffen. Daar zitten gevallen bij waar nu door (te) 

strenge regels inderdaad ten onrechte niets mogelijk is. Daar zullen 

echter ook gevallen bij zitten waarvan het initiatief gewoon niet 

wenselijk is vanwege (bijvoorbeeld) de veiligheidsnormen. Zorgvuldig-

heid blijft dus geboden. Evenals bij gelijkwaardigheid, liggen de risico's 

van het instemmen bij het bevoegd gezag. Uitvoerig onderzoek zal dus 

nodig blijven voordat het bevoegd gezag kan instemmen met – bijvoor-

beeld – het verminderen van de afstand tussen de opslaglocatie van 

verpakte gevaarlijke stoffen en de omgeving. 
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AKD verdiept: Gelijkwaardigheid onder de Omgevingswet
Voor bedrijven is een van de grootste frustraties van het huidig omge-

vingsrecht dat het bevoegd gezag soms onverkort vasthoudt aan één 

bepaalde oplossing voor een probleem, terwijl het bedrijf meent een 

oplossing te hebben die niet alleen goedkoper is maar ook nog eens een 

beter beschermingsniveau biedt. Denk bijvoorbeeld aan een vergun-

ningvoorschrift dat er 12 brandhaspelpunten moeten zijn, terwijl het 

bedrijf 6 bluskanonnen wil plaatsen. Het bedrijf meent dan een betere 

oplossing te hebben, maar voldoet dan niet aan het vergunningvoor-

schrift. Soms is een gelijkwaardige maatregel onder het huidig recht 

toch mogelijk (bijvoorbeeld door wijziging van het vergunningvoor-

schrift) maar vaak ook niet. De Omgevingswet en het Besluit activiteiten 

leefomgeving proberen op dit punt meer flexibiliteit te bieden.

Gelijkwaardigheid onder het huidige recht
Gelijkwaardigheid is geen nieuwe figuur. Onder het huidig recht 

kennen we bijvoorbeeld al de bepalingen in artikel 1.8 Activiteiten-

besluit en 1.3 Bouwbesluit 2012 die gelijkwaardige maatregelen in 

algemene zin toestaan. Daarnaast is gelijkwaardigheid ook minder 

expliciet geregeld. Zo kennen we bij de omgevingsvergunning voor  

de activiteit milieu de mogelijkheid dat wordt afgeweken van wat 

(bijvoorbeeld op grond van een PGS-richtlijn) BBT is omdat de voor-

gestelde maatregel gelijkwaardig is.

Gelijkwaardigheid onder de Omgevingswet
De wetgever heeft ervoor gekozen om gelijkwaardigheid tot uitgangs-

punt te nemen voor de Omgevingswet. Dat doet de wetgever op twee 

manieren. Ten eerste door zoveel mogelijk doelvoorschriften op te 

nemen, ten tweede door bij middelvoorschriften gelijkwaardige maat-

regelen in beginsel toe te staan.

De keuze voor meer doelvoorschriften verdient naar onze mening op 

zich lof – met een doelvoorschrift ligt het speelveld open en zal er veel 

ruimte voor innovatie bestaan. Het bevoegd gezag zal voorts in beginsel 

moeten kijken naar het effect van de oplossing en niet hoe de oplossing 

zich verhoudt tot een bepaald (voorgeschreven) middel. Anderzijds 

denken wij dat dit significant meer werk voor het bevoegd gezag zal 

opleveren.

Het toestaan van gelijkwaardigheid bij middelvoorschriften is op  

zich ook toe te juichen, maar wij betwijfelen of dit echt fundamentele 

veranderingen teweeg zal gaan brengen (zie hieronder).

Middelvoorschriften en gelijkwaardigheid
In artikel 4.7 Ow is opgenomen:

"1. Als [een regel in een AMvB voorschrijft] dat een maatregel moet worden 

getroffen, kan op aanvraag toestemming worden verleend om, in plaats 

daarvan, een gelijkwaardige maatregel te treffen. Met de gelijkwaardige 

maatregel wordt ten minste hetzelfde resultaat bereikt als met de voor- 

geschreven maatregels is beoogd."

Op grond van het tweede lid kan worden bepaald dat gelijkwaardigheid 

zonder toestemming vooraf is toegestaan en op grond van het derde lid 

kan gelijkwaardigheid ook worden uitgesloten. 
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Beoordeling van gelijkwaardigheid
Van de mogelijkheid om zonder voorafgaande instemming van het 

bevoegd gezag gelijkwaardige maatregelen te treffen is (relatief ten 

opzichte van het totale aantal bepalingen) maar spaarzaam gebruik 

gemaakt in het Bal (voorbeelden zijn de artikelen 4.55a, 4.509, 4.883 en 

4.889 Bal). In die gevallen is bovendien in de regel wel vereist dat de 

gelijkwaardige maatregel vier weken van te voren wordt gemeld bij het 

bevoegd gezag. Van de mogelijkheid om gelijkwaardigheid uit te sluiten 

is ook maar spaarzaam gebruik gemaakt (een voorbeeld is artikel 4.6, 

lid 2, Bal – geen gelijkwaardige maatregelen bij Seveso-inrichtingen).  

In de regel zal de gelijkwaardigheid bij middelvoorschriften dus vooraf 

moeten worden getoetst door het bevoegd gezag, waarna over die 

maatregel een besluit wordt genomen. 

Na het melden van de maatregel moet door het bevoegd gezag worden 

getoetst of die maatregel inderdaad gelijkwaardig is. Bij het bepalen van 

wat als gelijkwaardig moet worden beschouwd dient volgens de wet- 

gever enkel het doel van de bepaling in ogenschouw te worden genomen. 

Alleen de belangen die de bepaling beoogt te beschermen, kunnen dus 

een rol spelen bij de vraag of de maatregel als gelijkwaardig te beschou-

wen is (NvT Bal p.27).

Bij doelvoorschriften is het vrij gemakkelijk om te bepalen welke belangen 

moeten worden beschermd door de maatregel. Bij middelvoorschriften 

ligt het natuurlijk lastiger om te bepalen wat het doel van dat voorschrift 

is. Daarom heeft de wetgever om discussies daarover te voorkomen bij 

middelvoorschriften zoveel mogelijk vermeld met het oog op welke 

belangen dat middelvoorschrift is gesteld.

Gaat er wel zoveel veranderen?
Het probleem dat wij zien is dat de discussie over gelijkwaardigheid 

tussen bedrijven en het bevoegd gezag vaak wordt beheerst door het 

gegeven dat het voorgeschreven middel een 'zekere optie' is voor  

het bevoegd gezag, terwijl een gelijkwaardig middel - zeker een  

'innovatief' gelijkwaardig middel – als risico wordt gezien. Dat is ook  

volstrekt begrijpelijk: de overheid staat immers aan de lat als de 

innovatieve oplossing toch niet gelijkwaardig blijkt te zijn. 

Het fundamentele probleem bij gelijkwaardigheid blijft onder de 

Omgevingswet hetzelfde. Blijkt de innovatieve oplossing succesvol,  

dan plukt het bedrijf daar de voordelen van. Blijkt de innovatieve 

oplossing echter onsuccesvol en wordt het beschermingsniveau niet 

bereikt, dan moet het bestuursorgaan daar verantwoording voor 

afleggen. Waar is dan de prikkel voor het bestuursorgaan om een  

risico te nemen op het gebied van gelijkwaardigheid?

De Omgevingswet geeft geen oplossing voor dit probleem. Wij vragen 

ons dus af: gaat er in de praktijk wel zoveel veranderen op het gebied 

van gelijkwaardigheid?
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AKD verdiept: Zorgplichten onder de Omgevingswet;  
houvast erbij, houvast eraf
In de fysieke leefomgeving vindt een breed scala aan activiteiten plaats, 

die door veel actoren worden uitgevoerd en die verschillend van aard, 

omvang en duur zijn. Ook de gevolgen van die activiteiten voor de 

fysieke leefomgeving lopen sterk uiteen. Omdat regulering van alle 

theoretisch mogelijke activiteiten lastig is, bevat de Omgevingswet 

diverse zorgplichten: een algemene zorgplicht in afdeling 1.3 van de 

Omgevingswet en specifieke zorgplichten in de vier Algemene Maat-

regelen van Bestuur. 

Algemene zorgplicht 
De algemene zorgplicht houdt in dat eenieder bij zijn activiteiten 

voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving in acht neemt. 

De verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde fysieke leefom-

geving en een goede omgevingskwaliteit is dus geen exclusieve over-

heidstaak, maar de verantwoordelijkheid van eenieder. De zorgplicht 

bouwt voort op reeds bestaande zorgplichten uit verschillende wetten 

(zoals artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, artikel 6.8 van de Waterwet 

en artikel 1a van de Woningwet). Vanwege het algemene karakter en 

de zeer brede reikwijdte, moet deze zorgplicht fungeren als een vangnet 

voor de gevallen die niet door de wetgever zijn voorzien, maar wel 

aperte aantasting van de fysieke leefomgeving tot gevolg hebben. 

De algemene zorgplicht biedt dan een grondslag voor bestuursrechte-

lijke handhaving. Er was best kritiek op het ruime bereik en het geringe 

houvast van deze zorgplicht mogelijk.

Specifieke zorgplichten bieden meer houvast?
Specifieke zorgplichten met een concretere omschrijving zouden meer 

houvast kunnen bieden. Dat proberen de consultatieversies van de 

bekende vier (ontwerp) AMvB’s, waaronder het Besluit activiteiten 

leefomgeving (Bal). Zie bijvoorbeeld de artikelen 2.10, 6.5 en 7.5 Bal.

Op het eerste gezicht bieden de specifieke zorgplichten inderdaad 

meer houvast dan de algemene zorgplicht, omdat ze zijn gericht op 

expliciet genoemde activiteiten en belangen, die tot het toepassings-

bereik van de desbetreffende categorie van activiteiten behoren. 

Daarnaast bevatten de specifieke zorgplichten nadere omschrijvingen 

van het soort maatregelen dat degene die de activiteit verricht in elk 

geval moet nemen. De omschrijving van de te nemen maatregelen 

sluit aan bij de strekking van de algemene rijksregels. Deze strekking is 

op onderdelen verder aangevuld en gespecificeerd, zonder dat daarbij 

sprake is van uitputtendheid.

Verder is het met het houvast echter wel gedaan, omdat iedere speci-

fieke zorgplicht volgens de nota van Toelichting bij het Bal is te beschou-

wen als “open norm”, die ruimte laat voor het eigen initiatief om de zorg 

op juiste en passende wijze te betrachten. Degene die de activiteit 

uitvoert, moet dus een eigen inschatting maken van de nadelige gevolgen 

van zijn activiteit voor de belangen die specifiek beschermd worden. 

Gebeurt dat niet, dan biedt de specifieke zorgplicht de mogelijkheid voor 

het bevoegd gezag om handhavend op te treden.

Gerrit van der Veen
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Dat is misschien nog te overzien. Het houvast vermindert verder, omdat 

de zorgplicht volgens de Nota van Toelichting geldt naast de andere 

regels van het Bal en/of vergunningvoorschriften. Wie zich netjes 

daaraan houdt, kan dus nog steeds tegen handhaving aanlopen.

Dat vermindert de rechtszekerheid van algemene regels en vergunning-

voorschriften behoorlijk. In zoverre doen de specifieke zorgplichten dus 

afbreuk aan het houvast dat men aan algemene regels en/of vergunning-

voorschriften meende te mogen ontlenen.

Conclusie
Hoewel de specifieke zorgplichten de algemene zorgplicht op onder-

delen aanvullen en preciseren, blijft de zorgplicht een rechtsonzekere 

figuur. Tegenover het houvast dat zij bieden door specifieke gedrags-

omschrijvingen, staat dat zij het houvast van algemene regels en/of 

vergunningvoorschriften ondergraven. Het zou goed zijn als voor 

volgende versies van de AMvB’s nog eens goed nagedacht wordt of  

met zorgplichten inderdaad wel afbreuk gedaan moet worden aan de 

rechtszekerheid van algemene regels en vergunningvoorschriften. 
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AKD verdiept: De ‘Kruimelvergunning’ - van uitzondering naar regel
Indien een project niet in het planologisch regime past, geldt als 

hoofdregel dat de ontwikkeling alleen door kan gaan indien dit regime 

wordt aangepast. Dit uitgangspunt blijft in de Omgevingswet behouden. 

Ook blijft de mogelijkheid bestaan om voor een dergelijk project een 

omgevingsvergunning aan te vragen. Onder het huidig recht heeft het 

gebruik van de zogenoemde ‘planologische kruimelregeling’ de laatste 

jaren een grote vlucht genomen. Met behulp van deze regeling kan het 

college van burgemeester en wethouders voor een concreet project  

met een eenvoudige procedure een afwijking van het planologisch 

regime toestaan. In dit blog beantwoorden wij de vraag of deze kruimel-

vergunning in de Omgevingswet terugkeert.

Wat is een kruimelvergunning?
In artikel 4 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht is de ‘kruimel-

lijst’ opgenomen. Op deze lijst staan elf mogelijke gevallen waarin 

toestemming kan worden gegeven om voor een concreet project van 

het bestemmingsplan af te wijken. Voor initiatiefnemers is een groot 

voordeel van de kruimellijst dat met de reguliere voorbereidings- 

procedure met een verkort besluitvormingstraject (8 weken + 6 weken 

verlenging) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.  

De instemming van de gemeenteraad is dan niet vereist. Wanneer  

het bevoegd gezag niet tijdig beslist op een aanvraag om een kruimel- 

vergunning, geldt bovendien dat deze van rechtswege ontstaat.

Wat verandert er met de Omgevingswet?
De term ‘kruimellijst’ komt niet of nauwelijks in de wetsgeschiedenis van 

de Omgevingswet voor en ook voor het overige lijkt een continuering 

van deze mogelijkheid om van het planologisch regime af te wijken op 

dit moment niet aan de orde. Van een algemene maatregel van bestuur, 

waarin een aantal categorieën gevallen is bepaald ten behoeve waar-

van eenvoudiger kan worden afgeweken van het omgevingsplan,  

zal – naar alle waarschijnlijkheid – geen sprake zijn. Wel zijn over twee 

andere kernelementen van de kruimelvergunning belangrijke op- 

merkingen te plaatsen:

1. De reguliere procedure wordt de standaard

De wetgever heeft zich met de Omgevingswet onder meer ten doel 

gesteld de bestuurlijke besluitvorming te versnellen. Ten behoeve van 

het afwijken van een omgevingsplan kent de Omgevingswet in dat 

kader een omgekeerde systematiek ten opzichte van het huidige recht: 

als hoofdregel wordt namelijk voorgeschreven dat de reguliere 

procedure van toepassing is. Dit is slechts anders indien voor de 

afwijking een milieueffectrapport moet worden opgesteld of wanneer 

dit bij algemene maatregel van bestuur is bepaald. Hiermee wordt het 

grootste pluspunt van de kruimellijst feitelijk tot norm verheven. In 

verreweg de meeste gevallen zal ten opzichte van de huidige situatie 

sneller duidelijkheid worden verkregen. Dit is hoe dan ook winst voor 

initiatiefnemers, maar zal voor bestuursorganen in sommige gevallen 

nog een hele kluif worden.
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2. De vergunning van rechtswege wordt afgeschaft

De ruimere toepassing van de reguliere procedure voor het afwijken van 

het planologisch regime heeft wel een belangrijke keerzijde: de vergun-

ning van rechtswege vervalt namelijk in de Omgevingswet. De wetgever 

meent dat een dergelijk stelsel niet past bij de ruimere afwegingsruimte 

die in de wet aan bestuursorganen wordt gegeven. Ook wordt op deze 

manier mogelijk gemaakt dat de reguliere procedure van toepassing 

blijft wanneer Europeesrechtelijke verplichtingen een voorafgaande 

beoordeling van het bevoegd gezag vereisen. Wanneer niet tijdig op de 

aanvraag beslist wordt, kan een bestuursorgaan ‘slechts’ op basis van de 

regeling dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen worden gedwongen 

om snel een besluit te nemen. 

Onduidelijkheden binnen de kruimelvergunning
Overigens is – meer in het algemeen – over de constructie om van het 

omgevingsplan af te wijken nog niet alles bekend. In een brief van de 

minister aan de Tweede Kamer van 19 mei jl. is namelijk opgenomen dat 

deze – op verzoek van de VNG – nog op de schop gaat. Er komen straks 

alsnog twee soorten vergunningen om af te kunnen wijken van het 

omgevingsplan: binnenplanse en buitenplanse. Voorts wordt de regeling 

van vergunningvrije bouwwerken nog nader bezien. Voor gemeenten 

zijn dit belangrijke onderwerpen, die nu met de invoeringsregelgeving 

van de Omgevingswet zullen worden geregeld. De precieze invulling van 

het een en ander laat dus nog even op zich wachten. 
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AKD verdiept: Bodem onder de Omgevingswet -  
is het verleden echt voorbij?
De Omgevingswet is een aanbouwwet. De Aanvullingswet bodem past 

daarin. Met het concept dat voor internetconsultatie ter inzage heeft 

gelegen, moet volgens de toelichting een belangrijke stap worden gezet 

in de omgang met de bodem. Met de komst van de Omgevingswet 

wordt voor bodem als onderdeel van de fysieke leefomgeving een nieuw 

juridisch fundament geboden. De stap moet gezet worden van bescher-

ming van de fysieke leefomgeving door een werende benadering van 

activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de 

kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte is voor 

ontwikkeling.

Huidige wet kijkt naar het verleden?
Onder de huidige Wet bodembescherming was de aandacht in 

belangrijke mate gericht op het verleden en in het bijzonder op de 

“oude gevallen” van verontreiniging. Daarvoor dienden bestuurlijke 

besluiten om die gevallen in beeld te krijgen en hun ernst en spoed-

eisendheid te bepalen. Ernstige en spoedeisende gevallen moesten 

gesaneerd worden. 

Sinds 2006 kon daarvoor onder omstandigheden de saneringsplicht  

ex lege van artikel 55b Wbb ingezet worden, als opvolger van het niet 

succesvolle saneringsbevel. Met deze systematiek zijn veel gevallen 

aangepakt.

Ook de huidige wet kijkt uiteraard niet alleen maar naar het verleden. 

Voor de “nieuwe gevallen”, die van na de inwerkingtreding van de wet  

in 1987, geldt de zorgplicht van artikel 13 Wbb. Over zorgplichten is het 

nodige te zeggen, maar artikel 13 werkte naar behoren en heeft over-

heden de mogelijkheid gegeven om op te treden tegen diverse soorten 

bodemverontreiniging, onder meer van asbestbranden en dumping  

van drugsafval.

Van het verleden naar de toekomst
Blijkens de memorie van toelichting bij het concept van de Aanvullings-

wet bodem is het verleden van bodemsanering nu wel voorbij. De 

aandacht verschuift dus. Volgens de toelichting moet naar de kwaliteit 

van de bodem gekeken worden wanneer daar een natuurlijke aan-

leiding voor is, namelijk bij (voorgenomen) activiteiten in de fysieke 

leefomgeving. De voorgenomen activiteit bepaalt dus de benodigde 

bodemkwaliteit en het gebied dat moet worden onderzocht.  

Wordt dus ergens geen activiteit beoogd, bijvoorbeeld omdat bodem 

of grondwater te fors verontreinigd zijn om die activiteit rendabel te 

kunnen uitvoeren, dan valt een impasse te verwachten en wordt er in 

ieder geval niet gesaneerd.

Toch kan ook het concept niet geheel aan het verleden voorbijgaan. 

Wordt een "toevalsvondst" van bodemverontreiniging gedaan, dan moet 

er wat gedaan worden, maar alleen als die vondst onaanvaardbare risico's 

voor de gezondheid oplevert. Deze regeling dekt dus niet de minder acute 

gevaren voor de mens, en evenmin de gevaren voor milieu en verspreiding. 

Het valt te betogen dat hier wel erg weinig van het verleden overblijft.
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Overgangsrechtelijke problematiek
Omdat de regeling zo sterk verandert, moet veel aandacht worden 

besteed aan het overgangsrecht. Daar wordt nog over nagedacht, maar 

het idee is nu dat (lopende) saneringen ook na de inwerkingtreding van 

de aanvullingswet onder het regime van de Wet bodembescherming 

blijven vallen. Het staat verder nog te bezien wat er moet gaan gebeuren 

met bestaande maatregelen of beperkingen (artikel 37 lid 4 Wbb) en 

vooral ook nazorg (artikel 39d Wbb). Het zou best vreemd zijn als 

dergelijke verplichtingen zouden komen te vervallen, omdat ook zij 

samenhangen met saneringsverplichtingen onder het oude recht.  

We zullen het moeten afwachten.

Blik op de toekomst 
De Aanvullingswet bodem voor de Omgevingswet richt de blik op de 

toekomst. Dat is mooi, want dat past bij de Omgevingswet zelf. 

Bovendien zouden – als het goed is – de meeste oude gevallen inmid-

dels toch wel in kaart gebracht moeten zijn en – zo nodig – ook 

gesaneerd zijn. Dat is echter niet zeker. De nogal beperkte regeling van 

de toevalsvondst biedt daarom misschien wat te weinig mogelijkheden 

om nieuw gevonden oude gevallen nog naar behoren aan te pakken. 

Ook het overgangsrecht verdient nog aandacht. We zijn dus benieuwd 

naar het uiteindelijke wetsvoorstel.
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AKD verdiept: De milieueffectrapportage onder de Omgevingswet
In afdeling 16.4 van de Omgevingswet (Ow) is de regeling opgenomen 

van de milieueffectrapportage voor plannen en programma's enerzijds 

en voor projecten anderzijds. Die regeling is nader uitgewerkt in 

hoofdstuk 9 en 10 van het ontwerp-Omgevingsbesluit, consultatieversie 

van 1 juli 2016 (Ob).

De basis van de regelgeving voor de milieueffectrapportage (mer) voor 

projecten is (van oudsher) neergelegd in de EU-richtlijn voor openbare 

en particuliere projecten van 27 juni 1985 zoals laatstelijk aangepast op  

13 december 2011 (richtlijn 2011/92/EU) (hierna mer-richtlijn) en voor 

plannen en programma's in de EU-richtlijn 2001/42/EG (hierna smb-

richtlijn). 

Deze richtlijnen, zoals thans geïmplementeerd in de Wet milieubeheer 

(hierna Wm) en straks de Ow en Ob, geven aan wanneer voor het 

vaststellen van een plan en programma of voor het nemen van een 

besluit voor een project een milieueffectrapport (MER) moet worden 

opgesteld. Het MER brengt samengevat de milieugevolgen van een 

plan/programma in beeld voordat het wordt vastgesteld of een besluit 

over het project wordt genomen. Het dient ertoe om de besluitvorming 

te faciliteren en het bevoegd gezag in staat te stellen de milieugevolgen 

op een volwaardige wijze bij haar afwegingen te betrekken.  

Alleen plannen, programma's en projecten met aanzienlijke gevolgen 

voor het milieu worden aan een mer onderworpen, zoals nader aan-  

gegeven in de wettelijke regelingen. Onderstaand zal de regeling 

neergelegd in de Ow en het Ob (stand van zaken medio september 

2016) worden besproken. 

1. De milieueffectrapportage voor plannen en programma's
Paragraaf 16.4.1 Ow regelt de mer voor plannen en programma's.  

Als plannen en programma's worden onder de Ow in ieder geval de 

omgevingsvisie, een (vrijwillig of verplicht) programma, een omgevings-

plan en een voorkeursbeslissing (bij een projectbesluit) aangemerkt 

(artikel 16.34 Ow). Specifieke plannen of programma's zijn uitgezonderd 

van de mer- en mer-beoordelingsplicht, zoals nationale defensie- 

activiteiten (artikel 16.35 Ow).

Voor de volgende plannen en programma's maakt het bevoegd gezag  

bij de voorbereiding daarvan een plan-MER: 

-  indien dat plan of programma het kader vormt voor de te nemen 

besluiten voor projecten die in bijlage V van het Ob zijn aangewezen 

als mer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig (art 16.36 lid 1 Ow).  

