VERZAMEL-AMVB OMGEVINGSWET: WIJZIGINGEN IN RENVOOI
ARTIKEL I (Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet)
Het Aanvullingsbesluit bodem wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 5.129a wordt «bijlage XIIIba» vervangen door «bijlage XIIIc».
B
Na bijlagen Va en Vc worden bijlagen Vb en Vd ingevoegd en na bijlage XIII wordt onder
vernummering van bijlage XIIIba tot bijlage XIIIc bijlagen XIIIa en XIIIb ingevoegd, luidende:
C
De artikelen 65, 66, eerste lid, 75 tot en met 79, en 82 vervallen
ARTIKEL II (Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet)
In artikel 4.5, derde lid, wordt «artikelen 4.2276 en 4.23029» vervangen door: «artikelen
4.103a, 4.2276 en 4.23029 of een vergunningvoorschrift op grond van artikel 4.103a».
ARTIKEL III (Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken) (Josien)
Omgevingswet
(…)
- (artikel 2.43, eerste lid, in samenhang met artikel 3.53, derde en vierde lid, onder a tot en
met c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving) besluit van het bevoegd gezag om geen of minder
geluidwerende maatregelen aan een geluidgevoelig gebouw te treffen;
- (artikel 2.43, eerste lid, in samenhang met artikel 3.54 van het Besluit kwaliteit leefomgeving)
besluit van het bevoegd gezag om een besluit tot het treffen van geluidwerende maatregelen
aan een geluidgevoelig gebouw te wijzigen in een besluit om geen geluidwerende maatregelen
aan dat gebouw te treffen;.
(…)
- (artikel 4.5, eerste lid, in samenhang met artikel 5.23a, aanhef en onder b, van het Besluit
bouwwerken leefomgeving) door het bevoegd gezag gesteld maatwerkvoorschrift bij wijziging
van een gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan
inhoudende dat de waarde, als bedoeld in artikel 5.23, eerste lid, van het Besluit bouwwerken
leefomgeving, wordt versoepeld tot ten hoogste 38 dB;.
(…)
- (artikel 10.13, eerste lid) door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat opgelegde
gedoogplicht voor het tot stand brengen of opruimen van een werk voor infrastructuur of
water;
- (artikel 10.13, tweede lid) door het dagelijks bestuur van een waterschap opgelegde
gedoogplicht voor het tot stand brengen of opruimen van een werk ter uitvoering van een
projectbesluit waarop artikel 5.46, tweede lid, van de Omgevingswet van toepassing is;
- (artikel 10.14) door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat opgelegde gedoogplicht voor
het tot stand brengen of opruimen van een werk voor energie of mijnbouw;

- (artikel 10.15) door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat opgelegde gedoogplicht voor
het tot strand brengen of opruimen van werken voor grenswateren als bedoeld in artikel 1 van
de Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag;.
ARTIKEL IV (Besluit activiteiten leefomgeving)
Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3.25 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning
een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in
artikel 3.24, voor zover het gaat om het opslaan:
a. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3;
b. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.2;
c. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.3;
d. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2;
e. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1;
f. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep I;
g. van vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3,
bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening; of
h. in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 m3 of een tankcontainer of verpakking
die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 150 m3.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, geldt niet voor:
a. het opslaan in een ondergrondse opslagtank;
b. het opslaan van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger; of
c. het opslaan in een opslagtank die:
1°. een inhoud heeft van 300 l of minder; en
2°. niet vanuit een tankwagen wordt gevuld.
3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning
een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in
het eerste lid, aanhef en onder ec tot en met hf.
B
Artikel 3.49 (uitsluiten algemene regels en gegevens en bescheiden voor complexe
bedrijven)
1. De bepalingen over het aanwijzen van algemene regels en het verstrekken van gegevens en
bescheiden bij milieubelastende activiteiten in de afdelingen 3.4 tot en met 3.11 zijn niet van
toepassing op een activiteit die is aangewezen in deze afdeling.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien uitsluitend de activiteit bedoeld in artikel 3.50 in
deze afdeling is aangewezen.
C
Artikel 3.128 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het slachten van dieren, het bewerken en
verwerken van dierlijke of plantaardige grondstoffen voor het maken van levensmiddelen of
voeder of het bewerken en verwerken van alleen melk, bedoeld in categorie 6.4 van bijlage I bij
de richtlijn industriële emissies;
b. het slachten van meer dan 10.000 kg levend gewicht aan dieren per week;
c. het maken en bewerken van dierlijke of plantaardige oliën of vetten;
d. het maken en bewerken van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren en dieren die worden
gehouden voor hun pels; en
e. het met een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100

kW of met een oven met een aansluitwaarde van meer dan 100 kW maken van:
1°. zetmeel of suiker;
2°. vismeel of visolie; of
3°. levensmiddelen of voeder.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, functioneel ondersteunen.
3. Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder c tot en met e,
als deze alleen worden verricht:
a. bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis;
b. voor educatieve doelen; of
c. voor eigen landbouwhuisdieren bij een veehouderij.
D
Artikel 3.131 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: voedingsmiddelen voor
landbouwhuisdieren en dieren die worden gehouden voor hun pels)
Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in
artikel 3.128, voor zover het gaat om het maken of bewerken van voedingsmiddelen voor
landbouwhuisdieren en dieren die worden gehouden voor hun pels.
E
Artikel 3.185 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: opslaan, herverpakken en
opbulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning
een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in
artikel 3.184, voor zover het gaat om het opslaan, herverpakken of opbulken van
bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
2. Het verbod geldt ook voor andere milieubelastende activiteiten met deze afvalstoffen die
worden verricht op dezelfde locatie als dat opslaan, herverpakken of opbulken.
3. Het verbod geldt niet voor het opslaan van:
a. afvalstoffen van gezondheidszorg bij mens of dier en gebruikte hygiënische producten, met
uitzondering van infectieuze afvalstoffen, lichaamsdelen of organen, en afvalstoffen van
cytotoxische of cytostatische geneesmiddelen;
b. niet meer dan 10.000 ton banden van voertuigen;
c. metaal voor zover de opslagcapaciteit ten hoogste 50.000 ton is en het niet gaat om
gevaarlijke afvalstoffen;
d. niet meer dan 100 m3 afgedankte elektrische of elektronische apparatuur die afkomstig is van
particuliere huishoudens of die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens
vergelijkbaar is;
e. niet meer dan 5 m3 draagbare batterijen of accu’s;
f. niet meer dan 5 m3 spaarlampen of gasontladingslampen;
g. niet meer dan 5 m3 inktcassettes of tonercassettes;
h. siervoorwerpen of gebruiksvoorwerpen op een locatie waarop het hergebruik van deze
voorwerpen wordt voorbereid als de opslagoppervlakte ten hoogste 1.000 m2 is en het gaat om
gevaarlijke afvalstoffen;
i. siervoorwerpen, gebruiksvoorwerpen of tweedehands bouwmaterialen als de
opslagoppervlakte ten hoogste 6.000 m2 is en het gaat om bedrijfsafvalstoffen;
j. lege ongereinigde verpakkingen die gevaarlijke afvalstoffen zijn of niet meer dan 45 m3 lege
ongereinigde verpakkingen die bedrijfsafvalstoffen zijn, op een locatie waarop olie, vet, verf,
lijm, kit, hars, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel
3.27, eerste lid, onder a, b