Onder punt 3 wordt nader op deze in bijlage V aangewezen projecten 

ingegaan. Het begrip "kaderstellend" wordt ook op dit moment 

gehanteerd. Er is sprake van kaderstelling, ook indien er weliswaar 

geen sprake is van een strikte wettelijke binding, maar het plan of 

programma wel "de toon" zet voor de vervolgbesluitvorming; 

-  indien op grond van de Wet natuurbescherming een passende 

beoordeling moet worden gemaakt (art 16.36 lid 2 Ow).

Niet voor elk plan of programma behoeft een MER te worden opgesteld. 

Soms kan een plan-mer-beoordeling volstaan. De plan-mer-beoordeling 

is overigens voor plannen en programma's nieuw en kennen we op dit 

moment alleen bij een project-mer.
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De plan-mer-beoordeling ziet op een beoordeling of een plan of 

programma aanzienlijke milieugevolgen kan hebben. Indien daarvan 

sprake is zal een MER moeten worden opgesteld. Of daarvan sprake is 

moet beoordeeld worden aan de hand van de criteria van bijlage II van 

de smb-richtlijn. De twee hoofdcriteria in bijlage II smb-richtlijn 

betreffen: 

- De kenmerken van het betrokken plan of programma;

-  De kenmerken van de effecten en van de gebieden die door het 

betrokken plan of programma kunnen worden beïnvloed.

In de volgende gevallen is een plan-mer-beoordeling voor plannen en 

programma's aan de orde:

-  Voor plannen of programma's die het kader vormen voor andere 

projecten dan die aangewezen in bijlage V van het Ob (art 16.36  

lid 4 Ow). 

Indien het plan of programma aanzienlijke milieueffecten kan hebben, 

zal in dit geval een plan-MER moeten worden opgesteld. Of daarvan 

sprake is zal per geval moeten worden bezien; 

-  Voor plannen en programma's die het gebruik bepalen van kleine 

gebieden op lokaal niveau of indien het gaat om kleine wijzigingen 

van bestaande plannen of programma's (art 16.36 lid 3 Ow).

Indien deze géén aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, kan een 

plan-mer-beoordeling volstaan. Het Ob geeft invulling aan het begrip 

kleine gebieden op lokaal niveau. Het moet gaan om een plan of 

programma op gemeentelijk niveau, dat bovendien niet de gehele 

gemeente beslaat (art 9.1 lid 3 Ob). Bij het beoordelen of er sprake is van 

een kleine wijziging van een plan of programma, dient in ieder geval de 

context van het plan of programma dat wordt gewijzigd te worden 

betrokken en de waarschijnlijkheid dat de wijziging aanzienlijke milieu-

effecten zal hebben (art 9.1 lid 4 Ob).

Verder regelt de Ow: 

-  De raadpleging over de reikwijdte en detailniveau van de informatie in 

het plan-MER (art 16.38)

-  De verplichte advisering door de Commissie voor de mer over het 

plan-MER (artikel 16.39);

-  Dat de inhoud van het plan-MER kan worden afgestemd op de mate 

van detailniveau van het plan of programma en dat gebruik mag 

worden gemaakt van andere milieueffectrapporten, mits deze voldoen 

aan de eisen neergelegd in de paragraaf 16.4.1 van de Ow, net zoals 

dat thans het geval is (art 16.37);

-  Het verplicht toepassen van afdeling 3.4 Awb bij de voorbereiding van 

een mer-plichtig plan of programma (artikel 16.40);

-  Het feit dat het plan of programma niet door het bevoegd gezag mag 

worden vastgesteld indien het plan-MER redelijkerwijs niet aan het 

plan of programma ten grondslag kan worden gelegd, net zoals dat 

thans het geval is (art 16.41).

De verplichte kennisgeving bij de start van de plan-mer is vervallen. 

In het Ob zijn nadere regels over een aantal aspecten opgenomen, zoals 

het vragen van advies aan de Commissie voor de mer. Dat advies dient 

uiterlijk te worden gevraagd op het moment van terinzagelegging van 

het plan-MER. De Commissie voor de mer dient binnen zes weken over 

het MER te adviseren (art 9.2 Ob). Hoofdstuk 10 van het Ob bevat 

overigens regels over de samenstelling en werkwijze van Commissie 

voor de mer.
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De inhoudseisen van het plan-MER zijn neergelegd in artikel 9.3 Ob.  

Een nieuw onderdeel betreft sub i: "een beschrijving van de voorgenomen 

monitoringsmaatregelen". In de Nota van Toelichting bij het Ob (NvT) 

wordt aangegeven dat in de Ow op dit moment een grondslag ont-

breekt voor het stellen van regels voor monitoring bij de mer. Men is 

voornemens om die grondslag te regelen in de Invoeringswet Ow. 

Verder stelt het Ob eisen aan de besluitvorming en de inhoud van het 

plan of programma waarbij een plan-MER is opgesteld (art 9.4 Ob).  

In het betrokken plan of programma moet het bevoegd gezag aangeven 

hoe rekening is gehouden met de inhoud van het plan-MER en het advies 

van de Commissie voor de mer. Verder moet het plan of programma in 

ieder geval een samenvatting bevatten van de milieuoverwegingen  

die zijn betrokken bij het vaststellen van het plan of programma en een 

samenvatting van de redenen van de gemaakte keuzes waarbij de 

redelijke alternatieven die in het plan-MER zijn bezien worden betrok-

ken. Indien aan de orde zal het plan of programma ook de monitorings-

maatregelen moeten bevatten (art 9.4 Ob).

2. De milieueffectrapportage voor projecten
Paragraaf 16.4.2 Ow regelt de mer bij projecten. Projecten zijn ge- 

definieerd in de bijlage bij de Ow en betreffen samengevat uitvoering 

van bouwwerken of de totstandbrenging van installaties of werken  

en andere activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Bij projecten dient een project-MER te worden opgesteld: 

-  Indien het project als MER-plichtig in bijlage V van het Ob is aange-

merkt (art 16.43 lid a sub a Ow). Op bijlage V wordt onder punt 3 

ingegaan.

Bij projecten dient een mer-beoordeling te worden opgesteld: 

-  Indien het project als mer-beoordelingsplichtig in bijlage V van het Ob 

is aangemerkt (art 16.43 lid 1 sub b Ow). Er is daarbij nog maar één 

mer-beoordelingsprocedure. De vormvrije mer-beoordeling is niet 

langer aan de orde, nu er voor de mer- beoordelingsplichtige projec-

ten in bijlage V van het Ob geen drempels zijn opgenomen, zoals  

nu nog wel in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage.  

Of een project aanzienlijke milieueffecten kan hebben wordt door  

het bevoegd gezag aan de hand van de criteria van bijlage III bij de 

mer-richtlijn, zoals dat ook thans het geval is, beoordeeld (art 16.43  

lid 2 Ow). Als het antwoord positief is, dient een project-MER te 

worden opgesteld.

Het bevoegd gezag kan een ontheffing verlenen van de verplichting tot 

het opstellen van een project-MER indien het algemeen belang het 

onmiddellijk uitvoeren van het project noodzakelijk maakt (art 16.44 

Ow); een soortgelijke mogelijkheid is ook thans in de wet is opgenomen. 

Verder regelt de Ow: 

-  Dat degene die voornemens is een aanvraag voor een mer-

(beoordelings)plichtig project in te dienen, dat zo spoedig als mogelijk 

aan het bevoegd gezag bericht (art 16.45)

-  Dat er alleen een advies over de reikwijdte en detailniveau op verzoek 

van de aanvrager aan de orde is (art 16.46);

-  De facultatieve advisering over het project-MER op verzoek van het 

bevoegd gezag door de Commissie voor de mer (art 16.47);

-  Dat degene die het project-MER moet opstellen gebruik kan maken 

van andere milieueffectrapporten, mits deze voldoen aan de eisen 

neergelegd in paragraaf 16.4.2 van de Ow en derhalve in ieder geval 

voldoende actueel zijn (art 16.48);
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-  Het verplicht toepassen van afdeling 3.4 van de Awb op de voor- 

bereiding van een besluit waarvoor een project-MER moet worden 

opgesteld (art 16.50) 

-  Dat een aanvraag om een besluit wordt aangehouden, indien een 

project-MER of een mer-beoordeling had moeten zijn opgesteld en 

deze bij de aanvraag ontbreekt. Een besluit om de aanvraag buiten 

behandeling te stellen wordt de aanvrager bekend gemaakt binnen 

vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor 

gestelde termijn is verstreken (art 16.49). 

De inhoud van de artikelen 9.8 tot en met 9.14 Ob is gereserveerd, 

vanwege implementatie van de EU-richtlijn 2014/52 die de mer-richtlijn 

op onderdelen van een up-date voorziet. Het betreft de volgende onder-

werpen aangaande het project-mer: "inhoud mededeling voornemen", 

"raadpleging reikwijdte en detailniveau", "advies Commissie voor de 

mer", "elektronische beschikbaarstelling en kennisgeving", "inhoud 

project-MER" en "inhoud besluit". Deze richtlijn moet uiterlijk op 16 mei 

2017 in de Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd. Die datum 

ligt derhalve ver voor de inwerkingtreding van de Ow (thans gepland 

voor 2019), zodat deze artikelen in de Invoeringswet en Invoeringsbesluit 

Omgevingswet zullen worden aangevuld. Op dat punt ligt thans een 

wetsvoorstel ter wijziging van de Wm voor (TK 34 287).

3. Bijlage V van het Ob: aanwijzing van projecten waarvoor 
een mer-plicht en mer-beoordelingsplicht geldt
De aanwijzing van de mer-plichtige en mer-beoordelingsplichtige 

projecten zijn in één lijst, namelijk in bijlage V van het Ob, geïntegreerd. 

Er is derhalve geen onderscheid van de C- en D- lijst, zoals in het huidige 

Besluit milieueffectrapportage. 

De lijsten konden in elkaar worden geschoven, aangezien:

 

-  Alleen de mer-plichtige en mer-beoordelingsplichtige projecten in 

bijlage V van het Ob zijn opgesomd en de Ow vervolgens aangeeft 

wanneer een plan of programma plan-mer-(beoordelings)plichtig is;

-  Er nog maar één procedure voor een mer-beoordeling is opgenomen, 

zodat de kolom met drempels in de huidige D-lijst in het Besluit 

milieueffectrapportage geen functie meer heeft.

In bijlage V van het Ob zijn ongeveer 98 projecten onderverdeeld in  

13 categorieën opgenomen, waaronder bijvoorbeeld de categorieën 

"energie-industrie", "chemische industrie" en "infrastructuur en ruimte". 

Behoudens de afwezigheid van drempels bij de mer-beoordeling zijn er 

verder geen wezenlijke wijzigingen beoogd ten opzichte van de huidige 

C- en D-lijst zoals opgenomen in het huidige Besluit milieueffectrappor-

tage. Aan het eind van de lijst is ook een omzettingstabel opgenomen.

De lijst in bijlage V van het Ob bestaat verder uit vier kolommen, 

waarvan kolom 1 het project nader duidt en kolom 2 aangeeft wanneer 

een MER moet worden uitgevoerd, waarbij soms een specifiek bereik 

relevant is (bepaalde capaciteit bij installaties of bijvoorbeeld een 

minimum aantal dieren bij veehouderijen). 

Kolom 3 geeft aan of er een mer-beoordeling moet worden verricht. 

Zoals gezegd bevat deze kolom 3 géén drempels meer, behoudens drie 

projecten genoemd onder de categorie K ("waterbeheer") namelijk K7, 

K8 en K9. Deze projecten gaan samengevat over wijziging van de 

Maatgevende Peil Verwachting of streefpeil van de aldaar geduide 

wateren. 
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Bij de beoordeling of een project mer-plichtig is (kolom 2) of mer-beoor-

delingsplichtig (kolom 3) dient het gehele project in beschouwing te 

worden genomen, inclusief eventuele grensoverschrijdende onderdelen 

daarvan (art 9.6 lid 2 Ob). 

De laatste kolom 4 in bijlage V geeft het besluit aan dat betrekking heeft 

op de mer-plichtige en mer-beoordelingsplichtige projecten (zie ook art 

9.5 lid 3 Ob). Voor elk project is het de bedoeling geweest in ieder geval 

één besluit aan te wijzen, naast de hierboven beschreven generieke 

aanwijzing waarbij een MER of een mer-beoordeling wordt opgesteld. 

Als in deze kolom 4 meerdere besluiten staan opgesomd, zijn deze 

gescheiden door het woord "of", hetgeen betekent dat de plicht voor het 

opstellen voor het MER of de mer-beoordeling slechts geldt voor één 

besluit. Dat is dan bij voorkeur het eerste (aangewezen) besluit dat voor 

het project wordt genomen, zodat de milieu-informatie zo vroeg als 

mogelijk in de besluitvorming kan worden meegenomen. Gezien de 

aanhef van de kop van kolom 4, wordt in ieder geval als een dergelijk 

besluit beschouwd het projectbesluit met uitzondering van het project-

besluit dat wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van het water-

schap. Bij deze projecten is in kolom 4 het goedkeuringsbesluit van GS 

als relevant besluit aangewezen (zie bijvoorbeeld kolom 4 bij J4, het 

project "binnenvaarwegen"). 

Artikel 9.7 Ob voorziet verder nog in een vangnetbepaling. Indien ten 

behoeve van een in bijlage V aangewezen project geen besluit als 

vermeld in kolom 4 aan de orde is, kan het bevoegd gezag een ander 

besluit aanwijzen, waarvoor bij de voorbereiding van het besluit een 

mer-beoordeling moet worden opgesteld. Van deze mogelijkheid wordt 

dus alleen gebruik gemaakt, indien de bijlage V op dit punt geen 

uitkomst biedt. 

4. Mer-plicht en het omgevingsplan
Bij de aansluiting van de relevante besluiten voor de mer- of mer- 

beoordelingsplicht is in kolom 4 van bijlage V van het Ob, voor zover 

mogelijk aangesloten bij vergunningplichten. Indien deze ontbreken,  

of als de locatiekeuze van een project van zeer groot belang is voor de 

milieugevolgen, is het omgevingsplan in kolom 4 aangewezen als het 

relevante besluit, waarvoor dan de mer- of mer-beoordelingsplicht geldt 

(zie bijvoorbeeld J5: de aanleg van nader geduide havens).

Ook indien een omgevingsplan het kader vormt voor te nemen besluiten 

van mer-plichtige of mer-beoordelingsplichtige projecten zoals geduid 

bij bijlage V, is het omgevingsplan plan-mer-plichtig. Kenmerkend voor 

een plan-mer is dat er nog een nader afwegingsmoment plaatsvindt 

waar de toelaatbaarheid en de gevolgen van het milieu kunnen worden 

beoordeeld, bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor de milieu-

belastende activiteit. Indien het omgevingsplan in kolom 4 van bijlage V 

als besluit staat genoemd en het omgevingsplan op het punt van het 

relevante project voldoende concreet is, kan het MER dat is opgesteld 

ter voorbereiding van het omgevingsplan zowel als plan-MER en als 

project-MER fungeren (art 9.7 lid 3 Ob). 

Het detailniveau van de plan-mer kan dan ook worden afgestemd op  

de mate van detail van het omgevingsplan en de fase van het besluit-

vormingsproces waarin het plan zich bevindt. Dat brengt mee dat bij 

een globaal omgevingsplan, het plan-MER geen gedetailleerd onderzoek 

behoeft te bevatten over de milieugevolgen, maar dat een globaler 

onderzoek kan volstaat. 
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5. Alternatief voor OBM-mer
De huidige Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), waar-

onder de mer-OBM is niet teruggekomen in de Ow (zie art 2.1 lid 1 onder  

i van de Wabo op dit moment). De huidige mer-OBM ziet op een beoor- 

deling of een MER moet worden opgesteld of niet. Als een MER moet 

worden opgesteld, wordt de OBM geweigerd. In dat geval dient het MER 

te worden opgesteld en dient een omgevingsvergunning voor de activi- 

teit milieu te worden aangevraagd. Indien geen MER behoeft te worden 

opgesteld wordt de OBM verleend en kunnen de milieuactiviteiten 

verder worden uitgevoerd onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

De huidige mer-OBM activiteiten zijn op dit moment als vergunning-

plichtig onder het ontwerp Besluit activiteiten leefomgeving van 1 juli 

2016 (Bal) aangewezen. Er bestaat het voornemen om bij Invoeringswet 

en Invoeringsbesluit de huidige mer-OBM activiteiten apart aan te 

wijzen en om een vergunning te introduceren met een toets die 

vergelijkbaar is aan de toets zoals deze thans bestaat (zie pag 198 NvT, 

algemeen van het ontwerp Besluit kwaliteit leefomgeving van 1 juli 

2016). Op pagina 69/70 NvT algemeen van het Bal staan de relevante 

activiteiten opgesomd. Het is afwachten hoe hier concreet vorm aan 

wordt gegeven.

6. Grensoverschrijdend plan- en project-mer
In de artikelen 9.15 tot en met 9.19 Ob staan acties uitgespeld als sprake 

is van een activiteit in Nederland met mogelijk aanzienlijke grensover-

schrijdende milieugevolgen. De artikelen 9.20 tot en met 9.25 Ob doen 

dat als een project-mer aan de orde is. Ook is in beide gevallen een 

regeling opgenomen indien in een buurstaat een dergelijk project wordt 

geïnitieerd. Dergelijke regelingen bestaan ook thans in de Wm. 
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AKD verdiept: Digitalisering onder de Omgevingswet
Tegenwoordig gaat alles online: boodschappen doen, nieuwe schoenen 

kopen, een vakantie boeken of bankieren. Het is dan ook niet meer van 

deze tijd dat (ruimtelijke) informatie over (de kwaliteit van) de leefom-

geving bestaat uit dikke stapels papier die voor elke situatie opnieuw bij 

elkaar moeten worden gezocht. Dat kost veel tijd en geld en moet 

anders als de Omgevingswet in werking treedt.

Informatie over de leefomgeving en gelijke toegankelijkheid daarvan 

voor alle gebruikers is cruciaal voor een goede werking van de Omge-

vingswet. Het gaat om informatie bestemd voor de initiatiefnemer, 

omwonenden en het bevoegd gezag. Hoe wordt deze informatie over 

de leefomgeving breed toegankelijk? Tot op heden is informatie over de 

leefomgeving 'versplinterd' of via losstaande voorzieningen (ruimtelijke-

plannen.nl, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Omgevings-

loket Online (OLO)) voor de meeste mensen moeilijk te verkrijgen.

Uitrol en eindbeeld van DSO
De toegankelijkheid van informatie wordt onder de Omgevingswet 

gewaarborgd door de uitrol van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

(DSO). DSO is een geordend en verbonden geheel van gegevensver-

zamelingen, afspraken en ICT-voorzieningen (zie ook de toelichting bij 

het Omgevingsbesluit). 

Door middel van DSO kan informatie worden verkregen over de huidige 

staat van de leefomgeving en over welke wet- en regelgeving op een 

bepaalde plaats geldt. Het eindbeeld voor DSO is dat met een "klik op de 

kaart" een initiatiefnemer of een belanghebbende kan zien wat er mag 

en wat er kan op die locatie. Met de Omgevingswet krijgt iedere 

gemeente voor haar gehele grondgebied dus in ieder geval een altijd 

actueel (geconsolideerd) omgevingsplan. Dit eindbeeld is ook onder-

streept in het bestuursakkoord van 1 juli 2015 tussen het ministerie van 

IenM, VNG, IPO en UvW. 

Dit stelsel zal echter nog niet volledig gerealiseerd zijn wanneer de 

Omgevingswet in werking treedt. Stapsgewijs en meegroeiend met de 

vraag van gebruikers (waaronder gemeenten die ook de grootste input 

leveren) zal DSO verder vorm krijgen. De verwachting is dat het nog tot 

2024 zal duren totdat DSO op volle sterkte is en alle informatie over de 

leefomgeving gemakkelijk en op begrijpelijke wijze wordt getoond, 

zodat de verbeterdoelen van de Omgevingswet worden ondersteund. 

DSO moet uiteindelijk leiden tot snellere procedures, betere besluiten en 

minder kosten voor initiatiefnemer en bevoegd gezag.

Omgevingsloket
DSO biedt vooral door het delen van beschikbare informatie een grote 

verbetering bij het informeren, aanvragen, behandelen en besluiten met 

betrekking tot omgeving gerelateerde initiatieven. 

Centraal staat het Omgevingsloket Online. Dat is één ingang met 

gebruikerstoepassingen die op een gestandaardiseerde manier informa-

tie aanbiedt die de initiatiefnemer, belanghebbenden en het bevoegd 

gezag in de praktijk nodig hebben om zich te informeren of te oriënte-

ren. Hieronder valt bijvoorbeeld een aanvraag- en meldingsmodule, 

waarbij een initiatiefnemer door alle relevante regelgeving en vragen 

wordt geleid. Via het loket kan een initiatiefnemer gemakkelijk te weten 

komen of een grote schuur in de tuin gebouwd kan worden, of dat 

bijvoorbeeld een schoonheidssalon aan huis mogelijk is. 

Tine Leemans - van Koten 

Omgevingsrecht

t +31 88 253 5978

e tleemansvankoten@akd.nl 
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Omwonenden kunnen snel achterhalen of het nabijgelegen restaurant zijn 

terras mag uitbreiden of tot 2.00 uur 's nachts open mag zijn. Zij krijgen 

een seintje van het systeem als zich een ontwikkeling in de buurt voordoet.  

De gemeente moet via een portaal aan de achterkant van het loket dan 

ook al zijn lokale regels invoeren en zal een melding van het systeem 

krijgen als er een initiatiefnemer is met een voorgenomen activiteit. 

Informatiehuizen
Informatiehuizen zijn op de informatie-infrastructuur aangesloten en 

ontsluiten vanuit verschillende beleidsvelden op een gestandaardiseerde 

manier informatie. Een informatiehuis is een nieuw organisatorisch 

concept waarin de partijen die in een relevant domein actief zijn zodanig 

onderling gaan samenwerken, dat ze gebruikers van DSO van beschik-

bare, bruikbare en bestendige informatie kunnen voorzien.  

Deze informatie zou telkens opnieuw te gebruiken moeten zijn en zo 

betrouwbaar moeten zijn dat het gebruik daarvan stand houdt bij de 

rechter. De beoogde informatiehuizen zijn voorzien voor de domeinen: 

Lucht, Water, Bodem & Ondergrond, Natuur, Externe Veiligheid, Geluid, 

Cultureel Erfgoed, Ruimte, Bouw en Afval. Het is de bedoeling dat deze 

informatie standaard wordt ingevuld bij het doen van een check of het 

indienen van een aanvraag, wat dus veel tijd en geld scheelt. 

Samenwerken
Standaardisatie en toegankelijkheid van alle informatie is noodzakelijk 

voor het ondersteunen van de ketensamenwerking tussen de bestuurs-

organen die betrokken zijn bij het nemen van besluiten en vooral bij de 

totstandkoming van omgevingsdocumenten. Bestuursorganen werken 

straks digitaal samen via een samenwerkingsruimte. Hier zet de 

aanvrager alle documenten klaar en dan kunnen het bevoegd gezag en 

bijvoorbeeld het adviserende gezag aan de slag met de beoordeling en 

via de samenwerkingsruimte documenten uitwisselen en opslaan. 

Conclusie
Met de invoering van DSO wordt gestreefd naar meer kwaliteit en 

samenhang in de informatievoorziening. DSO ziet op de verbeterde 

digitale ontsluiting van gegevens voor initiatiefnemers, belanghebbenden 

en het bevoegd gezag. Speerpunt is echter ook het verbeteren van de 

kwaliteit en de betrouwbaarheid van die informatie. Uitgangspunt 

hierbij is dat de herbruikbaarheid van informatie wordt vergroot, 

onderzoekslasten omlaag gaan en besluitvormingsprocessen sneller 

doorlopen kunnen worden. 

Bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet zal DSO helaas nog niet 

op volle kracht werken. Er is nog een lange weg te gaan (inschatting tot 

2024) en er zijn nog heel wat hobbels te nemen. De tijd zal leren of het 

lukt om geconsolideerde informatie en regels en altijd actuele en juiste 

informatie beschikbaar te maken.
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AKD verdiept: Mogen waterschappen breder kijken dan 
waterstaatkundige belangen?
Het beoordelingskader waarvan een waterschapsbestuur gebruik dient te 

maken bij het beslissen over watervergunningen is al langere tijd onder-

werp van discussie. Gelet op het functionele karakter van de waterschap-

pen en de wettelijke doelstellingen, is niet evident dat ook andere dan 

waterstaatkundige belangen bij de besluitvorming worden betrokken. In 

dit blog wordt vooruitgeblikt op de ruimte die waterschapsbesturen in 

dat verband zullen hebben onder het regime van de Omgevingswet.

Brede kijk
Wanneer een waterschapsbestuur een aanvraag beoordeelt voor een 

vergunning voor het realiseren van een steiger, mag daarbij dan 

betrokken worden of de aanvrager wel rechthebbende is op het aan- 

grenzende perceel? In 2013 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak  

van de Raad van State van niet: bij de besluitvorming op grond van de 

Waterwet mag slechts rekening worden gehouden met waterstaat-

kundige belangen. Er stond dan ook niets in de weg aan de verlening 

van een watervergunning aan iemand die geen opstalhouder is; het 

waterschapsbestuur mocht zelfs geen acht slaan op de belangen van de 

gebruiker, eigenaar of opstalhouder van het aangrenzende erf (ABRvS 14 

augustus 2013, AB 2013/318 m.nt. H.F.M.W. van Rijswick).

Met deze uitspraak is een einde gemaakt aan de zogenaamde 'brede 

kijk' in het waterbeheer. Op grond hiervan mochten waterschappen bij 

hun besluitvorming in het waterspoor rekening houden met andere dan 

waterstaatkundige belangen, waaronder natuur, milieu en ruimtelijke 

ordening. Een watervergunning mag nu alleen nog maar geweigerd 

worden als de activiteit niet verenigbaar is met de doelstellingen die in 

de wet worden genoemd. Het gaat daarbij om de voorkoming en 

beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 

samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en 

ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maat-

schappelijke functies door watersystemen. 

De soep wordt overigens niet steeds zo heet gegeten. Bij die maatschap-

pelijke functies kan het namelijk ook gaan om bijvoorbeeld recreatie, 

zodat een vergunning soms ook wegens niet puur waterstaatkundige 

belangen moet worden geweigerd (ABRvS 25 juni 2014, AB 2014/351 m.nt. 

H.F.M.W. van Rijswick). Verder zijn er aanknopingspunten dat in de 

Afdelingsjurisprudentie sprake is van zelfs een terugkeer naar de brede 

kijk (zie de waterrechtkroniek van J.J.H. van Kempen (M en R 2016/89) met 

een bespreking van onder meer ABRvS 8 juli 2015, ECLI: NL:RVS:2015:2154). 

De vraag is hoe dan ook hoe dat straks zit onder de Omgevingswet.

Zelfde werkwijze
Het stelsel van de Omgevingswet komt voor waterschappen in grote 

lijnen overeen met het huidige. Zij kunnen straks in hun waterschaps-

verordening – thans bekend als de keur – regels gaan stellen, waarbij 

kan worden uitgegaan van absolute verboden, al dan niet in combinatie 

met de mogelijkheid om dit verbod op te heffen door het verlenen van 

een omgevingsvergunning. Het uitgangspunt is dat een en ander – gelet 

op het functionele karakter van het waterschap – (nog steeds) geen 

betrekking mag hebben op de gehele fysieke leefomgeving, maar alleen 

op het watersysteem binnen het beheergebied. In de wetsgeschiedenis 

is verder het volgende opgenomen:

Hugo Doornhof

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5223

e hdoornhof@akd.nl 
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"Wat betreft de waterschapsverordening (vergunningplichtige activiteiten op 

grond van artikel 5.3) wordt er in dit verband op gewezen dat naar huidig recht 

op basis van artikel 6.13 in samenhang met artikel 6.21 van de Waterwet op een 

aanvraag om vergunning voor de hier bedoelde activiteiten het toetsingskader 

van de Waterwet van toepassing is. Met de verschuiving bij dit wetsvoorstel  

van het toetsingskader naar de waterschapsverordening zelf, wordt voor alle 

vergunningplichten die op decentraal niveau in een verordening zijn opgenomen 

dezelfde systematiek gehanteerd."

In samenhang bezien volgt hieruit dat de wetgever niet heeft beoogd 

dat waterschappen zich maar allerlei belangen gaan aantrekken.

Andere belangen?
Anderzijds zijn de doelstellingen van de Omgevingswet veel ruimer 

geformuleerd dan die van de Waterwet. Naast het bereiken van een 

veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevings- 

kwaliteit, gaat het daarbij om het doelmatig beheren, gebruiken en 

ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschap-

pelijke behoeften. Los van de vraag of het ontwerp-Besluit kwaliteit 

leefomgeving (helemaal) in overeenstemming is met de wet, heeft dit er 

in ieder geval onder meer toe geleid dat bij de beoordeling van een 

aanvraag voor een vergunning voor bijvoorbeeld een wateractiviteit 

binnen een beschermingszone ten aanzien van een nat (Rijks)water-

staatswerk, ook niet-waterstaatkundige belangen een rol mogen gaan 

spelen. De vergunning kan onder meer geweigerd worden als dit nodig 

is om de veiligheid te waarborgen of de gezondheid en het milieu te 

beschermen (artikelen 8.69 lid 2 en 8.76 ontwerp-Besluit kwaliteit 

leefomgeving). Als een dergelijke vergunning (toch) wordt verleend, 

kunnen daaraan (monumentenzorg)voorschriften worden verbonden 

met het oog op het behoud van het cultureel erfgoed (artikelen 8.77, 

8.67 en 8.72 lid 3).

Op grond van dit alles is niet uitgesloten dat ook bij het vaststellen van 

de decentrale waterschapsverordening mag worden uitgegaan van een 

bredere kijk. Dit vergt van waterschappen dan wel een zorgvuldige 

voorbereiding, omdat het functionele karakter van het waterschap en de 

Omgevingswetdoelstellingen uiteindelijk wel beperkingen meebrengen. 

Het is juridisch in elk geval gevaarlijk om bij een individuele aanvraag  

om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zomaar buiten 

de waterstaatkundige lijnen te zwemmen.
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AKD verdiept: Natuurbescherming onder de Omgevingswet (deel 1)
In dit blog, dat uit twee delen bestaat, worden de hoofdlijnen van 

natuurbescherming onder de Omgevingswet en de AMvB's besproken 

voor zover deze nu bekend zijn. In deel 1 wordt ingegaan op de integratie 

van de toekomstige Wet natuurbescherming in de Omgevingswet, het 

opgaan van (delen van) de natuurvisie in de omgevingsvisie en de 

overgang van het Natura 2000-beheerplan in een verplicht programma. 

In deel 2 (dat morgen wordt gepubliceerd) wordt ingegaan op de 

programmatische aanpak, de omgevingsvergunning, de houdbaarheid 

van onderzoeksgegevens, het Natuurnetwerk Nederland en de integratie 

van niet-plaatsgebonden handelingen uit de Wet natuurbescherming.

Via de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet
Het natuurbeschermingsrecht is al geruime tijd in beweging en het ziet 

er niet naar uit dat het de komende jaren in rustiger vaarwater zal 

komen. Op 19 januari 2016 werd de Wet natuurbescherming gepubli-

ceerd in het Staatsblad. Deze wet zal de huidige Natuurbeschermings-

wet 1998 (Nbw 1998), Flora- en faunawet (Ffw) en Boswet vervangen. 

Bij brief van 13 mei 2016 kondigde Staatssecretaris Van Dam aan dat 

bepaalde onderdelen van de net gepubliceerde Wet natuurbescherming 

niet in werking zullen treden. Het gaat om de bepalingen die het 

zogenoemde verplichte aanhaken van Nbw-vergunningen en Ffw- 

ontheffingen aan de omgevingsvergunning regelen. Een alternatieve 

regeling is voorgesteld in het ontwerp-Besluit natuurbescherming dat, 

tegelijk met de ontwerp-Regeling natuurbescherming, bij de genoemde 

brief van 13 mei 2016 aan de Tweede Kamer is gezonden. 

De Wet natuurbescherming zal naar verwachting op 1 januari 2017 in 

werking treden, om enkele jaren later op te gaan in de Omgevingswet. 

Daartoe wordt momenteel gewerkt aan een Aanvullingswet natuur die 

dit najaar (mogelijk per 1 november 2016) ter internetconsultatie zal 

worden voorgelegd. Het streven van het kabinet is om het wetsvoorstel 

voor de Aanvullingswet natuur in de eerste helft van 2017 aan de Afdeling 

advisering van de Raad van State voor te leggen. Na verwerking van het 

advies van de Afdeling advisering en het opstellen van het nader rapport, 

zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden toegezonden. De 

AMvB's behorende bij de Omgevingswet zullen via een Aanvullingsbesluit 

natuur waar nodig worden aangevuld in verband met de overgang van de 

natuurwetgeving naar de Omgevingswetgeving. Het Aanvullingsbesluit 

natuur zal te zijner tijd worden voorgehangen bij beide Kamers van de 

Staten-Generaal. De inhoud van de Wet natuurbescherming, het Besluit 

natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming zal beleidsneu-

traal worden omgezet. Het kabinet heeft het voornemen om de integratie 

van de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsre-

gelgeving in het stelsel van de Omgevingswet te laten plaatsvinden op 

het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet, zodat op dat 

moment één wet ontstaat voor de fysieke leefomgeving. 

Moet dat nou zo…? 
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet natuurbescherming  

is de vraag gesteld of die wet niet beter kan worden aangehouden en 

in één keer in de Omgevingswet kan worden geïntegreerd. Daartoe 

werd in de Eerste Kamer nog een motie ingediend, die niet werd 

aangenomen. Reden daarvoor was onder meer dat de Staatssecretaris 

had toegelicht dat de instrumenten en begrippenkaders van de Wet 

natuurbescherming al zo goed mogelijk zijn afgestemd op de Omgevings- 

wet en de Wet natuurbescherming hierin één-op-één zal overgaan  

(Handelingen EK, 2015-2016, 33 348, nr. 11, item 8). De Staatssecretaris  

gaf in diezelfde toelichting echter ook aan dat bij het opstellen van  

het Aanvullingsbesluit natuur rekening zal worden gehouden met de 

ervaring die dan is opgedaan met de Wet natuurbescherming. 

Wienke Zwier

Omgevingsrecht, Bestuursrecht

t +31 88 253 5989

e wzwier@akd.nl 
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Desgevraagd merkte hij daarbij op dat de onderwerpen bejaagbare 

soorten en deelname van maatschappelijke organisaties aan faunabe-

heereenheden in ieder geval onderdeel zullen zijn van de evaluatie van 

de Wet natuurbescherming bij de overgang naar de Omgevingswet. 

Dat lijkt toch de deur open te houden voor (enige) wijzigingen. 

Uit de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur zal 

blijken hoe het instrumentarium en het normenkader van de Wet 

natuurbescherming precies zal worden ingepast in het stelsel van de 

Omgevingswet. Hoewel de aanvullingswetgeving nog niet beschikbaar 

is, betekent dit niet dat er op dit moment nog niets is geregeld over 

natuur in de Omgevingswet. Verspreid over de Omgevingswet en de 

AMvB's zijn al diverse bepalingen opgenomen over natuur. 

Natuur is onderdeel van de fysieke leefomgeving 
De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die 

gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. De 

wet bevat een integraal kader voor plaatsgebonden activiteiten van 

burgers, bedrijven en overheden in die fysieke leefomgeving. De fysieke 

leefomgeving omvat onder meer natuur. Onder natuur worden in ieder 

geval in het wild levende flora en fauna en hun habitats verstaan, maar 

ook aangeplante bomen en andere vaste planten kunnen vaak als 

natuur worden beschouwd (TK, 2013–2014, 33 962, nr. 3, p. 60). Nu 

natuur onderdeel is van de fysieke leefomgeving, heeft de algemene 

doelstelling in artikel 1.3 van de Omgevingswet ook betrekking op 

natuur. Natuurbescherming is ook opgenomen als oogmerk waarvoor 

een nadere uitwerking of begrenzing ten aanzien van de uitoefening van 

taken en bevoegdheden door bestuursorganen op grond van de 

Omgevingswet kan plaatsvinden (artikel 2.1, derde lid, onder h Ow). 

Van natuurvisie naar omgevingsvisie 
De natuurvisie is één van de instrumenten waarin de Wet natuurbescher-

ming voorziet. In feite vormt de natuurvisie de voortzetting van het 

natuurbeleidsplan, dat op grond van de huidige Nbw 1998 ten minste 

eenmaal in de acht jaar moet worden vastgesteld. De Wet natuurbe-

scherming schrijft voor dat de Minister van EZ en provinciale staten elk 

een natuurvisie vaststellen. De nationale natuurvisie bevat de hoofdlijnen 

van het te voeren rijksnatuurbeleid, terwijl in de provinciale natuurvisie de 

hoofdlijnen van het natuurbeleid van de betreffende provincie worden 

neergelegd. De natuurvisie heeft betrekking op de volle breedte van het 

beleidsveld van natuur- en landschapsbescherming. 

De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van een bestuursor-

gaan over de noodzakelijke en de gewenste ontwikkelingen van de fysieke 

leefomgeving (waaronder dus natuur) in zijn bestuursgebied. In de 

omgevingsvisie zullen de onderdelen van de natuurvisie opgaan die van 

belang zijn voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming 

en het behoud van de natuur en de kwaliteit en het beheer van de fysieke 

leefomgeving. In de nationale omgevingsvisie wordt natuur dan meegeno-

men in de integrale beleidsoverwegingen voor de fysieke leefomgeving op 

strategisch niveau. Daarmee moet worden verzekerd dat het belang van 

natuur als één van de bepalende onderdelen van het beleid voor de fysieke 

leefomgeving wordt meegenomen. Op provinciaal niveau maakt het 

(strategische) natuurbeleid deel uit van de provinciale omgevingsvisie. In de 

parlementaire geschiedenis wordt in dit verband het voorbeeld gegeven 

van beleid om in een bebouwde of nog te bebouwen omgeving en in samen-

hang met andere belangen actief natuur te ontwikkelen of om gezonde 

soortenpopulaties in hun natuurlijke verspreidingsgebied op provinciaal en 

gemeentelijk niveau te bevorderen (TK, 2014–2015, 33 962, nr. 12, p. 245). 
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In de Wet natuurbescherming is met het oog op de overgang van de 

natuurvisie in de omgevingsvisie opgenomen dat onderdelen van het 

rijks- dan wel provinciale natuurbeleid ook kunnen worden opgenomen 

in een andere rijks- respectievelijk provinciale visie (artikel 1.5, zesde lid 

en artikel 1.7, vierde lid Wet natuurbescherming).

Van beheerplan naar verplicht programma
Het beheerplan vormt een belangrijk instrument voor het realiseren  

van het Natura 2000-netwerk in Nederland. Voor alle Natura 2000- 

gebieden zijn doelstellingen opgenomen in de aanwijzingsbesluiten. In 

de beheerplannen wordt uitgewerkt welke maatregelen op welke wijze 

genomen zullen worden om deze doelstellingen te bereiken. In het 

kader van de Omgevingswet vallen de beheerplannen onder de catego-

rie programma's. Omdat het vaststellen van beheerplannen voortvloeit 

uit internationale verplichtingen, is de vaststelling van deze program-

ma's verplicht.

Beheerplannen worden in de meeste gevallen vastgesteld door de 

provincies. Dat is onder de Omgevingswet niet anders. De Omgevings-

wet schrijft voor dat gedeputeerde staten van de provincie waarin een 

Natura 2000-gebied ligt of, als dat gebied in meer dan een provincie ligt, 

gedeputeerde staten van de provincie waarin dat gebied grotendeels 

ligt, voor dat gebied een beheerplan moeten vaststellen (artikel 3.8, 

derde lid Ow). Sommige Natura 2000-gebieden worden geheel of 

gedeeltelijk beheerd door het Rijk. Voor die gebieden of gedeelten 

daarvan is de betrokken Minister het bevoegd gezag (artikel 3.9, derde 

lid Ow). Welke Minister bevoegd is, is afhankelijk van het soort gebied 

en het beheer. Gaat het om rijkswateren dan is de Minister van I&M 

bevoegd; voor militaire terreinen de Minister van Defensie. Voor andere 

gebieden die onder rijksverantwoordelijkheid worden beheerd is de 

Minister van EZ bevoegd. 

Op grond van artikel 2.26 Ow moeten inhoudelijke regels worden 

gesteld over verplicht vast te stellen programma's. Deze regels hebben 

mede tot doel om achteruitgang van de staat of kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving te voorkomen of te beperken en strekken in ieder geval 

tot uitvoering van diverse richtlijnen, waaronder de Habitatrichtlijn en 

de Vogelrichtlijn. Voor Natura 2000-beheerplannen zijn deze eisen 

uitgewerkt in artikel 4.29 van het ontwerp-Besluit kwaliteit leefomge-

ving. Een beheerplan bevat in ieder geval een beschrijving van de voor 

het Natura 2000-gebied nodige instandhoudingsmaatregelen en 

passende maatregelen en de beoogde resultaten van deze maatregelen. 

De Nota van Toelichting bij het ontwerp-Besluit kwaliteit leefomgeving 

geeft aan dat in het beheerplan wordt beschreven waar de te bescher-

men, te herstellen of te ontwikkelen natuurwaarden liggen, welke 

instandhoudingsmaatregelen worden getroffen, hoe dat gebeurt en wat 

daarbij de beoogde resultaten zijn en dat uit het beheerplan moet 

blijken welke afweging heeft plaatsgevonden over de noodzaak, 

evenredigheid en geschiktheid van de beschreven maatregelen in 

samenhang met de te realiseren natuurdoelstellingen. Daarbij moet ook 

worden aangegeven hoe bij de in het beheerplan op te nemen maatre-

gelen rekening is gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en 

cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden. De in dit 

artikel opgenomen eisen zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 

de Wet natuurbescherming. Het eerste beheerplan wordt vastgesteld 

uiterlijk drie jaar na dagtekening van het besluit tot aanwijzing van een 

gebied als Natura 2000-gebied (artikel 4.30 ontwerp-Besluit kwaliteit 

leefomgeving). Op grond van artikel 3.18, derde lid Ow geldt een 

uitvoeringsplicht voor beheerplannen voor Natura 2000-gebieden. 
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In artikel 8.15 van het ontwerp-Omgevingsbesluit is opgenomen dat een 

beheerplan elke zes jaar wordt geactualiseerd. Actualisatie kan ook 

inhouden dat het beheerplan ongewijzigd opnieuw wordt vastgesteld. 

Het tijdvak voor beheerplannen staat op dit moment in artikel 19a, 

tweede lid Nbw 1998 en per 1 januari 2017 in artikel 2.3, vierde lid Wet 

natuurbescherming (zes jaar). Op de voorbereiding van een beheerplan 

is (onveranderd) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing 

(artikel 16.27 Ow). Zienswijzen kunnen daarbij worden ingediend door 

een ieder en niet alleen door belanghebbenden (artikel 16.23 Ow).  

Die verruiming van de inspraakmogelijkheden is ook onder de Wet 

natuurbescherming voorzien. Onder de huidige Nbw geldt dat slechts 

belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Bij het vaststellen 

van het beheerplan moet worden aangegeven hoe burgers, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding 

zijn betrokken (artikel 8.5 ontwerp-Omgevingsbesluit). Deze laatste 

bepaling is bedoeld als stimulans voor het vaststellende bestuursorgaan 

om zorg te dragen voor vroegtijdige participatie van derden.

Programma's binden, evenals omgevingsvisies, in beginsel alleen het 

vaststellend bestuursorgaan zelf bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 

Om die reden staat tegen de vaststelling van programma's in beginsel geen 

beroep open. Om onduidelijkheden te voorkomen wordt het programma 

op de negatieve lijst van de Awb geplaatst. Een uitzondering geldt voor 

programma's met specifieke rechtsgevolgen. Indien een programma een 

rechtstreekse titel biedt voor activiteiten, waarvoor vervolgens geen apart 

toestemmingsbesluit meer nodig is, dan staat tegen die onderdelen van  

het programma wel beroep open. Deze programma's zullen niet worden 

vermeld op de negatieve lijst (TK, 2013–2014, 33 962, nr. 4, p. 141). Voor wat 

betreft beheerplannen geldt dat daarin, behalve instandhoudingsmaat-

regelen, ook kan worden opgenomen welke activiteiten in het gebied en 

daarbuiten het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor dat 

gebied niet in gevaar brengen. Deze activiteiten vallen niet langer onder de 

vergunningplicht. Het beheerplan heeft ten aanzien van deze activiteiten 

het karakter van een vrijstelling. Tegen deze onderdelen van het beheer-

plan zal, net als nu, beroep mogelijk blijven.

In de Wet natuurbescherming is geregeld dat het beheerplan onderdeel 

kan uitmaken van een ander plan of programma dat betrekking heeft op 

de inrichting, het beheer of het gebruik van het betrokken Natura 2000- 

gebied. Deze integrale benadering wordt onder de Omgevingswet 

gecontinueerd. 

Tenslotte merk ik op dat op grond van artikel 16.36, tweede lid Ow geldt 

dat als bij de voorbereiding van een plan of programma op grond van 

artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming een passende beoordeling 

moet worden gemaakt, ook een milieueffectrapport moet worden 

gemaakt. Dat is nu ook al het geval (artikel 7.2a Wet milieubeheer).  

Ik neem aan dat de verwijzing naar de Wet natuurbescherming, die 

overigens op meer plekken in de Omgevingswet en de AMvB's voorkomt, 

in het kader van de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit 

natuur zal worden vervangen door (nog in te voegen) bepalingen in de 

Omgevingswet en de AMvB's. 

Tot zover...
Tot zover deel 1 van dit blog over natuurbescherming onder de  

Omgevingswet. Deel 2 is te vinden op de volgende pagina. 
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AKD verdiept: Natuurbescherming onder de Omgevingswet (deel 2)
In deel 1 van dit blog over natuurbescherming onder de Omgevingswet 

ben ik ingegaan op de integratie van de toekomstige Wet natuurbe-

scherming in de Omgevingswet, het opgaan van (delen van) de natuur-

visie in de omgevingsvisie en de overgang van het Natura 2000-beheer-

plan in een verplicht programma. In dit deel 2 zal ik ingaan op de 

programmatische aanpak, de omgevingsvergunning, de houdbaarheid 

van onderzoeksgegevens, het Natuurnetwerk Nederland en de integratie 

van niet-plaatsgebonden handelingen uit de Wet natuurbescherming.

Verruiming van de programmatische aanpak tot de gehele 
fysieke leefomgeving 
De huidige Nbw 1998 voorziet al in een programmatische aanpak van de 

stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden. Het gaat om een samen-

hangende, overkoepelende aanpak waarmee enerzijds wordt beoogd 

om het realiseren van de natuurdoelstellingen binnen bereik te brengen 

en anderzijds om ruimte te creëren voor nieuwe economische ontwik-

kelingen. Met de Wet natuurbescherming wordt de programmatische 

aanpak breed inzetbaar voor de aanpak van gebiedsoverstijgende 

factoren die leiden tot belasting van de natuurwaarden in Natura 

2000-gebieden of nadelige gevolgen voor in het wild levende dier- en 

plantensoorten. Dit hoeft dus niet om stikstof te gaan. Onder de 

Omgevingswet wordt een verdere verruiming doorgevoerd en wordt 

het instrument van de programmatische aanpak verbreed tot de gehele 

fysieke leefomgeving. Het doel van zo'n aanpak is het voldoen aan 

omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke leefomge-

ving (bijvoorbeeld de maximaal toelaatbare stikstofdepositie op een 

Natura 2000-gebied), vooral in gevallen waar deze onder druk staan. 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zal onder de Omgevingswet 

worden gecontinueerd.

Paragraaf 3.2.4 van de Omgevingswet bevat algemene bepalingen over 

de programmatische aanpak (waaronder de in deel 1 van dit blog reeds 

genoemde uitvoeringsplicht uit artikel 3.18 Ow). In het ontwerp-Besluit 

kwaliteit leefomgeving is paragraaf 4.5 gereserveerd voor de PAS. 

Instructieregels voor de PAS zullen hierin via het voorziene Aanvullings-

besluit natuur worden ingevoegd. Vooralsnog zijn er geen andere 

onderwerpen aangewezen waarvoor een programmatische aanpak 

wordt geactiveerd. 

Omgevingsvergunning voor natuuraspecten
De Omgevingswet voorziet op dit moment al in een omgevingsvergun-

ningplicht voor Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten, 

voor zover daarvoor ook een (andere) omgevingsvergunning benodigd is 

(artikel 5.1, derde lid Ow). Onder Natura 2000-activiteiten en flora- en 

fauna-activiteiten wordt kort gezegd verstaan: activiteiten waarvoor op 

grond van de Wet natuurbescherming een vergunning of ontheffing 

benodigd is. Deze activiteiten zijn op dit moment onder de Omgevings-

wet nog uitsluitend omgevingsvergunningplichtig als sprake is van 

samenloop met één of meer andere omgevingsvergunningplichtige 

activiteiten. Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet natuur zal regelen 

dat voor Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten in  

alle gevallen een omgevingsvergunning nodig is. Ik neem aan dat 

verwijzingen naar de Wet natuurbescherming, die op meer plekken in 

de Omgevingswet en de AMvB's voorkomen, dan ook zullen worden 

vervangen door (nog in te voegen) bepalingen in de Omgevingswet en 

de AMvB's. 
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De initiatiefnemer heeft – overeenkomstig het algemene regime van de 

Omgevingswet – de keuze om een afzonderlijke omgevingsvergunning 

aan te vragen voor de natuuraspecten (enkelvoudige vergunning), dan 

wel om deze mee te nemen in een omgevingsvergunning die ook 

betrekking heeft op andere aspecten (meervoudige omgevingsver- 

gunning) (artikel 5.7, eerste lid Ow). 

Voor enkelvoudige omgevingsvergunningen voor Natura 2000-activi-

teiten en flora- en fauna-activiteiten zijn gedeputeerde staten het 

bevoegd gezag, tenzij de activiteit als zijnde van nationaal belang is 

aangewezen op grond van artikel 1.3, vijfde lid Wet natuurbescherming 

(artikel 5.10 Ow jo. artikel 3.4, eerste lid, onder e ontwerp-Omgevings-

besluit). In dat geval is de Minister van EZ bevoegd (artikel 5.11 Ow jo. 

artikel 3.6, eerste lid onder d ontwerp-Omgevingsbesluit). Wordt een 

meervoudige omgevingsvergunning aangevraagd voor (onder meer) 

deze activiteiten, dan hebben gedeputeerde staten (c.q. de Minister van 

EZ) advies met instemming (artikel 3.15, eerste lid, onder d jo. vierde lid, 

onder a en artikel 3.17, eerste lid jo. derde lid, onder a ontwerp-Omge-

vingsbesluit). Dit instrument komt in de plaats van de verklaring van 

geen bedenkingen die het college van b&w nu moet aanvragen bij 

gedeputeerde staten c.q. de Minister wanneer de natuurtoestemming 

aanhaakt aan de omgevingsvergunning. Gedeputeerde staten c.q. de 

Minister zijn bevoegd om handhavend op te treden ten aanzien van de 

activiteit waarmee zij hebben ingestemd (artikel 18.3 Ow jo. artikel 11.2 

ontwerp-Omgevingsbesluit).

In artikel 5.29 van de Omgevingswet is bepaald dat de beoordelings-

regels voor Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten 

worden gesteld met het oog op de natuurbescherming en dat deze 

regels in ieder geval strekken tot uitvoering van artikel 6, tweede, derde 

en vierde lid, en artikel 16 van de Habitatrichtlijn en artikel 9 van de 

Vogelrichtlijn. De beoordelingsregels zullen via het Aanvullingsbesluit 

natuur worden ingevoegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving.  

De normstelling zal daarmee plaatsvinden op het niveau van de AMvB. 

De aanwijzing van vergunningplichtige activiteiten zal via datzelfde 

Aanvullingsbesluit natuur worden ingevoegd in het Besluit activiteiten 

leefomgeving. De bevoegdheidsverdeling voor vergunningverlening, 

toezicht en handhaving van Natura 2000-activiteiten en flora- en 

fauna-activiteiten zal, voor zover die nu nog in de Wet natuurbescher-

ming staat, in het Omgevingsbesluit worden opgenomen.

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat op een aanvraag om een 

omgevingsvergunning, de reguliere voorbereidingsprocedure van 

toepassing is (artikel 16.62 Ow). Artikel 16.65 van de Omgevingswet 

bepaalt dat in afwijking hiervan de uniforme openbare voorbereidings-

procedure van afdeling 3.4 Awb van toepassing is op de voorbereiding 

van de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als de 

aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een bij AMvB 

aangewezen activiteit. Aanwijzing van deze activiteiten heeft plaatsge-

vonden in artikel 8.20 van het ontwerp-Omgevingsbesluit. De aanwij-

zing is ingegeven door internationaalrechtelijke en Europese verplicht-

ingen en heeft mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu.

Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten worden in artikel 

8.20 van het ontwerp-Omgevingsbesluit niet genoemd. De Staatssecretaris 

heeft eerder, naar aanleiding van opmerkingen van de Afdeling advisering 

van de Raad van State, aangegeven dat nog nader moest worden bezien 

of voor Natura 2000-activiteiten en flora- en faunaactiviteiten de 

reguliere procedure dan wel de procedure van afdeling 3.4 Awb zou gaan 

gelden (TK, 2013–2014, 33 962, nr. 4, p. 102). Daarvoor is bepalend in hoe-

verre de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn verplichten tot het opnemen 

van een geformaliseerde mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. 
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Het is mij niet bekend of deze vraag met het niet noemen van Natura 

2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten in artikel 8.20 van het 

ontwerp-Omgevingsbesluit definitief is beantwoord of dat in het kader 

van het aanvullingsspoor natuur nog wijzigingen op dit punt worden 

doorgevoerd. In dit verband is in ieder geval van belang dat onder de 

Omgevingswet bij termijnoverschrijding in de reguliere procedure de 

positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen niet van toepassing 

is. Dat betekent dat een natuurtoestemming, ook indien de reguliere 

procedure van toepassing is, niet van rechtswege zal kunnen ontstaan. 

Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een wel in 

artikel 8.20 ontwerp-Omgevingsbesluit genoemde activiteit (bijvoor-

beeld de milieubelastende activiteit voor het exploiteren van een 

ippc-installatie) dan is afdeling 3.4 Awb wel van toepassing. Dat geldt 

ook indien voor een project een milieueffectrapport moet worden 

opgesteld (artikel 16.50 jo. 16.43, eerste lid Ow). 

Houdbaarheid onderzoeksgegevens voor Natura 2000-
activiteiten en flora- en fauna-activiteiten
Op grond van artikel 16.5 van de Omgevingswet kan bij het nemen van 

besluiten op grond van de Omgevingswet in ieder geval gebruik worden 

gemaakt van onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan twee jaar. Dat 

geldt echter niet voor besluiten die betrekking hebben op een Natura 

2000-activiteit of flora- en fauna-activiteit. Dit sluit aan bij de bestaan-

de regelgeving waarin in verband met het voorzorgsbeginsel is afgezien 

van het opnemen van een houdbaarheidsbepaling. Uiteraard kan ook 

ten aanzien van Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten 

gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens, zo lang 

die maar voldoende actueel zijn. 

Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlandse netwerk van 

bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Op dit moment 

wordt het NNN beschermd via het nee-tenzij regime uit het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de provinciale verorde-

ningen, dat bij de vaststelling van bestemmingsplannen en het verlenen 

van omgevingsvergunningen voor het afwijken van een bestemmings-

plan moet worden toegepast. Hoewel de bescherming van het NNN 

buiten de reikwijdte van de Wet natuurbescherming valt, is in die wet 

wel opgenomen dat gedeputeerde staten in hun provincie zorgdragen 

voor de totstandkoming en instandhouding van het NNN (artikel 1.12, 

tweede lid Wnb). Onder de Omgevingswet worden de NNN-gebieden 

aangewezen en begrensd in de omgevingsverordeningen (artikel 7.5 

ontwerp-Besluit kwaliteit leefomgeving). In de omgevingsverordeningen 

worden eveneens de wezenlijke kenmerken en waarden van die 

gebieden opgenomen en regels gesteld over omgevingsplannen, 

projectbesluiten van gedeputeerde staten of het waterschap en 

omgevingsvergunningen voor een afwijkactiviteit (artikel 7.6 en 7.7 

ontwerp-Besluit kwaliteit leefomgeving). Die regels houden in ieder 

geval in dat binnen het NNN geen activiteiten worden toegelaten die 

per saldo leiden tot een significante aantasting van het natuurnetwerk. 

Dit mag slechts indien sprake is van een groot openbaar belang,  

er geen reële alternatieven zijn en de negatieve effecten worden 

gecompenseerd. Als compensatie bestaat uit het toevoegen van een 

nieuw gebied aan het NNN, dan wordt dit gebied zo spoedig mogelijk in 

het NNN opgenomen en als zodanig begrensd (artikel 7.7, tweede lid 

ontwerp-Besluit kwaliteit leefomgeving). Deze laatste bepaling is  

nieuw ten opzichte van het Barro en volgt uit een aanbeveling van de 

Algemene Rekenkamer om de bescherming van compensatienatuur 

beter te waarborgen. Provincies hebben de bevoegdheid om verder-

gaande eisen te stellen. 
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Niet-plaatsgebonden handelingen 
Hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Omgevingswet zijn gereserveerd voor de 

integratie van regelgeving over niet-plaatsgebonden handelingen, zoals 

het soortenregime en regels over schadebestrijding en faunabeheer, 

jacht en handel uit de Wet natuurbescherming. 

Tot slot
In deel 1 en 2 van dit blog zijn de hoofdlijnen van natuurbescherming 

onder de Omgevingswet en de AMvB's besproken voor zover deze nu 

bekend zijn. Hoewel er al diverse instrumenten en bepalingen over 

natuurbescherming in de Omgevingswet zijn opgenomen, moet de 

volledige integratie van de toekomstige Wet natuurbescherming nog 

plaatsvinden. Uit de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit 

natuur zal blijken hoe deze integratie precies vorm zal krijgen.  

In november 2016 weten we waarschijnlijk meer. 
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AKD verdiept: Doorwerking omgevingswaarden in besluitvorming
Omgevingswaarden vormen een nadere concretisering van het doel van 

de Omgevingswet. Deze wet heeft tot doel – met het oog op duurzame 

ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 

verbetering van het leefmilieu – 'een veilige en gezonde fysieke leefom-

geving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden',  

in samenhang met 'het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van 

de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften' 

(artikel 1.3 Ow). Afdeling 2.3 Omgevingswet geeft de bevoegdheid met het 

oog op dit doel omgevingswaarden vast te stellen (artikel 2.9 lid 1 Ow). 

Het Rijk kan deze bij AMvB vaststellen, provincies en gemeenten kunnen 

dit bij omgevingsverordening respectievelijk omgevingsplan.

Omgevingswaarden zijn beleidsdoelen. Ze normeren de gewenste staat 

of kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan. 

Daartoe beschrijven ze de daadwerkelijke kwaliteit die op een bepaalde 

plaats en op een bepaald moment moet worden bereikt, nagestreefd  

of in stand gehouden. Deze kwaliteit wordt bepaald door een optelsom 

van natuurlijke processen, de invloed van activiteiten van burgers en 

bedrijven en de keuzes die de verschillende overheden maken bij het 

beheer van de fysieke leefomgeving. Ten aanzien van de laatste twee 

factoren is beleidsvorming mogelijk, welke met omgevingswaarden 

vorm kan worden gegeven. 

Karakter omgevingswaarden
Een omgevingswaarde bepaalt de gewenste staat of kwaliteit, de 

toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentratie of 

depositie van stoffen (artikel 2.9 lid 2 Ow). Voor het vaststellen van een 

omgevingswaarde is mitsdien vereist dat een doelstelling voor een 

(onderdeel van de) fysieke leefomgeving voldoende meetbaar/bereken-

baar is of anderszins in objectieve termen te vatten (artikel 2.9 lid 3 Ow). 

Hierbij valt te denken aan een concentratiewaarde voor stof X in de lucht, 

een geluidswaarde in een bepaald gebied of eisen aan de kwaliteit van 

een natuurgebied. Bij de vaststelling wordt bepaald of een omgevings-

waarde een resultaatsverplichting, inspanningsverplichting of ander- 

soortige verplichting behelst. Tevens wordt het tijdstip waarop of de 

termijn waarbinnen aan de gestelde verplichting moet zijn voldaan bepaald. 

Voorts worden de locaties waarop de desbetreffende omgevingswaarde 

van toepassing is aangewezen(artikel 2.10 lid 1 Ow). Tot slot wordt 

onderbouwd welke taken en bevoegdheden in elk geval worden ingezet 

om de omgevingswaarde te verwezenlijken (art. 2.10 lid 2 Ow).

Binding van overheden
Omgevingswaarden binden overheden. De vaststelling van een omge-

vingswaarde heeft in de eerste plaats tot gevolg dat een monitorings-

plicht ontstaat. Voor elke omgevingswaarde wordt de staat of kwaliteit 

van de fysieke leefomgeving, de belasting door activiteiten of de con- 

centratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving door 

monitoring bewaakt en wordt beoordeeld of aan die omgevingswaarde 

wordt voldaan (artikel 20.1 Ow). Het omgevingsplan, de omgevingsver-

ordening of de AMvB waarin de omgevingswaarde is vastgesteld, wijst 

het bestuursorgaan of een andere instantie aan die met de monitoring 

is belast, alsmede wordt de methode van monitoring aangegeven. 

Annet de Rooij 

Omgevingsrecht, 

Overheidsaansprakelijkheid

t +31 88 253 5931

e aderooij@akd.nl 
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De vaststelling van een omgevingswaarde heeft in de tweede plaats tot 

gevolg dat – in geval van (dreigende) overschrijving van de omgevings-

waarde – een programmaplicht voor het college van burgemeester en 

wethouders van de desbetreffende gemeente ontstaat (art. 3.10 Ow). 

Een programma is gericht op het (alsnog) voldoen aan de omgevings-

waarde en bevat in dit kader een pakket met beleids- of beheersmaat-

regelen. De Memorie van Toelichting geeft aan dat een programma door 

de maatregelen daaruit bijdraagt aan verbetering, waarbij een deel van 

de gebruiksruimte ten goede kan komen aan maatschappelijk gewenste 

ontwikkelingen. Deze methodiek is momenteel herkenbaar in onder 

andere het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

De programmaplicht geldt voor het college van burgemeester en 

wethouders onafhankelijk van de vraag of de omgevingswaarde door de 

gemeente, de provincie of het Rijk is vastgesteld. Eventueel kan bij 

AMvB of omgevingsverordening een ander bestuursorgaan worden 

aangewezen dat het programma vaststelt. Indien de (bijna) overschreden 

omgevingswaarde betrekking heeft op een watersysteem dat bij het 

waterschap of het Rijk in beheer is, geldt een programmaplicht voor de 

beheerder van het desbetreffende watersysteem (het dagelijks bestuur 

van een waterschap of de Minister van IenM). 

Binding van burgers en bedrijven
Omgevingswaarden binden burgers en bedrijven niet. Zonder nadere 

regelstelling werken ze niet door in concrete besluiten met voorschriften 

die derden rechtstreeks binden, zoals omgevingsvisies, omgevings- 

plannen en omgevingsvergunningen. Beoogd is ruimte te creëren voor 

bestuursorganen om ontwikkelingsinitiatieven te plaatsen binnen een 

breder maatregelenpakket. Tevens is beoogd te voorkomen dat er een 

onnodig strikte juridische koppeling bestaat tussen een omgevings-

waarde en een besluit in een concreet geval. Een dergelijke strikte 

koppeling zou volgens de Memorie van Toelichting slechts leiden tot het 

niet doorgaan van een project zonder verbetering van de toestand.

Door middel van instructieregels en beoordelingsregels kan worden 

bewerkstelligd dat een omgevingswaarde geldt voor een decentrale 

overheid of doorwerkt naar concrete besluiten. Instructieregels zien  

op de uitoefening van taken en bevoegdheden. Een instructieregel 

wordt door het Rijk of een provincie vastgelegd in een AMvB respec-

tievelijk omgevingsverordening. Hierin kan een omgevingswaarde 

worden opgenomen. De instructieregel bepaalt in een dergelijk geval 

hoe een bepaalde omgevingswaarde bij de uitoefening van taken en 

bevoegdheden moet worden betrokken (art. 2.22 e.v. Ow). Hierbij valt  

te denken aan een instructieregel die bepaalt dat bij de vaststelling van 

een omgevingsplan rekening moet worden gehouden met de nacht-

donkerte in een bepaald gebied of een instructieregel die bepaalt dat  

bij het aanleggen van wegen rekening moet worden gehouden met  

de broedplaatsen van vogels. Beoordelingsregels bevatten regels voor 

het bevoegd gezag bij de beoordeling van omgevingsvergunningen  

(art. 5.18 e.v. Ow). Ze kunnen worden opgenomen in AMvB's, omge-

vingsverordeningen en omgevingsplannen. Omgevingswaarden kunnen 

in beoordelingsregels worden opgenomen en aldus doorwerken in de 

voorschriften van een omgevingsvergunning. Hierbij valt te denken aan 

een beoordelingsregel inhoudende dat het bevoegd gezag een omge-

vingswaarde op het vlak van maximale geluidbelasting in acht moet 

nemen bij het verlenen van een omgevingsvergunning.
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AKD verdiept: Externe veiligheid onder de Omgevingswet -  
vereenvoudiging en herziening
Externe veiligheidsregelgeving gaat over het regelen van activiteiten 

waarbij gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, geproduceerd of 

vervoerd. Omdat deze activiteiten gevaren voor de omgeving met zich 

kunnen brengen is het van belang om ongewone voorvallen te voor-

komen en, als dat niet mogelijk is, de effecten hiervan te beperken. Het 

onderwerp externe veiligheid zal onder de vigeur van de Omgevings- 

wet (en met name het Besluit kwaliteit leefomgeving – het Bkl) een 

overzichtelijker regeling kennen dan op dit moment het geval is.

Aan de hand van de gehanteerde begrippen in het Bkl zullen we in deze 

bijdrage op hoofdlijnen uiteenzetten hoe de regelgeving aangaande 

externe veiligheid is opgebouwd. Ook zullen we (waar nodig) stilstaan 

bij de wijzigingen ten opzichte van de huidige regelgeving. 

Externe veiligheid in de Omgevingswet en het Bkl
De Omgevingswet omvat onder meer een instructieregel (een regel over 

de uitoefening van een taak of bevoegdheid door een bestuursorgaan) 

over externe veiligheid. Het Rijk is op grond van artikel 2.28, aanhef en 

onder c van de Omgevingswet verplicht om over omgevingsplannen en 

projectbesluiten instructieregels te stellen voor de externe veiligheid van 

opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, waarbij in 

ieder geval de Seveso-richtlijn moet worden uitgevoerd (de Europese 

Richtlijn die ziet op de preventie van zware ongevallen waarbij gevaar-

lijke stoffen een rol spelen, evenals de beperking van de gevolgen 

daarvan op mens en milieu). Het artikelonderdeel zal de grondslag 

vormen voor regels die lijken op de regels die op dit moment zijn 

opgenomen in bijvoorbeeld het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) en het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo). De nieuwe 

regeling omtrent externe veiligheid zal met name worden opgenomen 

in het Bkl.

De externe veiligheidsregelgeving uit het Bkl zal in ieder geval van belang 

zijn voor het bevoegd gezag bij het vaststellen van een omgevingsplan. 

Het verdient vermelding dat het Bkl voor externe veiligheid geen moge-

lijkheden biedt om een slechtere kwaliteit toelaatbaar te achten dan de 

normen die in het Bkl zijn opgenomen (behoudens een tijdelijke uitzon-

dering voor drie jaar). De normen uit het Bkl zijn dus minimumnormen.

Over de band van de artikelen 5.18 en 5.26 van de Omgevingswet zullen 

de regels die op grond van artikel 2.28, aanhef en onder c van de 

Omgevingswet in het Bkl worden opgenomen, ook relevant zijn voor de 

beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 

milieubelastende activiteit. Zowel bij het vaststellen van een omgevings-

plan als bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een 

milieubelastende activiteit moet dus worden voldaan aan de minimum-

vereisten omtrent externe veiligheid uit het Bkl. 

Plaatsgebonden risico 
De regelgeving over externe veiligheid heeft als doel om ongevallen te 

voorkomen en te beperken en doet dit aan de hand van risico’s die in 

een bepaalde omgeving aanwezig zullen zijn als een activiteit daar wordt 

uitgevoerd. Op grond van (onder meer) die risico’s beoordeelt het be- 

voegd gezag of een activiteit toelaatbaar is en (hiermee samenhangend) 

bepaalt het de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. 

Jamaal Mohuddy 
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De belangrijkste norm met het oog op de veiligheid van de fysieke 

leefomgeving uit het Bkl is het plaatsgebonden risico. Het plaatsgebon-

den risico is de kans op het overlijden van een onbeschermd en onafge-

broken aanwezig persoon als rechtstreeks gevolg van een ongewoon 

voorval veroorzaakt door een activiteit met externe veiligheidsrisico's of 

complexe externe veiligheidsrisico's (artikel 5.5, tweede lid van het Bkl).

Beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties en 
zeer kwetsbare gebouwen
Het plaatsgebonden risico is van belang voor de bescherming van 

beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen. Het Bkl 

maakt onderscheid tussen verschillende gebouwen en locaties 

naarmate zij gevoeliger zijn in geval van een ongeval, en dus meer 

kwetsbaar in het licht van externe veiligheidsrisico’s. Beperkt kwets-

bare gebouwen zijn onder meer gebouwen met een woon-, logies- of 

bijeenkomstfunctie met een lage bebouwings- of bezoekersdichtheid. 

Bij beperkt kwetsbare locaties kan worden gedacht aan locaties voor 

woonwagens en woonboten met een lage bebouwingsdichtheid en 

evenementenlocaties waar tot 5000 bezoekers aanwezig kunnen zijn. 

Deze gebouwen en locaties worden als kwetsbare gebouwen en 

locaties bestempeld als zij – grofweg gezegd – voorkomen in een 

gebied met een hogere bebouwingsdichtheid of als zij in de regel meer 

bezoekers hebben. 

De categorie ‘zeer kwetsbare gebouwen’ is nieuw in het Bkl. Het 

betreft gebouwen waar zich veel mensen bevinden die minder 

zelfredzaam zijn, of waarvan de bewoners moeizaam weg kunnen 

komen. Te denken valt aan gezondheidszorgfuncties met een bedge-

bied (ziekenhuis en verpleeghuis), woonfuncties voor zorg, basisonder-

wijsfuncties en kinderopvang. Zeer kwetsbare locaties zijn overigens 

niet opgenomen, wellicht omdat er geen ‘mobiele’ zeer gevoelige 

objecten in het Bkl zijn genoemd waar de term ‘locatie’ meer passend 

bij zou zijn (zoals woonwagens en woonboten). Zoals in het onder-

staande wordt toegelicht, zal ook aan het terrein rondom het zeer 

kwetsbare gebouw bescherming toekomen. 

Het Bkl (in bijlage VI) bepaalt wanneer gebouwen en locaties als  

zeer kwetsbaar, kwetsbaar of beperkt kwetsbaar moeten worden 

aangemerkt.

Niveaus van bescherming
Het Bkl regelt dat aan de verschillende typen kwetsbare gebouwen en 

locaties verschillende niveaus van bescherming toekomt. De maximale 

overlijdenskans van een persoon in een bepaald gebied mag in beginsel 

niet meer dan één op de miljoen per jaar zijn vanwege een ongewoon 

voorval veroorzaakt door een activiteit met (al dan niet complexe) 

externe veiligheidsrisico's (het plaatsgebonden risico). 

In een omgevingsplan moet voor kwetsbare gebouwen en locaties en 

voor zeer kwetsbare gebouwen een plaatsgebonden risico in acht 

worden genomen van ten hoogste een op de miljoen per jaar (artikel 5.5, 

eerste lid van het Bkl). In een omgevingsplan moet voor beperkt kwets- 

bare gebouwen en locaties rekening worden gehouden met een plaats- 

gebonden risico van een op de miljoen per jaar (artikel 5.9, eerste lid van 

het Bkl). Het verschil bestaat erin dat het bevoegd gezag in beginsel  

aan het plaatsgebonden risico moet voldoen waar het gaat om beperkt 

kwetsbare gebouwen en locaties maar daarvan gemotiveerd kan 

afwijken. Die afwijkingsmogelijkheid bestaat niet bij kwetsbare gebouwen 

en locaties en zeer kwetsbare gebouwen. Een omgevingsvergunning 

voor een milieubelastende activiteit met externe veiligheidsrisico’s kan 

slechts worden verleend als aan deze vereisten wordt voldaan (artikel 

8.10, eerste lid van het Bkl). 
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De mate van bescherming wordt vastgesteld aan de hand van hetgeen 

planologisch is toegestaan, ofwel ‘legaal’ is. Dit houdt in dat illegale 

woonsituaties in de buurt van activiteiten met externe veiligheidsrisico’s 

niet beschermd worden op grond van de externe veiligheidsregels in het 

Bkl. Aan de andere kant worden in een omgevingsplan opgenomen, 

maar nog niet gerealiseerde, gebouwen en locaties wel beschermd 

(vergelijkbaar met de huidige ‘geprojecteerde objecten’).

Het vervallen van het inrichtingsbegrip leidt ertoe dat (beperkt) kwets-

bare gebouwen of locaties die voorheen tot de inrichting behoorden, nu 

beschermd zouden worden tegen externe veiligheidsrisico’s. Om dit te 

voorkomen is een specifieke uitzondering in het Bkl opgenomen waaruit 

volgt dat de externe veiligheidsregels niet gelden voor gebouwen of 

locaties binnen de begrenzing van de activiteit die een functionele 

binding hiermee hebben (artikel 5.10 van het Bkl).

Afstanden tussen activiteit en (beperkt, zeer) kwetsbaar 
gebouw/locatie
Het Bkl bepaalt voorts welke risicoafstanden moeten worden aange-

houden tussen activiteiten met externe veiligheidsrisico’s en (beperkt, 

zeer) kwetsbare gebouwen of locaties. Deze afstanden zullen in het 

omgevingsplan moeten worden opgenomen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen activiteiten met externe 

veiligheidsrisico’s en activiteiten met complexe externe veiligheidsrisico’s 

(artikel 5.4 van het Bkl). Het verschil tussen activiteiten met externe 

veiligheidsrisico’s en complexe externe veiligheidsrisico’s bestaat (logisch 

genoeg) uit de complexiteit van de activiteit. Een eenvoudige risico- 

analyse volstaat bij activiteiten met externe veiligheidsrisico’s waarbij  

de externe veiligheidsrisico’s bestaan uit één of een beperkt aantal 

gevaarlijke stoffen of één gestandaardiseerde activiteit, zoals een 

tankstation met LPG. Gelet op de uniformiteit van zulke activiteiten is 

het niet nodig steeds het risico opnieuw te berekenen. Om die reden  

zijn in bijlage VII bij het Bkl vooraf berekende, gestandaardiseerde 

afstanden opgenomen waarbij wordt voldaan aan het plaatsgebonden 

risico. Als de vaste risicoafstanden worden aangehouden, dan is daar-

mee voldaan aan de vereisten met betrekking tot het plaatsgebonden 

risico en de externe veiligheid.

Voor activiteiten met complexe externe veiligheidsrisico’s (die worden 

genoemd in bijlage VIIa bij het Bkl) geldt een andere regeling. Het 

betreft activiteiten waarbij de externe veiligheidsrisico’s worden 

bepaald door vele of wisselende gevaarlijke stoffen en activiteiten, 

zoals bij chemische bedrijven. Bij dergelijke complexe activiteiten 

moeten de risico’s door een berekening worden vastgesteld. Hiermee 

kan het plaatsgebonden risico voor specifieke gevallen worden 

bepaald. De wijze van berekening zal nog in een ministeriële regeling 

worden bepaald.

De risicoafstanden zullen gelden vanaf de activiteit met externe 

veiligheidsrisico’s tot aan de begrenzing van de plaats waar het bouwen 

is toegelaten: de grens van het vlak waar het gebouw volgens het 

omgevingsplan gebouwd mag worden, ofwel het bebouwingsvlak.  

Als het gaat om (beperkt) kwetsbare locaties dan gelden de afstanden 

tot op de begrenzing van de locatie voor het verblijf van personen.  

Bij zeer kwetsbare gebouwen geldt de afstand voor het plaatsgebonden 

risico ook op de locatie van het verblijf van personen buiten gebouwen, 

zoals een tuin of speelterrein. 
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Aandachtsgebieden 
Onder het huidige recht is, naast het hiervoor besproken plaatsge-

bonden risico, het groepsrisico van belang. In het Bevi wordt het 

groepsrisico uitgedrukt in de cumulatieve kansen per jaar dat ten 

minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van 

hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een 

ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of 

gevaarlijke afvalstof betrokken is. Door een verantwoording te geven 

van het groepsrisico geeft het bevoegd gezag aan welk risico in een 

gebied nog aanvaardbaar is en welke maatregelen het wil treffen om 

het risico te beperken.

Het groepsrisico komt in zekere zin in het Bkl terug in de vorm van 

aandachtsgebieden die in het omgevingsplan moeten worden opge- 

nomen (artikel 5.11 e.v. van het Bkl). Het groepsrisico is in het Bkl de kans  

dat tien of meer personen overlijden als rechtstreeks gevolg van een 

ongewoon voorval binnen een aandachtsgebied dat wordt veroorzaakt 

door activiteiten met (complexe) externe veiligheidsrisico’s (artikel 5.15, 

lid 1 van het Bkl).

Aandachtsgebieden zijn gebieden waar een risico bestaat dat een 

bepaald scenario zich verwezenlijkt (zoals een fakkelbrand, explosie of 

een gifwolk). De aandachtsgebieden voor brand, explosie of een gifwolk 

worden vastgesteld aan de hand van vooraf bepaalde ongevalscenario’s, 

waarin het invloedsgebied wordt omschreven waarbinnen het groeps-

risico relevant is. Daarbij worden alleen voor het invloedsgebied 

relevante scenario’s betrokken. De aandachtsgebieden moeten in het 

omgevingsplan worden aangewezen. De begrenzing van aandachts-

gebieden met vaste afstanden zijn opgenomen in bijlage VII bij het Bkl. 

Voor complexe activiteiten moeten de afstanden die de gebieden 

begrenzen meestal worden berekend.

In het omgevingsplan moet voor beperkt kwetsbare en kwetsbare 

gebouwen en locaties binnen aandachtsgebieden rekening worden 

gehouden met de kans op het overlijden van tien of meer personen  

per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroor-

zaakt door een activiteit met (complexe) externe veiligheidsrisico's. 

Nieuwe zeer kwetsbare gebouwen zijn echter niet toegestaan binnen 

aandachts-gebieden. Dit is nieuw aangezien de huidige regelgeving  

de categorie ‘zeer kwetsbaar’ niet kent. Van dit verbod kan worden 

afgeweken als maatregelen worden genomen waardoor de kans  

op een ongewoon voorval of het overlijden van een persoon in een zeer 

kwetsbaar bouwwerk verwaarloosbaar klein is (artikel 5.14 van het Bkl).

Veiligheidsrisicogebieden
Het bevoegd gezag kan in een omgevingsplan een locatie waar activi-

teiten met complexe externe veiligheidsrisico’s worden toegelaten als 

veiligheidsrisicogebied aanwijzen (artikel 5.16 van het Bkl). De bedoeling 

hiervan is dat aan gebieden met complexe bedrijven extra ruimte voor 

ontwikkeling wordt geboden. Op de begrenzing van het veiligheids-

risicogebied moet een plaatsgebonden risico van ten hoogste één  

op de miljoen per jaar in acht worden genomen. Binnen een veiligheids-

risicogebied zijn de regels omtrent veiligheidsrisico’s voor (beperkt) 

kwetsbare gebouwen en locaties (het plaatsgebonden risico zoals 

opgenomen in artikelen 5.5 en 5.9 van het Bkl) en voor aandachtsge-

bieden (op grond van artikel 5.15 van het Bkl) niet van toepassing. 

Binnen een veiligheidsrisicogebied mogen bestaande beperkt kwetsbare 

gebouwen of locaties worden toegelaten in een omgevingsplan. Ook 

mogen nieuwe (beperkt) kwetsbare gebouwen of locaties die volgens 

het bevoegd gezag noodzakelijk zijn voor dat veiligheidsrisicogebied in het 

omgevingsplan worden opgenomen. Zeer kwetsbare gebouwen zijn echter 

niet toegelaten (ook niet als het risico verwaarloosbaar klein zou zijn). 
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Conclusie
De regelgeving aangaande externe veiligheid in de Omgevingswet en  

het Bkl is op hoofdlijnen vergelijkbaar met het huidige systeem. Nieuw is 

de bescherming die aan zeer kwetsbare gebouwen wordt geboden.  

Ook is de wijze waarop met het groepsrisico rekening moet worden 

gehouden vernieuwd (in de vorm van aandachtsgebieden). Voor activitei-

ten met complexe veiligheidsrisico’s kan het bevoegd gezag veiligheids-

risicogebieden vaststellen met (op hoofdlijnen) hetzelfde effect. De ge- 

kozen opzet lijkt ons eenvoudiger en duidelijker dan op dit moment het 

geval is. De gekozen herziening waarbij er wordt gewaakt dat de bescher-

ming van kwetsbare gebouwen en locaties niet in het geding komt, door 

gebruik te maken van relevante scenario’s, lijkt ons gewenst. 
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AKD verdiept: Luchtkwaliteit onder de Omgevingswet
Eerder in onze reeks blogs over de Omgevingswet schreven wij over het 

nieuwe begrip omgevingswaarden en de doorwerking in besluitvorming. 

Eén van de weinige omgevingswaarden die op grond van de Omgevings- 

wet verplicht moeten worden gesteld, zijn die voor de kwaliteit van de 

buitenlucht. Reden om die omgevingswaarden aan een nadere beschou-

wing te onderwerpen. 

Grenswaarden voor luchtkwaliteit in het Bkl
Het gaat de goede kant op met de luchtkwaliteit in Nederland. Op steeds 

minder plaatsen worden de Europese grenswaarden, opgenomen in de 

Richtlijn luchtkwaliteit (2008/50), overschreden. De normering zelf is 

onder de Omgevingswet ongewijzigd, omdat deze dwingend uit de richt- 

lijn volgt. De doorwerking van deze normen zal echter terughoudender 

zijn dan onder de huidige regelgeving het geval is. 

Op grond van artikel 2.15 van de Omgevingswet zijn in het (ontwerp) 

Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna het Bkl) de omgevingswaarden 

voor de buitenlucht opgenomen voor onder meer stikstofdioxide, fijn 

stof (PM10 en PM2,5), lood, ozon en gevaarlijke stoffen in de lucht. Deze 

grenswaarden zijn nu nog te vinden in de Wet milieubeheer. Per 

omgevingswaarde is aangegeven of het een resultaatsverplichting of 

een inspanningsverplichting betreft. 

Rechtsgevolgen: programma bij dreigende overschrijding en 
monitoring
Het vaststellen van deze omgevingswaarden voor de buitenlucht heeft 

twee rechtsgevolgen:

1.  Allereerst geldt er een verplichting om een programma vast te stellen 

bij een dreigende overschrijding. De hoofdregel uit de Omgevingswet 

is dat het college van B&W belast is met het opstellen van een 

dergelijk programma. Voor PM2,5 en ozon wijst het Bkl echter de 

minister aan, voor zwaveldioxide en stikstofdioxide het college van GS. 

Het huidige Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) zal onder inwerkingtreding van de Omgevingswet niet terugke-

ren. Een dergelijk nationale aanpak past volgens de toelichting bij het 

Bkl niet meer, omdat slechts nog sprake is van lokale overschrijdingen.

2.  Het tweede rechtsgevolg is dat er een monitoringsplicht geldt om 

vast te stellen of er sprake is van een dreigende overschrijding. De 

minister is verantwoordelijk voor deze monitoring, maar B&W en GS 

moeten gegevens over concentraties stikstofdioxide en PM10 ver-

zamelen en verstrekken.

Met het Bkl worden aandachtsgebieden aangewezen waar de monito-

ring intensiever is, omdat hier relatief hoge concentraties voorkomen. 

Het gaat onder meer om de vier grote steden en de regio's met veel 

veehouderijen. Buiten deze gebieden wordt de monitoringsinspanning 

teruggeschroefd.

Doorwerking van de omgevingswaarden voor de buitenlucht
Omgevingswaarden binden alleen het overheidsniveau dat deze heeft 

vastgesteld. Bij de omgevingswaarden voor de buitenlucht is dat dus het 

Rijk. Om toch doorwerking van de omgevingswaarden naar planvorming 

door gemeenten en naar concrete projecten te verzekeren, zijn in het 

Bkl instructieregels voor overheden en beoordelingsregels voor omge-

vingsvergunningen opgenomen. 

Erik Dans

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5323

e edans@akd.nl 
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Het Bkl geeft twee situaties waarin bij de vaststelling van een omgevings-

plan moet worden getoetst aan één of meer omgevingswaarden voor de 

buitenlucht. Ten eerste is dat het geval bij de vaststelling van omgevings-

plannen die tunnels van ten minste 100 meter of auto(snel)wegen mogelijk 

maken. Dan dient (louter) de omgevingswaarde voor stikstofdioxide in 

acht genomen te worden (aldus artikel 5:35 Bkl). Daarnaast geldt de in- 

structieregel dat bij de vaststelling van omgevingsplannen in één van de 

aangewezen aandachtsgebieden voor activiteiten en werken die bijdragen 

aan de concentratie van stikstofgebieden en/of PM10, de omgevingswaar- 

den voor die stoffen in acht genomen moeten worden (artikel 5.36 Bkl).

Dit is een aanzienlijke versoepeling van de toetsing aan luchtkwaliteits-

eisen ten opzichte van de huidige regeling. Op grond van de huidige  

Wet milieubeheer is (kort samengevat) toetsing aan alle grenswaarden 

verplicht bij alle ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben 

voor de luchtkwaliteit in heel Nederland (en dus niet alleen bij tunnels, 

auto(snel)wegen en/of in aangewezen gebieden en evenmin slechts 

voor één of enkele stof(fen)). 

Naast deze instructieregels voor omgevingsplannen bevat het Bkl 

beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen waarbij de omge-

vingswaarden voor de buitenlucht doorwerken. Artikel 8.11 Bkl bepaalt 

dat aanvragen voor omgevingsvergunningen voor milieubelastende 

activiteiten ook dienen te worden getoetst aan de omgevingswaarde 

van aan luchtkwaliteit gerelateerde genoemde stoffen. Deze toets  

is niet beperkt tot activiteiten in de aangewezen aandachtsgebieden  

en geldt dus voor heel Nederland. 

Net als nu geldt dat bij de vaststelling van omgevingsplannen of bij 

vergunningverlening geen toets hoeft plaats te vinden indien het gaat 

om activiteiten die "niet in betekenende mate" bijdragen aan de 

concentratie van stikstofdioxide en fijnstof in de buitenlucht. Dat is het 

geval indien de bijdrage van de activiteit onder de 3% van de grens-

waarden voor deze stoffen blijft. 

Lokale afwijking?
De Omgevingswet biedt in het algemeen meer lokale afwegingsruimte 

dan nu het geval is, hetgeen wordt geïllustreerd met een mengpaneel. 

Daarbij kan ook een slechtere kwaliteit van een van de componenten 

van de fysieke leefomgeving (zoals geur) worden toegestaan, bijvoor-

beeld indien dat wordt gecompenseerd door een goede score bij een van 

de andere componenten (zoals geluid). Soepelere lokale omgevings-

waarden voor de buitenlucht zijn echter niet toegestaan, omdat het hier 

dwingende Europese normen betreft. Gemeenten mogen wel strengere 

omgevingswaarden hanteren, of omgevingswaarden vaststellen voor 

stoffen waarvoor het Bkl geen norm geeft, zoals (volgens de toelichting) 

roet. Dat biedt kansen voor lagere overheden voor lokale of regionale 

kwaliteitsambities. 

Conclusies
De grenswaarden voor de luchtkwaliteit zijn een Europees gegeven.  

De invulling en doorwerking in nationale wetgeving zijn dat echter niet 

en daarin brengt de Omgevingswet significante wijzigingen.
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AKD verdiept: Handhaving onder de Omgevingswet
Op het eerste gezicht zal er onder de Omgevingswet weinig veranderen 

ten opzichte van het huidig recht voor wat betreft de handhaving.  

De handhavingsinstrumenten blijven dezelfde en staan grotendeels in de 

Awb, terwijl de bijzondere handhavingsbepalingen in de Omgevingswet 

(hoofdstuk 18) voor het merendeel overgenomen zijn uit de Wabo.  

Toch zijn er een paar praktische punten die wel de aandacht van het 

bevoegde gezag verdienen. Handhaving gaat onder de Omgevingswet 

namelijk een (nog) belangrijkere positie bekleden dan onder het huidig 

recht en dat heeft praktische consequenties.

Meer handhaving
Een nieuw stelsel waarbij er minder vergunningen zijn, meer zorg- 

plichten en meer algemene regels leidt er noodzakelijkerwijs toe dat 

waar voorheen vooraf werd getoetst, de meeste toetsingen in het 

nieuwe stelsel achteraf gaan plaatsvinden. Juridisch betekent dat een 

verschuiving van vergunningverlening naar handhaving en dat heeft ook 

een aantal praktische gevolgen. Het bevoegd gezag zal immers FTE's 

moeten gaan verschuiven van de vergunningverleners naar de hand-

havers. Dat zal echter niet het grootste praktische probleem zijn aan- 

gezien de meeste bevoegde gezagen een afdeling VTH (Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving) kennen, terwijl vergunningverleners en 

handhavers bovendien veel van dezelfde kennis in huis moeten hebben. 

Interessanter is daarom wat de gevolgen van 'meer handhaving, minder 

vergunningen' gaat zijn voor de relaties tussen het bevoegd gezag en  

de omgevingsdiensten. Heeft uw organisatie al gekeken naar hoeveel 

uren er worden ingekocht op welke vlakken bij de omgevingsdienst? 

Sommige van onze cliënten kopen bijvoorbeeld nu alleen uren in op 

het vlak van vergunningverlening en hebben de handhaving zelf in huis. 

Dat wordt onder de Omgevingswet een dure hobby. Tijdige aandacht 

voor dit aspect voorkomt een financiële strop.

Meer boetes
De bestuurlijke boete wordt nu beperkt gebruikt in het omgevings-

recht. Bij de invoeringswet zal de Minister naar verwachting een 

boetebevoegdheid introduceren ten aanzien van de regelgeving voor 

cultureel erfgoed en ten aanzien van de regelgeving voor Seveso-

inrichtingen (nu: BRZO-bedrijven). Wij denken dat de boete in de 

toekomst steeds vaker als instrument beschikbaar zal zijn. Zorg dus 

tijdig voor voldoende kennis in huis ten aanzien van de bijzondere 

regels bij bestuurlijke boetes!

Meer strafrecht?
Uit het Bal en Bbl blijkt dat alle speciefiek zorgplichten niet alleen be- 

stuursrechtelijk, maar ook strafrechtelijk kunnen worden gehandhaafd. 

Dat is op zich geen uitbreiding ten opzichte van het huidig stelsel. In de 

Wet op de Economische Delicten zijn (onder meer) overtredingen van 

artikel 1b Woningwet (en dus het Bouwbesluit 2012) als ook artikel 8.40 

Wet milieubeheer (en dus het Activiteitenbesluit) strafbaar gesteld. Het 

strafrecht krijgt echter wel nadrukkelijker de aandacht – het wordt als 

het ware meer naar voren geschoven; ook in de toelichtingen. Dat is  

een subtiele, maar potentieel ingrijpende wijziging voor bedrijven. Zeker 

aangezien het makkelijker lijkt te worden om (zonder voorafgaande 

toetsing) een overtreding te begaan.

Thomas Sanders 

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5919

e tsanders@akd.nl 
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Tijdige aandacht voor het handhavingsbeleid!
Het belang van handhaving wordt steeds groter. Daarmee is het belang 

van adequaat en doordacht handhavingsbeleid ook weer nadrukkelijk op 

de kaart. Veel gemeenten kennen vrij divers sectoraal handhavingsbeleid 

(bijvoorbeeld ten aanzien van de horeca, burenoverlast of de openbare 

ruimte) en een algemeen handhavingsbeleid. Onder de Omgevingswet 

ligt het voor de hand om algemeen breed inzetbaar handhavingsbeleid 

op te stellen dat ziet op de gehele fysieke leefomgeving. Daarbij verdienen 

twee punten de bijzondere aandacht:

Ten eerste is het verstandig om prioriteringsbeleid op te nemen. Dit 

soort beleid houdt in dat het bevoegd gezag bij beperkte capaciteit niet 

altijd (gelijk) kan worden gedwongen om handhavend op te treden 

tegen overtredingen van beperkt belang (zie ABRvS 4 juni 2014, 

ECLI:NL:RVS:2014:1982). Gelet op mogelijke capaciteitsproblemen onder 

de Omgevingswet (zie hiervoor), zou dit soort beleid nog wel eens de 

redding kunnen zijn voor menig bevoegd gezag.

Ten tweede is een degelijk waarschuwingsbeleid volgens mij onont-

beerlijk. Deze 'isoleerlaag' houdt in dat het bestuursorgaan – als het 

redelijk beleid hanteert dat bij de eerste overtreding slechts een  

waarschuwing wordt gegeven – zich op dat beleid kan beroepen in  

het kader van een handhavingsverzoek (zie ABRvS 5 oktober 2011, 

ECLI:NL:RVS:2011:BT6683). Onder de Omgevingswet is de 'voortoets' 

(lees: de vergunningverleningsfase) bij 90% van de gevallen weg. Dat 

betekent dat het makkelijk is voor bedrijven en burgers om per ongeluk 

een fout te maken. Een waarschuwingsbeleid voorkomt dat het bevoegd 

gezag bij elk ongelukje een last onder dwangsom of bestuursdwang 

moet gaan opleggen. Tijdige opname van waarschuwingsbeleid zal 

daarom een hoop ellende kunnen voorkomen.
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AKD verdiept: De participatiesoep wordt niet zo heet gegeten
In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit wordt enthousiast de 

nadruk gelegd op het belang van participatie door burgers bij activitei-

ten in de leefomgeving. In de wet wordt onder een participatieve 

aanpak verstaan: "het in een vroegtijdig stadium betrekken van belang-

hebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere 

overheden) bij het proces van de besluitvorming over een project of 

activiteit" (MvT Omgevingswet, p. 389). Gedacht moet worden aan 

voorlichtingsavonden, enquêtes en werkateliers waardoor burgers 

eenvoudig en in een vroegtijdig stadium van het proces ideeën kunnen 

aandragen. Volgens de toelichting bij het Omgevingsbesluit zorgt 

participatie voor betere besluiten, meer draagvlak en snellere procedures 

(p. 58 NvT bij Omgevingsbesluit) en wie kan daar op tegen zijn? 

Participatie is onder de Omgevingswet aan de orde bij het projectbe-

sluit, het omgevingsplan, de omgevingsvisie en het programma. Echter 

ook initiatiefnemers worden op basis van de wet gestimuleerd om 

participatie toe te passen bij hun activiteiten als zij daarvoor een 

omgevingsvergunning nodig hebben. De insteek voor participatie is  

dus zeer breed. 

Als iedereen zich vol goede moed in het participatietraject stort, dan  

is de veronderstelling dat niemand aan het einde van de rit gaat klagen 

over de uitkomst van de procedure en de gekozen oplossing. Maar ik 

heb daar toch mijn bedenkingen bij. 

Vragen over participatie
Bij lezing van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit rijzen er 

vragen over de reikwijdte van participatie en de precieze invulling 

daarvan: 

-  Is in de wet of het Omgevingsbesluit precies aangegeven hoe die 

participatie eruit moet zien? 

-  Spreekt de Omgevingswet zich uit over de vraag hoeveel energie een 

gemeente in participatie moet steken en wanneer er genoeg aan 

participatie is gedaan? 

-  Wordt ergens duidelijk hoe diep door het bevoegd gezag en de 

initiatiefnemer moet worden ingegaan op alle alternatieven die rijp, 

maar vaak vooral groen, door participanten worden aangedragen? 

-  Wordt in de toelichting bij de Omgevingswet of het Omgevingsbesluit 

aangegeven hoe de verwachting is dat een rechter met het vereiste 

van participatie zal omgaan? 

Het antwoord is: nee. 

Geen voorgeschreven procedure, alleen motiveringsplicht
"Op welke manier participatie plaats vindt is afhankelijk van de 

specifieke kenmerken van het project of activiteit en de omgeving.  

In de Omgevingswet is daarom vastgelegd dát het gebeurt, maar  

niet hoe het moet gebeuren." Het moet namelijk geen "afvinklijstje" 

worden, volgens de Regering (p. 59 NvT bij Omgevingsbesluit). In het 

Omgevingsbesluit is daarom dus alleen bepaald dat het bevoegd 

gezag bij de vaststelling van een visie, programma of omgevingsplan 

aangeeft hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken. Er is voor deze 

instrumenten in de artikelen 8.1, 8.3 en 8.5 van het Omgevingsbesluit 

dus alleen een motiveringsplicht opgenomen. 

Tine Leemans - van Koten 

Omgevingsrecht

t +31 88 253 5978

e tleemansvankoten@akd.nl 
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Verder is in artikel 16.55, zesde lid van de Omgevingswet bepaald dat bij 

ministeriële regeling (en dus niet in het Omgevingsbesluit) zal worden 

geregeld dat een initiatiefnemer bij een aanvraag om een omgevings-

vergunning gegevens moet overleggen over participatie van en overleg 

met derden. Ook hierbij wordt in de toelichting aangegeven dat van- 

wege de grote verscheidenheid aan omgevingsvergunningen geen 

standaard wordt vastgelegd over hoe participatie moet plaatsvinden.

Inrichting van het participatieproces
De inrichting van het participatieproces is dus aan het bevoegd gezag. 

De manier waarop participatie in een gemeente is vormgegeven, staat 

soms beschreven in een participatienota of een inspraakverordening.  

De meeste gemeenten hebben al op verschillende beleidsterreinen 

ervaring opgedaan met participatie, maar zij doen er goed aan om na  

te denken over hoe zij participatie onder de Omgevingswet gaan aan- 

pakken nu hiervoor geen handvatten zijn gegeven in de Omgevingswet 

of het Omgevingsbesluit. 

Participatie en rechtsbescherming 
Participatie moet niet in de plaats van rechtsbescherming worden 

gezien. Belanghebbenden bij een besluit hebben toegang tot de rechter. 

Wie als belanghebbende kan worden aangemerkt, volgt uit artikel 1:2, 

eerste lid, Awb. Het belanghebbende-begrip wordt niet opgerekt door 

de mogelijkheden tot participatie in de voorprocedure. 

Ik kan me echter de beroepsgronden voorstellen van belanghebbenden 

die van mening zijn dat de participatie bij een bepaald project onvol-

doende is geweest. Bijvoorbeeld dat het bevoegd gezag de aanvraag 

buiten behandeling had moeten laten of in ieder geval had moeten 

weigeren, omdat de participatie beneden peil is geweest. Of er wordt  

bij de rechter aangevoerd dat het bevoegd gezag te weinig serieus is 

ingegaan op de ideeën en alternatieven die zijn aangedragen.  

Er hoeft natuurlijk ook maar één belanghebbende te zijn, die de zaak 

aan de rechter wil voorleggen en de zaak loopt vertraging op.

De wetgever heeft gelet op de parlementaire geschiedenis het niet 

nodig gevonden om participatie te "juridiseren". In de memorie van 

antwoord wordt hierover opgemerkt: "De regering wil er graag nog op 

wijzen dat een brede betrokkenheid van burgers uit alle lagen van de bevolking 

hoort bij een professionele aanpak van participatie door bestuursorganen. Het is 

aan vertegenwoordigende organen om toe te zien op de kwaliteit van besluit-

vorming, inclusief de invulling van (vroegtijdige) maatschappelijke participatie. 

Het voorschrijven van kwaliteitseisen leidt tot juridisering van de voorbereiding 

van besluitvormingsprocedures, terwijl juist vertegenwoordigende organen dit 

zouden moeten controleren. Het risico bestaat dat er rechtszaken worden 

gevoerd over de vraag of de gevolgde participatie wel voldoet aan de juridische 

kwaliteitscriteria. De regering vindt dat dit niet thuis hoort in de rechtszaal, 

maar in de politieke arena. Dit hoort bij de democratische controle van de 

gemeenteraad, provinciale staten of het parlement. De regering vindt het 

daarom niet wenselijk dergelijke zaken juridisch vast te leggen. Dan neemt de 

effectiviteit van participatie juist af." 

Terughoudende toets
Bij deze opstelling door de wetgever hoort mijns inziens een terughou-

dende toets door de rechter. De rechter zal in een voorkomend geval naar 

verwachting niet indringend ingaan op de vraag of er genoeg participatie 

heeft plaatsgevonden en of er genoeg met de uitkomsten daarvan is 

gedaan. Dit is tot op zekere hoogte een geruststelling denk ik voor 

gemeenten. De participatiesoep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt 

opgediend. Er blijft echter wel onzekerheid bestaan over het minimum 

dat per geval aan participatiemogelijkheden moet worden geboden en 

het minimum dat aan motivering ten aanzien van afgevallen alternatie-

ven moet worden gegeven en wellicht kan een gemeente zich daar nog in 

verslikken. Dat blijft afwachten tot een rechter zich daarover uitlaat. 
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AKD verheldert: De instrumenten in het Besluit kwaliteit leefomgeving
In een eerder blog heeft Jos van der Velden het Besluit kwaliteit leef-

omgeving (Bkl) in vijf minuten toegelicht.

In dit blog wordt nader ingegaan op de twee grootste hoofdstukken  

in het Bkl over (a) de instructieregels voor het omgevingsplan en (b) de 

beoordelingsregels voor de omgevingsvergunningen, met name voor  

de milieubelastende activiteit, alsmede hun onderlinge verhouding. 

Het gemeentelijke omgevingsplan gaat ook burgers binden en kan 

naast het evenwichtig toedelen van functies aan locaties, ook regels 

bevatten over activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor de 

fysieke leefomgeving en die dus niet primair gekoppeld zijn aan een 

bepaalde functie van een locatie (zie art 4.2 Ow). 

Instructieregels in Bkl
In het Bkl zijn instructieregels opgenomen voor te realiseren doelstel-

lingen voor de fysieke leefomgeving. Gemeenten kunnen op basis van 

deze instructieregels en eigen ambities het omgevingsplan vaststellen 

of wijzigen. Voor luchtkwaliteit, waterkwaliteit, zwemwaterkwaliteit 

en waterveiligheid zijn rijksomgevingswaarden in hoofdstuk 2 Bkl 

opgenomen.

In afdeling 5.1 van het Bkl staan instructieregels over het toedelen van 

functies aan locaties in het omgevingsplan. In deze afdeling wordt 

aangegeven op welke wijze een in afdeling 5.1 aangegeven belang bij het 

toedelen van functies aan locaties moet worden meegewogen. Er staan 

bijvoorbeeld aspecten opgenomen die nu staan opgenomen in het 

Barro, zoals de verplichting om de primaire waterkeringen niet te 

belemmeren, het kustfundament te behouden, regeling omtrent grote 

rivieren etc., waarbij nationale belangen zijn geduid en staat aangege-

ven hoe die belangen moeten doorwerken in het omgevingsplan. 

Verder zijn er in afdeling 5.1 ook instructieregels opgenomen die gaan 

over het waarborgen van de (externe en water) veiligheid, behoud van 

cultureel erfgoed en over "het beschermen van de gezondheid en van 

het milieu". Bij die laatste categorie wordt aangegeven op welke wijze 

bij het integraal afwegen van belangen met het aspect buitenlucht, 

geluid, trillingen en geurbelasting rekening wordt gehouden. Daarbij 

wordt het evenwichtig toedelen van functies aan locaties niet langer 

begrensd door "het belang van een goede ruimtelijke ordening",  

maar vormen alle relevante aspecten van de fysieke leefomgeving het 

relevante kader. In het omgevingsplan dient derhalve een integrale 

afweging te worden gemaakt waarbij alle aspecten van de fysieke 

leefomgeving een rol spelen (artikel 2.1 lid 2 Ow). Daarbij wordt in 

afdeling 5.1 nader geduid welke functies op welke wijze tegen milieu-

belasting worden beschermd en binnen welke bandbreedtes de ge-

meente het beschermingsniveau in het omgevingsplan kan vastleggen. 

Normering voor bedrijven en het omgevingsplan
Voor de aspecten geluid, trillingen en geur veroorzaakt door bedrijfs-

matige activiteiten biedt het Bkl standaard immissienormen als alge-

meen aanvaardbaar kwaliteitsniveau en wordt tevens aangegeven dat, 

indien een bepaalde ontwikkeling toch vanwege een maatschappelijke, 

economische of andere redenen wenselijk wordt geacht, de gemeente 

kan afwegen dat in een bepaald gebied een hogere belasting is toege-

staan (denk bijvoorbeeld aan een havengebied). De mogelijkheden om 

een hogere belasting in het omgevingsplan toe te staan en aanvaard-

baar te achten worden in het Bkl overigens wel nader begrensd. 

Eveline Sillevis Smitt

Omgevingsrecht, Bestuursrecht

t +31 88 253 5361

e esillevissmitt@akd.nl 
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Als het gaat om milieubelasting door bedrijven, is verder in de in voor- 

bereiding zijnde regelgeving als uitgangspunt genomen om emissie-

gerichte regels aan de bronkant te reguleren. Voor bedrijven die onder 

standaardregels kunnen werken zijn, net zoals onder het Activiteiten-

besluit op dit moment, deze regels in het Besluit activiteiten leefomge-

ving (Bal) opgenomen. In vergunningen voor een milieubelastende 

activiteit bij complexe bedrijven worden voorschriften opgenomen die 

emissies beperken. 

De scheiding tussen immissiegerichte en emissiegerichte regels is relevant 

en biedt voor gemeenten de mogelijkheid om in het omgevingsplan 

desgewenst te sturen op verdeling van gebruiksruimten, zo nodig ook op 

kavelniveau. Het zorgt volgens de wetgever ook voor een duidelijke 

regulering van het probleem van "oprukkende woningbouw" richting 

bedrijven, omdat de regels in het Bkl rechtstreeks tot gemeenten zijn 

gericht en gelden bij de toedeling van functies aan locaties. 

Beoordelingsregels in Bkl
Verder bevat hoofdstuk 8 Bkl beoordelingsregels die het bevoegd gezag 

moet hanteren bij het beoordelen van aanvragen voor omgevingsver-

gunningen van de negen in het hoofdstuk genoemde activiteiten, 

waaronder "de milieubelastende activiteit". Een bedrijf zal in ieder geval 

omgevingsvergunningplichtig zijn voor deze activiteit indien het gaat 

om IPPC-installaties, zoals aangewezen in bijlage I van de EU-richtlijn 

industriële emissies van 24 november 2010/75 (de RIE) of het een 

Seveso-installatie betreft. Verder staat in het Bal aangegeven welke 

onderdelen van installaties van andere bedrijvigheid ook nog een 

omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit nodig heeft. 

De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld aan de hand van afdeling  

8.5 Bkl waarbij de beoordelingsregels positief zijn geformuleerd en 

overigens nauwere aansluiting is gezocht bij de tekst van de RIE dan 

thans onder de Wabo (het Bor en het Mor) het geval is. Op grond van 

artikel 4.22 lid 2 Ow moet een bedrijf (IPPC of niet) de best beschikbare 

technieken (BBT) toepassen, die voor IPPC-bedrijven zijn neergelegd in 

de Europese BBT-conclusies of BREF's (zie artikel 8.9 Bkl). Tevens 

moeten de informatiedocumenten opgenomen in bijlage XX, onder A 

van het Bkl in aanmerking worden genomen, net zoals dat nu het geval 

is (denk aan NRB 2012, PGS-documenten etc.). Er zijn verder geen hele 

grote wijzigingen in de beoordeling van de aanvraag voor een milieube-

lastende activiteit aan de orde. Alleen komt het rekening houden met  

de aanwezigheid van "een milieuzorgsysteem", waarbij de vergunning 

zich in het voorkomende geval kon beperken op hoofdlijnen, niet terug.  

Dit nu de BBT-conclusies en BREF's de aanwezigheid van een dergelijk 

systeem eigenlijk altijd als een vast bestanddeel beschouwen van de BBT. 

Nu er ook in het omgevingsplan concrete regels kunnen zijn opgenomen 

die betrekking hebben op de belasting van de fysieke leefomgeving door 

milieubelastende activiteiten, zoals normen voor geluid, trillingen, geur  

en omgevingsveiligheid, is het ook wenselijk een relatie te leggen tussen 

de beoordeling van de aanvraag voor een milieubelastende activiteit en 

de opgenomen normen over de toelaatbare milieubelasting neergelegd  

in het omgevingsplan. Artikel 8.8 Bkl bepaalt dan ook dat de regels uit 

(onder andere) het omgevingsplan worden betrokken bij de beoordeling 

van de aanvraag. 



70De Omgevingswet - AKD verheldert en verdiept Terug naar inhoudsopgave  

Artikel 8.8 lid 2 Bkl geeft aan dat bij het bezien van de aanvraag, de 

locaties en de bouwwerken in de nabijheid van de aangevraagde 

milieubelastende activiteiten in aanmerking worden genomen, die in 

overeenstemming zijn met het omgevingsplan (of een omgevingsver-

gunning voor een afwijkactiviteit). Zonder een dergelijke bepaling zou  

de feitelijke situatie (en eventueel een illegale situatie) bepalend zijn, 

gelet op de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de  

Raad van State. Deze regeling komt tegemoet aan de beperkingen die 

milieubelastende activiteiten kunnen ondervinden vanwege (planolo-

gisch) illegaal gebruik en kennen we nu ook al in artikel 2.14 lid 7 Wabo. 

Regeling "voormalige plattelandswoningen" wordt uitgebreid
Overigens wordt de regeling van de "voormalige bedrijfswoningen 

(plattelandswoningen)" uitgebreid met voormalige bedrijfswoningen op 

bedrijfsterreinen en voormalige stations- en seinpostwoningen.  

Afdeling 5.1 Bkl geeft aan dat in het omgevingsplan kan worden bepaald 

dat de specifieke beoordelingsregels voor geur, geluid en trillingen 

buiten toepassing blijven voor nader in het omgevingsplan aangewezen 

gebouwen. Zowel de milieubelastende activiteit als het te ontvangen 

gebouw is dan van specifieke regels uitgezonderd, zodat het gebouw  

de milieubelastende activiteit niet kan belemmeren.  

Andere aspecten zijn niet uitgezonderd voor deze voormalige bedrijfs-

woningen, aangezien dat stuit op problemen van Europese verplicht-

ingen. Zoals ook onder de huidige jurisprudentie is bevestigd, zal  

het woon- en leefklimaat in zijn algemeenheid wel moeten worden 

betrokken bij de belangenafweging bij het vaststellen van het om- 

gevingsplan. Er zijn wel beperkingen gesteld aan het toepassen van  

deze regeling. Het moet gaan om:

-  Een gebouw dat eerder een functionele binding had met een agrarisch 

bedrijf (plattelandswoningen);

-  Een bedrijfswoning die eerder een functionele binding had met een 

activiteit, uitgevoerd op een bedrijventerrein en voor zover dit verder 

kan binnen de randvoorwaarden en regels die bijvoorbeeld gelden 

voor externe veiligheid;

-  Een gebouw dat eerder een functionele binding had met de activiteit in 

de horecasector (vooral hotelwoningen die buiten steden gelegen zijn). 

 

Het omgevingsplan is met andere woorden een mooi instrument en het 

Bkl biedt veel mogelijkheden en uitdagingen!



71De Omgevingswet - AKD verheldert en verdiept Terug naar inhoudsopgave  

AKD verdiept: Duurzaamheid in de Omgevingswet
Een belangrijk deel van het op dit moment geldende omgevingsrecht is 

voortgekomen uit de behoefte het lokale milieu en de burger te be-

schermen tegen hinder en verontreiniging. De sterke economische groei 

die tijdens de vorige eeuw is ingezet, bleek door de gehanteerde 

sectorale regelgeving over het algemeen voor het milieu beheersbaar. 

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is de kwaliteit van de 

leefomgeving sinds 1990 toegenomen, hetgeen overigens een continue 

inspanning vergt. Echter, bovenlokale gevolgen zijn zeker niet op alle 

fronten onder controle, zoals het tegengaan van klimaatverandering en 

het behoud van biodiversiteit.

Duurzame ontwikkelingen in de Omgevingswet
De Omgevingswet (Ow) verankert dan ook het principe dat als er 

ontwikkelingen plaatsvinden, deze ontwikkelingen duurzaam moeten 

zijn. Het begrip "duurzame ontwikkeling" is in de begrippenlijst (in 

bijlage 1 van de Ow) opgenomen aan de hand van de definitie die de 

Commissie-Brundtland hanteerde: "ontwikkeling die voorziet in 

behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor 

toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in 

gevaar te brengen". Duurzaamheid gaat daarbij om een breed begrip 

en vraagt om rekening te houden met relaties tussen menselijk 

handelen en de (sectorale) kwaliteiten die gezamenlijk de fysieke 

leefomgeving vormen. 

De duurzame ontwikkeling is in de Ow verder geborgd via artikel 1.3 en 

2.1. In artikel 1.3 van de Ow zijn de maatschappelijke doelen van de wet 

als volgt verwoord: 

"Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van 

het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in 

onderlinge samenhang:

1.  Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving 

en een goede omgevingskwaliteit, en 

2.  Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter 

vervulling van maatschappelijke behoeften." 

Artikel 2.1 Ow geeft vervolgens aan dat bestuursorganen van een 

gemeente, provincie, het Rijk of een waterschap hun taken en bevoegd-

heden op grond van deze wet uitoefenen met het oog op de doelen van 

deze wet, zoals dus ook de belangrijke doelen neergelegd in artikel 1.3 

Ow. Artikel 1.3 Ow geeft ook richting aan de voor burgers en bedrijven 

opgenomen zorgplicht in artikel 1.6 Ow, namelijk dat men voldoende 

zorg draagt voor een goede leefomgeving. Met deze bepalingen wordt 

een duurzame ontwikkeling geborgd voor het gehele domein van de 

fysieke leefomgeving. Het vergt een in de wet voorziene samenhangen-

de benadering vanaf het begin van de besluitvorming van alle relevante 

belangen: ruimte, water, natuur, gezondheid en wonen. 

Duurzame ontwikkelingen: overige instrumenten 
De wetgever heeft daarbij in gedachten dat een kerninstrument bij het 

bereiken van duurzame ontwikkeling de omgevingsvisie is. De omge-

vingsvisie betreft een integrale visie waarin strategische hoofdkeuzen 

van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn staan 

verwoord. Daarbij focust de omgevingsvisie uiteraard niet op één sector 

of één aspect, maar deze wordt opgesteld met genoemde integrale blik 

op alle onderdelen van het gebiedsgericht beleid.

Eveline Sillevis Smitt
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Een ander instrument van de Omgevingswet betreft de omgevings-

waarden die deels centraal worden vastgelegd (in het Besluit kwaliteit 

leefomgeving-Bkl) en waarbij op onderdelen bepaalde afwegings-/

afwijkingsruimte voor het lokale bestuur mogelijk is, zodat er ruimte 

blijft voor een integrale afweging, maar ook plaats is voor innovatie.  

De te maken keuzes moeten met elkaar in verband worden gebracht en 

worden afgewogen, waarna transparante besluitvorming plaatsvindt. 

Die keuzen worden neergelegd in het burgers bindende omgevingsplan 

of een projectbesluit. 

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is meer concreet de 

nieuwe mogelijkheid opgenomen om in een omgevingsplan maat- 

werkregels op te nemen met betrekking tot energieprestatie en 

milieuprestatie bij nieuwbouw van gebouwen en daarbij strengere 

grenswaarden op te nemen dan de in het Bbl geformuleerde landelijke 

normen. Als een dergelijke maatwerkregel in een omgevingsplan is 

opgenomen, is voor iedereen vooraf kenbaar dan in het betreffende 

gebied een strengere duurzaamheidseis geldt. Overigens is voor de 

milieuprestatie voor woningen en woongebouwen en voor kantoor-

functies met een gebruiksoppervlak van meer dan 100 m2 in het Bbl  

een grenswaarde geïntroduceerd (zie afdeling 4.4 "duurzaamheid"  

van het Bbl). 

Bij een experiment kan ook de experimenteerbepaling in artikel 23.3  

van de Ow bijdragen aan het stimuleren van innovatie om duurzame 

ontwikkeling mogelijk te maken. Als er sprake is van een experiment kan 

er van allerlei wettelijke regelingen worden afgeweken, zoals in dit 

artikel nader (gedetailleerd) geduid. Er kan alleen sprake zijn van een 

dergelijk "experiment" indien het, met het oog op duurzame ontwikkeling, 

beoogt bij te dragen aan het nastreven van het bereiken en in stand 

houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 

omgevingskwaliteit. Deze experimenteerbepaling kan in het voorkomen-

de geval ook worden toegepast op de gebieden in transitie.

Meer dan enkel wetgeving
De duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt echter niet 

bepaald door wetgeving, maar ook door het feitelijk gedrag van overhe-

den, burgers en bedrijven. Het vraagt om een integrale benadering van de 

fysieke leefomgeving, waarbij ook burgers en private partijen participeren. 

Het vergt een cultuuromslag en stelt ons voor een uitdaging.
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AKD verdiept: Planschade onder de Omgevingswet
Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is gereserveerd voor schade. Dat 

hoofdstuk zal onder andere een afdeling bevatten over wat nu plan-

schade en nadeelcompensatie wordt genoemd. In een brief van 19 mei 

2016 schetst de Minister van Infrastructuur en Milieu de toekomstige 

contouren van een nieuwe regeling voor planschade en nadeelcompen-

satie, zoals deze in de Invoeringswet zal worden opgenomen. Een tekst 

van de regeling is nog niet bekend. Wel is bekend dat titel 4.5 van de 

Algemene wet bestuursrecht het uitgangspunt zal vormen voor de afde-

ling over schade in de Omgevingswet. In de Invoeringswet zal de regeling 

in titel 4.5 van de Awb wel op een aantal punten worden aangevuld.

De minister wil aantal wijzigingen doorvoeren
De vergoeding van planschade is thans geregeld in artikel 6.1 van de  

Wet ruimtelijke ordening. Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wro 

kent het bestuursorgaan degene die in de vorm van een inkomens- 

derving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak 

schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid vermelde 

oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade 

redelijkerwijs niet voor rekening van aanvrager behoort te blijven en de 

tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Artikel 6.1 van 

de Wro en haar voorganger artikel 49 van de WRO hebben geleid tot 

een gecompliceerd stelsel dat met name vorm is gegeven in de recht-

spraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

Het planschaderecht is zodanig complex en omvangrijk dat de Afdeling 

bestuursrechtspraak aanleiding heeft gezien om in een uitspraak van  

28 september 2016 een 15 pagina's tellend overzicht op te stellen. 

Het is nog niet geheel duidelijk hoe de regeling in de Omgevingswet zal 

worden vormgegeven. De Minister heeft in de brief van 19 mei 2016 al 

wel aangegeven op welke onderdelen zij wijzigingen wenst aan te 

brengen. Deze brief heeft aanleiding gegeven tot een groot aantal 

vragen van de kamerfracties van de Eerste Kamer. De Minister heeft op 

8 september 2016 op deze vragen gereageerd.

Het ontstaan van de aanspraak op vergoeding van schade
De Minister wil in de Omgevingswet opnemen dat schade wordt 

vergoed, als duidelijk is welke schade daadwerkelijk zal worden geleden. 

Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte 

schade. Schade die het gevolg is van het wegbestemmen van een bouw-

mogelijkheid of door het opleggen van rechtstreeks werkende verplich-

tingen aan de burger (directe schade) kan worden vergoed zodra een 

omgevingsplan, dat schade veroorzaakt, onherroepelijk is geworden.  

Dit sluit aan op de huidige praktijk. Bij de vergoeding van indirecte 

schade wil de Minister regelen dat pas om vergoeding kan worden 

verzocht op het moment dat de activiteit wordt uitgevoerd. Dit is een 

breuk met de huidige regeling, waarbij om vergoeding van planschade 

kan worden verzocht als de mogelijkheid wordt gecreëerd in een 

bestemmingsplan, zonder dat duidelijk is of van alle mogelijkheden in 

het plan ook daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt. De Minister 

vindt deze wijziging een belangrijke voorwaarde om flexibele en globale 

plannen te kunnen maken en om uitnodigingsplanologie van de grond 

te krijgen. De Minister geeft niet aan wat de peildatum is voor het 

ontstaan van een aanspraak op vergoeding van schade. Het verlenen 

van een omgevingsvergunning is niet in alle gevallen mogelijk omdat 

ook onder de Omgevingswet niet voor alle activiteiten een omgevings-

vergunning vereist is. Ook geeft de Minister niet aan wanneer een 

verzoek kan worden ingediend. Onder huidig recht is dat het moment 

waarop de planologische maatregel onherroepelijk is geworden.  

Bart Roozendaal 
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De Minister besteedt ook geen aandacht aan het leerstuk van de actieve 

risicoaanvaarding. Indien sprake is van een burger die een investerings-

beslissing doet wetende dat in een globaal omgevingsplan mogelij-

heden zijn gecreëerd die op termijn gebruikt kunnen worden, kan aan 

deze burger dan risicoaanvaarding worden tegengeworpen indien van 

deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt? Als dat zo is, dan ontstaat  

de situatie dat de oorspronkelijke eigenaar geen recht heeft op schade-

vergoeding omdat nog geen gebruik is gemaakt van de planologische 

mogelijkheden, terwijl aan de nieuwe eigenaar actieve risicoaanvaarding 

wordt tegengeworpen omdat deze op het moment van de investerings-

beslissing wist dan wel had moeten weten dat van deze mogelijkheden 

gebruik kan worden gemaakt. Dit lijkt ons een ongewenste ontwikke-

ling, te meer daar de Minister niet voornemens is een regeling te treffen 

voor schaduwschade.

Wegbestemmen onbenutte functies
De Minister wenst aanvullende regels op te stellen over de criteria om 

onbenutte functies weg te bestemmen zonder schadevergoeding.  

Op deze wijze heeft bevoegd gezag meer inzicht in de schaderisico's. 

Een van de voorwaarden zal zijn dat de eigenaar van de grond een 

redelijke termijn krijgt om alsnog van de mogelijkheden uit het plan 

gebruik te maken alvorens de functies weg te bestemmen. De Minister 

zoekt hiermee aansluiting bij artikel 7c, achtste lid, Besluit uitvoering 

Crisis- en herstelwet dat de aangewezen gemeenten de mogelijkheid 

biedt om onbenutte bouw- en gebruiksmogelijkheden na een termijn 

van drie jaar weg te bestemmen. De Minister besteedt hierbij geen 

aandacht aan de verhouding tot het bestaande leerstuk van de passieve 

risicoaanvaarding, die ook de mogelijkheid biedt om bestaande bouw- 

en gebruiksmogelijkheden weg te bestemmen zonder dat een aan-

spraak op een tegemoetkoming in planschade bestaat.

Normaal maatschappelijk risico
De Minister schrijft in haar brief tevens voornemens te zijn een forfait 

voor normaal maatschappelijk risico vast te stellen van 5%. De huidige 

Wro kent een forfait van ten minste 2%. Onduidelijk was of de Minister 

hiermee het oog had op een standaardforfait dat enkel zal gelden voor 

ontwikkelingen die in de lijn van de verwachtingen liggen of dat het 

forfait in alle gevallen zal gelden. In antwoord op vragen van de Eerste 

Kamer heeft de Minister aangegeven niet van plan te zijn een nog hoger 

forfait op te nemen, maar dat het forfait van 5% wel zal gaan gelden 

voor alle gevallen, dus ook als de maatregel geen normale ontwikkeling 

is die in de lijn van de verwachtingen ligt. De Minister wil hiermee 

gemeenten uitnodigen om globale omgevingsplannen vast te stellen, 

waardoor er meer ruimte ontstaat voor initiatieven van ontwikkelaars, 

burgers en overheden. 

De Minister geeft aan dat het invoeren van een standaardforfait van  

5% niet zal leiden tot een aanzienlijke achteruitgang in de rechten van 

burgers omdat in de huidige rechtspraak vaak al een aftrek van 5% 

wordt gehanteerd bij gevallen die in de lijn van de verwachtingen liggen. 

Dit is echter niet volledig juist. Er zijn in de rechtspraak vele gevallen  

aan te wijzen waarbij de ontwikkeling weliswaar in de lijn der verwach-

tingen lag en dus als normale maatschappelijke ontwikkeling kan 

worden beschouwd, maar waarbij een lager forfait wordt gehanteerd. 

Tevens wordt onder huidig recht in gevallen waarbij geen sprake is van 

een normale maatschappelijke ontwikkeling geen forfait van 5% 

aanvaard. In zoverre zal de regeling op onderdelen een flinke achter-

uitgang in rechten betekenen.
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Geen regeling schaduwschade
De Minister benadrukt geen regeling te willen treffen voor zogenaamde 

schaduwschade. Dit is de schade die ontstaat door de onzekerheid over 

de waarde van een onroerend goed als gevolg van de schaduw die de 

voorbereiding van besluitvorming vooruit werpt. Een dergelijke regeling 

zal naar het oordeel van de Minister een aanzuigende werking hebben 

op claims die belemmerend werkt voor de besluitvorming.

Tot slot
De Minister is voornemens het huidige planschaderecht op één lijn  

te brengen met het nadeelcompensatierecht, doch geeft tevens aan 

een aantal wijzigingen te willen aanbrengen ten opzichte van het 

huidige recht. Deze wijzigingen zijn deels zeer fundamenteel en lijken 

niet op alle onderdelen goed doordacht en onderbouwd. De nog op  

te stellen wettekst en de toelichting hierop zal meer duidelijkheid 

moeten verschaffen. 
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AKD verdiept: Financiële instrumenten in de Omgevingswet
In hoofdstuk 13 van de Omgevingswet (Ow) zijn financiële bepalingen 

over vergunningen, leges en interbestuurlijke financiële regelingen 

opgenomen. De regelingen zijn uit bestaande wetten overgenomen en 

zoveel als mogelijk geïntegreerd.

Heffen van leges 
Er is een wettelijke grondslag opgenomen voor het Rijk om leges te 

heffen, nu een grondslag voor het Rijk ontbreekt in een algemene 

wettelijke regeling. Die grondslag is op dit moment ook in de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opgenomen (zie artikel 

2.9 lid 2 Wabo). Een grondslag om leges te heffen bestaat wel voor 

gemeenten, provincies en waterschappen in de desbetreffende orga-

nieke wet. Voor dergelijke leges van lagere overheden bevat artikel  

13.2 Ow een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur nadere 

regels te stellen over de berekening van door deze lagere overheden 

gehanteerde legestarieven en heffingen. In die maatregel van bestuur 

kunnen regels worden gesteld over de hoogte, de bandbreedte en de 

berekeningswijze van de bedragen. 

Een soortgelijke bepaling is ook opgenomen in artikel 2.9 lid 2 Wabo om 

transparantie bij het in rekening brengen van leges te vergroten, omdat 

de hoogte van de leges plaatselijk sterk kan verschillen. Het ontwerp 

Omgevingsbesluit (Ob) voorziet echter niet in een dergelijke uitwerking. 

Kennelijk is men nog – steeds - doende om de lagere overheden op 

basis van vrijwillige afspraken tot meer transparantie in de berekening 

van leges te bewegen. Ook voor het Rijk kunnen dergelijke regels 

worden gesteld in een ministeriële regeling (zie artikel 13.1 lid 2 Ow). 

Vergoeding van kosten door ander bestuursorgaan
In de Omgevingswet zijn twee bepalingen opgenomen die voorzien in 

een financiële regeling tussen bestuursorganen onderling, net zoals de 

artikelen 6.8 en 6.9 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) daar op dit 

moment in voorzien (zie artikel 13.3 en 13.4 Ow). Het betreft een regeling 

om vergoeding van kosten aan een gemeente, indien die gemeente 

wordt geconfronteerd met (extra) kosten ten gevolge van een omge-

vingsvergunning voor een afwijkactiviteit of een wijziging van een 

omgevingsplan ten behoeve van een specifiek project dat vanwege een 

verzoek van een ander openbaar lichaam aan de orde is. Die regeling 

treedt in werking indien en voor zover die kosten redelijkerwijs niet voor 

rekening van de betrokken gemeente dienen te blijven, de kosten niet 

voldoende anderszins zijn verzekerd en de vergoeding niet op grond van 

een ander wettelijk voorschrift is uitgesloten. Net zoals bij de Wro staat 

onderling overleg voorop, maar kan voldoening van dergelijke kosten 

uiteindelijk worden afgedwongen door Gedeputeerde Staten op verzoek 

van het College van B&W. 

Stellen van financiële zekerheid
Verder bevat de Omgevingswet de mogelijkheid dat financiële zeker-

heid moet worden geboden bij een activiteit waarvoor een omgevings-

vergunning wordt verleend, die significant nadelige gevolgen voor de 

fysieke leefomgeving kan hebben en wel voor:

-  Het nakomen van op grond van de omgevingsvergunning voor de 

initiatiefnemer (vergunninghouder) geldende verplichtingen en/of 

-  Ter dekking van zijn aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit 

door de activiteit veroorzaakte nadelige gevolgen voor de fysieke 

leefomgeving (artikel 13.5 Ow). 

Eveline Sillevis Smitt

Omgevingsrecht, Bestuursrecht

t +31 88 253 5361

e esillevissmitt@akd.nl 
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Deze bepaling is grotendeels overgenomen uit artikel 4.1 Wabo, met dit 

verschil dat in het Ob deze financiële zekerheidsstelling in hoofdstuk 7 

(artikel 7.1 tot en met 7.5 Ob) wordt uitgewerkt. In het Ob zijn de ge- 

vallen opgesomd, waarbij financiële zekerheid in een voorschrift bij de 

omgevingsvergunning kan worden voorgeschreven. Het betreft de 

volgende vier activiteiten:

-  Het exploiteren van een IPPC-installatie als bedoeld in artikel 3.91 lid 1 

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betreft alleen de categorie 

4 installaties opgesomd in bijlage I van de RIE-richtlijn 2010/75/EU 

(samengevat: de chemische industrie),

-  Het exploiteren van een Seveso-inrichting als bedoeld in artikel 3.5 van 

het Bal (het gaat samengevat om de huidige Brzo-inrichtingen),  

tezamen ook wel geduid als "majeure riscicobedrijven";

- Een wateractiviteit;

- Een ontgrondingsactiviteit.

De mogelijkheid van financiële zekerheid bij een wateractiviteit en een 

ontgrondingsactiviteit is nu ook al opgenomen in de wet (artikel 6.20 

Waterwet respectievelijk artikel 3 van de Ontgrondingenwet). Nieuw is de 

mogelijkheid om een vergunningvoorschrift over financiële zekerheid op 

te nemen bij de exploitatie van – samengevat - majeure risicobedrijven. 

Majeure risicobedrijven
Het wel of niet verbinden van een voorschrift over financiële zekerheid is 

op grond van de wet een bevoegdheid voor het bevoegd gezag (zie 

artikel 13.5 en 13.6 Ow). Het bevoegd gezag zal een afweging moeten 

maken of het stellen van financiële zekerheid geboden is. Deze regeling 

voor majeure risicobedrijven is opgenomen naar aanleiding van het 

faillissement van twee grote chemiebedrijven die ernstige schade aan de 

fysieke leefomgeving hadden veroorzaakt en waarbij zeer hoge kosten 

door de faillissementen zijn afgewenteld op de overheid (en daarmee 

indirect op de samenleving). Er zijn ongeveer 480 van dergelijke majeure 

risicobedrijven in Nederland. De kans op milieuschade bij dergelijke 

bedrijven is klein, maar de milieueffecten zijn, na bijvoorbeeld een 

calamiteit of een ontmanteling, doorgaans erg hoog. Vaak kunnen die 

kosten dan niet meer op de vergunninghouder worden verhaald. 

Indien financiële zekerheid moet worden gesteld, houdt het bevoegd 

gezag bij het vaststellen van de vorm waarin financiële zekerheid wordt 

gesteld in ieder geval rekening met de voorkeur van degene die de 

financiële zekerheid moet bieden (artikel 7.2 Ob). 

Wateractiviteit en ontgrondingsactiviteit
Voor de wateractiviteit en de ontgrondingsactiviteit bepaalt artikel 7.3 

Ob dat de financiële zekerheidsstelling niet hoger wordt vastgesteld dan 

de redelijkerwijs te verwachten kosten die noodzakelijk zijn voor het 

nakomen van de verplichtingen op grond van de omgevingsvergunning 

of voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit 

de door de activiteit veroorzaakte nadelige gevolgen voor de directe 

leefomgeving. Of en op welke wijze financiële zekerheidsstelling voor 

majeure risicobedrijven wordt gemaximeerd wordt aan de hand van de 

uitslag van een op dit moment lopend onderzoek in het kader van de 

Invoeringsregelingen nader bezien en gereguleerd. 

Vergunningvoorschriften
In het betrokken vergunningvoorschrift moet tevens worden aangege-

ven hoe lang de financiële zekerheid in stand moet worden gehouden 

(artikel 7.4 Ob). 

Met artikel 7.5 Ob is geregeld dat een vergunningvoorschrift over finan- 

ciële zekerheid niet zonder meer door het bevoegd gezag kan worden 

ingetrokken zolang er onvoldoende garanties zijn dat eventuele aan- 

sprakelijkheden voor schade voor de fysieke leefomgeving zijn gedekt. 



78De Omgevingswet - AKD verheldert en verdiept Terug naar inhoudsopgave  

Ook zal de draagkracht van het betrokken bedrijf daarbij relevant zijn en 

zullen de technische en bedrijfsorganisatorische veiligheidsmaatregelen 

die door het bedrijf zijn genomen ter voorkoming en beperking van 

schade in die afweging moeten worden betrokken. Het gaat om een 

groot aantal afwegingscriteria aan de hand waarvan het bevoegd gezag 

dient te beoordelen of de financiële zekerheid kan worden opgeheven. In 

de toelichting op het Ob wordt aangegeven dat deze criteria via het 

Invoeringsbesluit Ob óók bij het vaststellen van financiële zekerheid door 

het bevoegd gezag zullen moeten worden betrokken. Dat is wel zo 

logisch. Het Ob voorziet daar op dit moment nog niet in. 

Herleeft het Besluit financiële zekerheid milieubeheer? 
Er heeft destijds voor inrichtingen een Besluit financiële zekerheid milieu- 

beheer gegolden (zie Stb. 2003, 71) dat in september 2009 is ingetrokken. 

Dat voormalige Besluit financiële zekerheid milieubeheer stelde financiële 

zekerheid voor een grote groep bedrijven verplicht, (a) ter nakoming van 

vergunningverplichtingen met betrekking tot het verwerken van afval-

stoffen of (b) ter dekking van aansprakelijkheid voor bodemschade. Dat 

besluit is in 2009 ingetrokken (Stb 2009, 406) om regeldruk voor be- 

drijven te verminderen. Verder was de kans klein dat het bevoegd gezag 

werkelijk voor de kosten van herstel van milieuschade zou opdraaien. 

Voor de majeure risicobedrijven wordt echter thans de mogelijkheid van 

financiële zekerheidsstelling, zij het voor iets andere mogelijke schade, 

toch weer gewenst geacht.

Indien er onder dit voormalige Besluit financiële zekerheid was verstrekt, 

kreeg de milieuvergunning een persoonsgebonden karakter in plaats van 

het gebruikelijke zaaksgebonden karakter. Een zaaksgebonden karakter 

houdt in dat een vergunning geldt voor een ieder die de activiteit verricht. 

Dat zaaksgebonden karakter staat ook in Omgevingswet voorop en 

daarop wordt geen uitzondering gemaakt indien en zodra financiële 

zekerheid is gesteld. Artikel 5.37 Ow voorziet wel in een mogelijkheid om 

het zaaksgebonden karakter bij in een algemene maatregel van bestuur 

aangegeven gevallen te beperken, maar daarvan is tot nu toe geen 

gebruik gemaakt. Indien een vergunning gaat gelden voor een ander, 

dient daarvan wel ten minste een maand van tevoren schriftelijk kennis 

te worden gegeven aan het bevoegd gezag (artikel 5.37 lid 2 Ow). Verder 

zal het betrokken voorschrift van de financiële zekerheid ook voor deze 

opvolger – uiteraard – blijven gelden. 

Nog meer op komst
Verder wordt in de nota van toelichting op het Ob aangegeven dat 

beoogd wordt om via het Invoeringsbesluit in het Ob een aantal 

gevallen op te nemen waarbij het stellen van financiële zekerheid 

verplicht zal zijn. Daarover wordt het volgende aangegeven:

"Naar verwachting zullen de volgende gevallen worden aangewezen:

-  Het storten van baggerspecie op land, voor het nakomen van bepaalde 

voorschriften;

-  Het storten van overige afvalstoffen, voor het nakomen van bepaalde 

voorschriften;

- Het storten of verzamen van winningsafvalstoffen;

-  De opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse 

opslagtank, voor zover dit onderdeel is van een vergunningplichtige activiteit;

-  Het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk en pyrotechnische 

artikelen voor theatergebruik." (zie pagina 85 NvT –algemeen deel)

Commissie m.e.r.
Tot slot is in artikel 13.7 Ow een regeling opgenomen ter zake van de ver- 

goeding voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage, 

die ontleend is aan het huidige artikel 2.23a van de Wet milieubeheer.
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AKD verdiept: Geluid onder de Omgevingswet
De normering van omgevingsgeluid is op dit moment erg versnipperd in 

verschillende wetten geregeld. Daarbij is de geluidbron meestal als 

aanknopingspunt gebruikt. Zo bevat hoofdstuk 11 van de Wet milieube-

heer bepalingen over geluidproductieplafonds die gelden voor wegen en 

spoorwegen in beheer bij het Rijk. De Wet geluidhinder bevat regels 

over geluid van overige (spoor)wegen en van (gezoneerde) industrie-

terreinen. Voor afzonderlijke, niet-vergunningplichtige inrichtingen kent 

het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) geluidnormen, terwijl voor 

inrichtingen die op grond van de Wabo vergunningplichtig zijn, nog 

steeds de uit 1998 daterende 'Handreiking industrielawaai en vergunning- 

verlening' als toetsingskader gehanteerd wordt. De Wet luchtvaart 

bevat tenslotte regels over geluidhinder als gevolg van opstijgende en 

dalende vliegtuigen bij luchthavens.

Omdat geluid(hinder) direct de kwaliteit van de fysieke leefomgeving  

en meer specifiek ook de gezondheid van mensen nadelig beïnvloedt, ligt 

het voor de hand dat in de Omgevingswet, uitgebreid en bij voorkeur 

integraal, aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. Dat blijkt echter 

(nog) niet in alle opzichten het geval te zijn.

Luchtvaartgeluid
Zoals in paragraaf 1.5 van de memorie van toelichting bij de Omgevings-

wet al is toegelicht, zullen de bepalingen over geluid (en overigens ook 

over externe veiligheid) als gevolg van het vliegverkeer niet in de 

Omgevingswet geïntegreerd worden maar in de Wet luchtvaart blijven 

staan. Dat zou inzichtelijker en gemakkelijker zijn voor de gebruiker, 

terwijl de bevoegdheden in de (lucht)verkeerswetgeving beter toege-

sneden zouden zijn op de doelgroep. Daar staat tegenover dat de 

ruimtelijke beperkingen die het gevolg zijn van het gebruik van lucht-

havens wel in de Omgevingswet opgenomen zullen worden. Naar mijn 

mening was hier ook een andere keuze mogelijk geweest die een 

integrale beoordeling van (cumulatie van) geluidhinder beter mogelijk 

zou maken.

Geluidproductieplafonds
Uit de conceptversie van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet die 

op 22 maart 2016 gepubliceerd is, blijkt dat het geluidproductieplafond 

als afzonderlijk instrument in de Omgevingswet zal terugkomen. De 

reikwijdte van dit instrument zal bovendien worden uitgebreid. Naast 

rijkswegen en hoofdspoorwegen, waarvoor dat nu al geldt, zullen onder 

de Omgevingswet ook provinciale en waterschapswegen, voor zover 

deze een relevante verkeerssamenstelling hebben, en industrieterreinen, 

waar activiteiten kunnen worden verricht die in belangrijke mate ge- 

luidhinder kunnen veroorzaken, verplicht van geluidproductieplafonds 

voorzien worden. Bij andere industrieterreinen, wegen in beheer bij een 

gemeente en lokale spoorwegen wordt het gebruik van geluidproduc-

tieplafonds onder de Omgevingswet facultatief mogelijk gemaakt.  

Een nadere uitwerking hiervan en de bijbehorende geluidnormen voor 

geluidgevoelige objecten in de aandachtsgebieden rond deze industrie-

terreinen en infrastructuur zullen worden opgenomen in het nog te 

verschijnen Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Zie over dit onder- 

werp ook onze themawebsite over de Omgevingswet onder het kopje 

Geluid en geluidproductieplafonds.

Jos van der Velden

Bestuursrecht, Omgevingsrecht
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Milieubelastende activiteiten
Zoals ik een vorig blog al heb aangegeven, komt het begrip 'inrichting'  

in de Omgevingswet niet terug. Het zal vervangen worden door het 

centrale begrip 'milieubelastende activiteit'. De algemene rijksregels 

waaraan deze activiteiten moeten voldoen, zijn opgenomen in de hoofd- 

stukken 2 t/m 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hoofd-

stuk 2 Bal bevat onder andere bepalingen over de specifieke zorgplicht 

die er in ieder geval toe verplicht dat voor milieubelastende activiteiten 

passende preventieve maatregelen worden getroffen en de beste 

beschikbare technieken worden toegepast, ook als het gaat om geluid. 

Anders dan nu in het Activiteitenbesluit milieubeheer het geval is,  

bevat het Bal echter nauwelijks regels over geluid voor de afzonderlijke 

categorieën milieubelastende activiteiten (zie bijvoorbeeld de artikelen 

4.375b en 4.658 t/m 4.661 Bal). Deze algemene regels hebben bovendien 

geen betrekking op de geluidsbelasting die de betreffende activiteit mag 

veroorzaken op (de gevel van) of in een geluidsgevoelig object (immissie), 

zoals nu in artikel 2.17 Abm is bepaald. De reden hiervan is dat algemene 

rijksregels zich niet goed lenen voor het reguleren van (milieu)gebruiks-

ruimte, omdat daarbij geen rekening wordt gehouden met de specifieke 

locatie waarop de milieubelastende activiteit zal worden uitgevoerd, 

noch met de cumulatieve gevolgen van meerdere in elkaars nabijheid 

voorkomende activiteiten. Daar komt bij dat geluidhinder zich bij uitstek 

lokaal voordoet en (mede vanwege het voor de Omgevingswet geldende 

uitgangspunt 'decentraal, tenzij') dus ook het beste lokaal gereguleerd 

kan worden.

Een en ander heeft ertoe geleid dat op rijksniveau de regulering van 

geluid door activiteiten zal plaatsvinden via instructieregels met het oog 

op de evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omge-

vingsplan. Dit zal gebeuren in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). 

Op die manier kan volgens de regering het beste invulling worden 

gegeven aan de beide maatschappelijke doelen van de Omgevingswet 

(beschermen en benutten). Er kan gebiedsgericht maatwerk geleverd 

worden, waarbij ook cumulatie in de afweging wordt betrokken, terwijl 

voor bestaande bedrijven een betere bescherming tegen oprukkende 

woningbouw ontstaat.

Geluid in het omgevingsplan
Als onderdeel van de instructieregels voor omgevingsplannen die  

zien op het beschermen van de gezondheid en het milieu, zijn in 

paragraaf 5.1.4.2 Bkl instructieregels opgenomen over geluid en 

trillingen. Deze instructieregels zijn van toepassing op (in het omge-

vingsplan toegelaten) bedrijfsmatige activiteiten (zie artikel 5.42, lid 1 

Bkl). Wat er precies onder 'bedrijfsmatige activiteiten' moet worden 

verstaan, is niet gedefinieerd. Volgens de NvT kan de bestaande 

jurisprudentie hierover gecontinueerd worden, terwijl de instructie-

regels geen betrekking zouden hebben op geluid van evenementen  

of geluidapparatuur in de openbare ruimte. Duidelijk is dat het om 

meer activiteiten gaat dan alleen de in het Bal gereguleerde, milieube-

lastende activiteiten (die overigens weer niet allemaal bedrijfsmatig 

(hoeven te) zijn). Bovendien kan in een omgevingsplan ook als bedrijfs-

matige activiteit worden aangemerkt: "het geheel van bij dezelfde 

onderneming of instelling verrichte activiteiten die onderling technische, 

organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars na- 

bijheid worden verricht" (oftewel alle activiteiten binnen wat we nu 

een inrichting noemen). Overigens zijn gemeenten bevoegd om in het 

omgevingsplan ook voor niet-bedrijfsmatige activiteiten regels over 

geluid op te nemen, maar daarvoor zijn geen (rijks)instructieregels 

nodig. De instructieregels zijn niet van toepassing op industrieterreinen 

als bedoeld in de Wet geluidhinder, wegen, vaarwegen en spoorwegen 

(anders dan emplacementen).
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De instructieregels voor geluid zijn te onderscheiden in regels die 

betrekking hebben op bedrijfsmatige activiteiten in het algemeen en 

regels voor specifieke activiteiten, zoals windturbines, (buiten- en 

kleiduiven)schietbanen en spoorwegemplacementen. De kernbepaling is 

artikel 5.43 Bkl, dat in het eerste lid bepaalt dat in een omgevingsplan 

rekening wordt gehouden met het geluid door bedrijfsmatige activi-

teiten op (bestaande of geprojecteerde) geluidgevoelige gebouwen en 

geluidgevoelige locaties (zoals gedefinieerd in artikel 5.42, lid 2 c.q. lid 3 

Bkl). Het tweede lid van artikel 5.43 komt er kort gezegd op neer dat de 

regels in een omgevingsplan moeten voorzien in een aanvaardbaar 

geluidniveau. Wanneer aan dat criterium voldaan wordt, is in algemene 

zin nader uitgewerkt in artikel 5.44 juncto bijlage XV Bkl en voor de 

specifieke activiteiten in de artikelen 5.50 t/m 5.52 Bkl. Voor windturbines 

en schietbanen zijn de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit milieu-

beheer overgenomen. Voor spoorwegemplacementen zijn in afwachting 

van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet nog geen geluidnor-

men in het Bkl opgenomen.

De in het omgevingsplan opgenomen geluidregels zijn gebruiksregels 

die in acht genomen moeten worden door degene die geluidbelastende 

bedrijfsmatige activiteiten gaat uitvoeren op de daarvoor aangewezen 

locaties. Zo nodig kan met een omgevingsvergunning van die regels 

worden afgeweken. Volgens de artikelsgewijze NvT zou het bij het 

aanvaardbaar geluidniveau in beginsel gaan om het gecumuleerde 

(opgetelde) geluid vanwege alle bedrijfsmatige activiteiten gezamenlijk. 

Dat lijkt echter niet te volgen uit de tekst van artikel 5.43, lid 2 Bkl dat 

spreekt over geluid "door een in het omgevingsplan toegelaten bedrijfs-

matige activiteit". Bovendien wordt volgens artikel 5.44, lid 1 Bkl in ieder 

geval aan artikel 5.43 voldaan als in het omgevingsplan is bepaald dat de 

activiteit zo wordt verricht dat het geluid door die activiteit niet meer 

bedraagt dan de standaardwaarden uit bijlage XV, tabel A en de grens- 

waarden uit bijlage XV, tabel B. Bij toetsing aan de bedoelde waarden 

speelt cumulatie dus geen rol. Wel kunnen op grond van artikel 5.44,  

lid 3 Bkl in een omgevingsplan andere grenswaarden dan de standaard-

waarden worden vastgesteld, onder andere als dat vanwege een naar 

het oordeel van de gemeenteraad relevante cumulatie passend wordt 

geacht. Cumulatie kan dus aanleiding zijn om in het omgevingsplan van 

de standaardwaarden af te wijken (lees: lagere waarden vast te stellen), 

maar de toetsing aan die waarden zal steeds per bedrijfsmatige activi-

teit afzonderlijk en dus niet cumulatief plaatsvinden. Iets anders is dat 

de gemeenteraad bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties 

rekening moet houden met alle relevante geluidbronnen, ook cumulatief 

beoordeeld. Dat geldt ook voor de in artikel 5.48 Bkl genoemde geluid-

bronnen, te weten de spoedeisende inzet van hulpvoertuigen en onver- 

sterkt menselijk stemgeluid: de waarden uit artikel 5.44 zijn daarop niet 

van toepassing, maar bij de toedeling van functies aan locaties moeten 

deze bronnen wel in de afweging betrokken worden, zo blijkt uit de NvT. 

Ook daarbij kunnen op grond van de tekst van het Bkl echter vraag-

tekens geplaatst worden. Ingevolge artikel 5.44 wordt immers in ieder 

geval aan artikel 5.43 voldaan als in het omgevingsplan is bepaald dat de 

bedrijfsmatige activiteit zo wordt verricht dat (kort gezegd) de geluids-

belasting niet meer bedraagt dan de waarden in de tabellen A en B  

van bijlage XV. Omdat in het omgevingsplan wordt bepaald dat deze 

waarden niet van toepassing zijn op de bedoelde geluidbronnen, wordt 

dus ook aan artikel 5.43 voldaan zonder deze bronnen in de afweging  

te betrekken. Nu dat duidelijk niet de bedoeling van de regering is, lijkt 

het aangewezen om in zoverre nog eens goed naar de tekst van het Bkl 

te kijken.
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De geluidnormen in de tabellen A en B van bijlage XV Bkl zijn in grote 

lijnen gebaseerd op de normen uit artikel 2.17 Abm. Voor het langtijdge-

middeld beoordelingsniveau geldt een standaardwaarde (tabel A) van 

50 dB(A) etmaalwaarde op de gevel van geluidgevoelige gebouwen en 

op geluidgevoelige locaties en een grenswaarde (tabel B) van 35 dB(A) 

etmaalwaarde in geluidgevoelige ruimten van in- en aanpandige 

geluidgevoelige gebouwen. Het Abm kende enkele uitzonderingen op  

de bedoelde standaardwaarde (5 dB(A) hoger of lager) en deze kunnen 

(voor bedrijventerreinen, agrarisch gebied en woonboten) in een 

omgevingsplan gecontinueerd worden (zie artikel 5.44, lid 2 Bkl). De 

geluidnormen voor piekgeluiden (maximaal geluidsniveau) wijken echter 

af van die in het Abm. In de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) zijn 

er geen algemeen geldende normen meer voor het piekgeluid, nu deze 

volgens de NvT vooral bedoeld zijn als bescherming tegen slaapversto-

ring. Voor de avond- en nachtperiode worden verschillende normen 

gesteld voor aandrijfgeluid van transportmiddelen (70 dB(A) op de gevel 

en 55 dB(A) binnen) en voor andere piekgeluiden (65 dB(A) op de gevel 

en 45 dB(A) binnen). De reden hiervan is dat uit onderzoek is gebleken 

dat gebeurtenissen waarbij het geluid relatief langzaam toe- en 

afneemt, zoals bij verkeer, minder slaapverstoring veroorzaken dan 

gebeurtenissen waarbij het geluidniveau relatief snel stijgt, zoals bij 

metaalbewerking. In een omgevingsplan kunnen echter andere grens-

waarden dan de standaardwaarden worden vastgesteld en kunnen 

alsnog maximale geluidsniveaus worden vastgesteld voor de dag- 

periode, als dat gelet op de locatie of de aard van de activiteit, de aard 

van het gebied of vanwege relevante cumulatie passend wordt geacht 

(zie artikel 5.44, lid 3 en 5.49 Bkl). Ook kan er in een omgevingsplan voor 

gekozen worden om met het oog op het beperken van geluidhinder 

andere regels dan geluidwaarden te stellen over een bedrijfsmatige 

activiteit (zie artikel 5.46 Bkl). De grenswaarden die in een omgevings-

plan worden vastgesteld, zijn niet van toepassing op als zodanig 

aangewezen bedrijfswoningen en kunnen buiten beschouwing worden 

gelaten bij aangewezen voormalige bedrijfswoningen in de agrarische 

sector, op bedrijventerreinen en in de horecasector, voor zover het gaat 

om het geluid dat door de (voorheen) bijbehorende bedrijfsmatige 

activiteit veroorzaakt wordt (zie artikel 5.47 Bkl).

Geluid in de omgevingsvergunning
Tenslotte zijn in de artikelen 8.12 t/m 8.12b Bkl beoordelingsregels 

opgenomen voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende 

activiteit die geluid veroorzaakt op een geluidgevoelig gebouw of een 

geluidgevoelige locatie. Deze regels houden in dat bij het verlenen van 

zo'n omgevingsvergunning rekening gehouden moet worden met de 

(eventueel met 5 dB(A) verhoogde of verlaagde) standaardwaarden uit 

tabel A van bijlage XV. Dat betekent dat gemotiveerd van deze stan-

daardwaarden afgeweken mag worden, bijvoorbeeld omdat er in het 

omgevingsplan of in een omgevingsvergunning tot afwijking daarvan 

een andere geluidnorm is opgenomen. Van de grenswaarden voor het 

binnenniveau uit tabel B van bijlage XV mag echter alleen in enkele 

bijzondere gevallen worden afgeweken (zie artikel 8.12a, lid 2 t/m 4 Bkl). 

Voor enkele specifieke milieubelastende activiteiten (windturbines, 

militaire terreinen als bedoeld in artikel 3.293 Bal en (buiten- en klei-

duiven)schietbanen) zijn in artikel 8.12b Bkl afzonderlijke beoordelings-

regels opgenomen.  
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AKD verdiept: Raadsleden moeten zich niet gaan verliezen  
in (juridische) details
De Omgevingswet is allereerst bedoeld om de inzichtelijkheid, de 

voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht te 

vergroten. Hoewel hiervoor maar liefst 26 sectorale wetten opgaan in 

deze nieuwe wet, en het de bedoeling is de regels flexibeler te maken, 

zal het nog steeds niet appeltje-eitje zijn om de regels voor onze  

fysieke leefomgeving helemaal te begrijpen. Lokale politici, de volks-

vertegenwoordigers in het bijzonder, kunnen hoe dan ook het gevoel 

krijgen de grip op de omgevingsrechtelijke besluitvorming in hun 

gemeente te verliezen. Dit kan tot ongewenste bemoeienis leiden. 

Raad gaat over randvoorwaarden voor de leefomgeving
Een van de belangrijke taken van lokale politici is om belangen af te 

wegen bij de vraag hoe met onze fysieke leefomgeving wordt omgegaan 

en wat daarbij wel en niet is toegestaan. In dit verband is van belang dat 

de Omgevingswet gemeenten meer afwegingsruimte geeft en een meer 

integrale, gebiedsgerichte benadering kent. Voor de raad geldt in het 

bijzonder dat hij zich – nog meer dan nu – zal moeten concentreren op 

het sturen op hoofdlijnen en het vooraf scheppen van randvoorwaarden 

voor het beheer, gebruik en ontwikkelen van onze leefomgeving. 

In dit verband gaat de raad voor de gehele gemeente een omgevingsvisie 

en omgevingsplan vaststellen. De uitvoering daarvan is vervolgens aan 

het college van burgemeester en wethouders. Het is bijvoorbeeld aan dit 

orgaan om een programma met beleids- of beheersmaatregelen te 

maken wanneer niet wordt voldaan aan een omgevingswaarde die door 

de gemeenteraad is vastgesteld. Over de maatregelen zelf gaat de laatst- 

genoemde dus niet. Evenmin heeft de raad straks (nog) bijzondere be- 

voegdheden bij een omgevingsvergunning voor een afwijkingsactiviteit. 

Angst voor verlies van grip
Het gevaar hiervan is dat raadsleden, uit angst om grip te verliezen, 

teveel de diepte ingaan en de hoofdlijnen uit het oog verliezen.  

Dit wordt versterkt door het feit dat het als gezegd nog steeds wel  

om complexe wetgeving gaat. Ze kunnen zich dan gaan verliezen in 

wetssystematiek en detaillering van regels. Een en ander kan tot  

twee ongewenste resultaten leiden:

-  de raad gaat te gedetailleerde kaders vaststellen. De neiging zou 

kunnen zijn om de omgevingsvisie en het omgevingsplan tot op 

detailniveau te gaan uitwerken. Dit risico is des te groter, nu de 

grotere flexibiliteit en de mogelijkheden om maatwerk te bieden als 

keerzijde hebben dat er minder rechtszekerheid zal zijn. Om dat toch 

wat meer te bieden, zou de "boel" mogelijk meer dichtgetimmerd 

kunnen worden. Hiermee zou afbreuk worden gedaan aan het doel 

van de Omgevingswet om juist meer ruimte voor flexibiliteit, maat-

werk en lokale initiatieven te bieden;

 

-  de raad gaat zich teveel met uitvoeringsbesluiten van het college 

bezighouden. Het gaat er nu juist om dat raadsleden zich met hun 

kaderstellende rol bezighouden om aan de afweging van de wezen-

lijke belangen in onze leefomgeving toe te komen. De kans zou 

kunnen bestaan dat er te weinig aandacht is voor de écht belangrijke 

vragen die om de hoek komen kijken wanneer bijvoorbeeld moet 

worden beslist over waar welke functies zijn toegestaan.

 

Hugo Doornhof

Bestuursrecht, Omgevingsrecht

t +31 88 253 5223

e hdoornhof@akd.nl 
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Raad controleert besluitvorming uiteindelijk altijd!
Dit laatste neemt overigens niet weg dat raadsleden vanuit hun con- 

trolerende en volksvertegenwoordigende functie het college wel om 

verantwoording mogen (of moeten) vragen. Zo bezien gaat de 

gemeenteraad als hoofd van de gemeente - ook voor wat betreft de 

fysieke leefomgeving - over alles. In dit verband kan het zo zijn dat  

het college een bepaald raadsuitgangspunt niet serieus neemt, of een 

collegebeslissing hoe dan ook onredelijk is. Dan geldt in meer of 

mindere mate: the devil is in the detail. Een raadslid moet zich dan 

(flink) laten gelden, Omgevingswettelijke raadsbevoegdheid of niet. 
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AKD verdiept: Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet  
(onteigening)
Recent is gevierd dat de uit 1851 stammende onteigeningswet de 

respectabele leeftijd van 175 jaar heeft bereikt. Er zullen echter weinig 

nieuwe verjaardagen meer worden gevierd. De huidige onteigeningswet 

(hierna: Ow) zal namelijk worden vervangen door de Aanvullingswet 

grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet). Deze wet 

brengt grote veranderingen teweeg. In dit blog zullen de belangrijkste 

wijzigingen kort worden toegelicht en becommentarieerd. Dit zal 

thematisch gebeuren.

Besluitvorming over onteigening 
Te beginnen met de veranderingen met betrekking tot de besluitvorming 

over de onteigening. Onder de vigeur van de Aanvullingswet hoeft een 

bestuursorgaan dat in het algemeen belang tot onteigening over wil 

gaan niet langer een verzoek in te dienen bij de Kroon. In plaats daarvan 

kan dit bestuursorgaan – nadat zij is geadviseerd door een onafhanke-

lijke commissie - zelf een onteigeningsbeschikking nemen. Dat kan pas 

indien er aan een aantal eisen is voldaan.

Zo moet er – blijkens artikel 11.5 van de Aanvullingswet – eerst sprake 

zijn van een vastgesteld planologisch besluit alvorens er een onteige-

ningsbeschikking kan worden genomen. Dat is een duidelijke breuk 

met de huidige situatie. Thans is het namelijk mogelijk om bij 'infra-

structuuronteigeningen' (lees: titel IIa) al een onteigeningsverzoek in 

te dienen op het moment dat de ontwerpversie van het planologische 

besluit ter inzage heeft gelegen. Doordat er onder de vigeur van de 

Aanvullingswet – zoals gezegd – in alle gevallen zal moeten worden 

gewacht op een vastgesteld planologisch besluit, kan er bij infra- 

structurele werken pas later worden gestart met de onteigenings-

procedure dan thans het geval is. Hier zal rekening mee moeten 

worden gehouden in de projectplanning.

Daarnaast kan er – en dit volgt uit artikel 11.6, eerste lid, van de 

Aanvullingswet - geen onteigeningsbeschikking worden genomen 

indien het aannemelijk is dat partijen alsnog op korte termijn overeen-

stemming zullen bereiken over minnelijke verwerving. Wij menen dat 

deze bepaling als ongewenst gevolg zou kunnen hebben dat de 

voortgang van toekomstige projecten in gevaar komt. In dit kader 

merken wij op dat niet geheel kan worden uitgesloten dat grond- 

eigenaren eerst (met succes) als verweer voeren dat partijen er bijna 

uit zijn om vervolgens – indien de onteigening is afgewend – hun 

hakken toch in het zand te steken. 

Dat dit geen denkbeeldige vrees is, wordt bevestigd door de Kroon. In 

diverse KB's overweegt de Kroon namelijk dat de onteigeningspraktijk 

leert dat een minnelijke overeenstemming lang niet altijd leidt tot een 

probleemloze eigendomsoverdracht, hetgeen problematisch is nu de 

urgentie van het werk geen vertraging toestaat. Tegen die achtergrond 

meent de Kroon dat – ook al heeft de beoogd onteigenaar overeen-

stemming bereikt met de grondeigenaar – er nog steeds een noodzaak 

tot onteigening blijft bestaan. 

In het hiervoor genoemde artikel 11.6, eerste lid, van de Aanvullingswet is 

dit uitgangspunt echter verlaten, terwijl daarvoor naar ons oordeel geen 

rechtvaardiging bestaat.

Hugo Botter

Gebiedsontwikkeling &  

Onteigening

t +31 88 253 5960

e hbotter@akd.nl 
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De balans opmakend heeft – gelet op het voorgaande – te gelden dat 

de vereisten om tot onteigening over te kunnen gaan strenger lijken te 

zijn geworden. Er moet immers in alle gevallen worden gewacht totdat 

er een planologisch besluit is vastgesteld en er kan niet worden ontei-

gend indien partijen er bijna uit zijn.

Inhoud van de onteigeningsbeschikking
Een andere wijziging heeft betrekking op de instantie die toetst of het 

gedeelte van een perceel dat overblijft (na de voorgestane onteigening 

van de voor het werk benodigde grond) ook door de onteigenaar moet 

worden overgenomen. Uit artikel 38 van de Ow volgt dat het momen-

teel zo is dat de civiele rechter – op vordering van de grondeigenaar - 

ter zake een toets uitvoert. De Kroon heeft die bevoegdheid niet. Om die 

reden kan het minnelijk overleg voorafgaand aan het onteigeningsver-

zoek volgens de Kroon ook niet worden getoetst in het licht van een 

eventueel beroep op artikel 38 Ow. Concreet betekent dit dat de 

onteigenaar niet gehouden is om – naast een aanbod voor de voor het 

werk benodigde grond – tevens een aanbod te doen voor het gehele 

perceel (lees: ervan uitgaande dat het beroep op artikel 38 Ow wordt 

gehonoreerd).

Deze lijn zal in de toekomst – en dit achten wij zeer wenselijk - hoogst-

waarschijnlijk worden verlaten. Uit artikel 11.8, tweede lid, van de 

Aanvullingswet volgt namelijk dat het bestuursorgaan dat de onteige-

ningsbeschikking neemt – en derhalve het minnelijk overleg toetst –  

tevens degene wordt die het overblijvende gedeelte ter onteigening kan 

aanwijzen, mits er is voldaan aan de voorwaarden die thans zijn opge- 

nomen in artikel 38 Ow. Het huidige argument van de Kroon om artikel 

38 Ow niet bij de toetsing van het minnelijk overleg te betrekken, te 

weten dat de Kroon niet bevoegd is om een uitspraak te doen over de 

toepasbaarheid van dat artikel, gaat dan in ieder geval dus niet meer op. 

Wij verwachten dan ook dat in de toekomst het minnelijk overleg wel 

wordt getoetst in het licht van een mogelijk beroep op artikel 11.8, 

tweede lid, van de Aanvullingswet.

Rechtsbescherming
Indien er een onteigeningsbeschikking is vastgesteld – waarin al dan 

niet ook het overblijvende ter onteigening is aangewezen – dan staat 

daartegen ingevolge artikel 16.87a van de Aanvullingswet bestuurs-

rechtelijke rechtsbescherming open. Er kan meer specifiek beroep 

worden ingesteld bij de rechtbank en vervolgens ook nog hoger beroep 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de 

Afdeling). Ervan uitgaande dat grondeigenaren (op kosten van de 

onteigenaar) alle rechtsmiddelen uitputten, dan wordt de voorgestane 

onteigening dus door maar liefst drie onafhankelijke instanties (de 

commissie, de rechtbank en de Afdeling) getoetst. Hoewel dit vanuit 

rechtsbeschermingsoogpunt valt toe te juichen, leidt dit er wel toe dat 

de gemiddelde onteigeningsprocedure circa 15 maanden langer zal 

duren dan thans het geval is. Dit is naar ons oordeel onwenselijk.  

Om die reden zouden wij ons kunnen voorstellen dat er beroep in eerste 

en enige aanleg wordt opengesteld bij de Afdeling. In dat geval blijft 

onteigening een werkbaar instrument, terwijl er nog steeds voldoende 

rechtsbescherming overblijft.

De termijn waarbinnen de bestuursrechter uitspraak moet doen betreft 

overigens zes maanden. Voor wat betreft de aanvang van die termijn, 

wordt aansluiting gezocht bij het moment waarop de bestuursrechter 

het verweerschrift heeft ontvangen. Dit is naar ons oordeel opmerkelijk, 

aangezien er geen wettelijke verplichting bestaat voor het bevoegd 

gezag om een verweerschrift in te dienen. Het lijkt logischer om de 

voornoemde termijn te laten aanvangen op het moment dat er een 

beroepschrift wordt ontvangen. 
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 In de Aanvullingswet is overigens niet opgenomen dat de bestuurs-

rechter onteigeningszaken voor alle andere zaken moet behandelen 

(vgl. artikel 24 van de onteigeningswet).

De procedure bij de civiele rechter
Direct nadat de onteigeningsbeschikking is bekendgemaakt, kan het 

bevoegd gezag – zo volgt uit artikel 11.10 van de Aanvullingswet - bij de 

civiele rechter een verzoekschrift indienen om de schadeloosstelling vast 

te stellen. Er wordt dus niet meer door de civiele rechter getoetst of er 

bijvoorbeeld tussen de bekendmaking en het verzoekschrift nog vol- 

doende serieus minnelijk overleg is geweest. De civiele rechter benoemt 

slechts deskundigen, stelt een datum voor de descente vast en bepaalt 

de (voorlopige) schadeloosstelling. 

Indien de voorlopige schadeloosstelling is betaald, de descente heeft 

plaatsgevonden en zowel de onteigeningsbeschikking als het plano-

logische besluit onherroepelijk zijn, dan stelt een notaris een zogenoemde 

onteigeningsakte op (zie artikel 11.4. van de Aanvullingswet). Na in- 

schrijving van deze akte in de openbare registers, gaat de eigendom  

van het perceel vrij van alle rechten en plichten over op de onteigenaar. 

Deze gang van zaken is vergelijkbaar met de huidige praktijk van 

inschrijving van een onteigeningsvonnis, met dien verstande dat er nu 

een notaris moet worden ingeschakeld. Wij hebben niet de indruk dat 

het thans zo is dat de bemoeienis van een notaris, hetgeen kostenver-

hogend is voor de onteigenaar, wordt gemist.
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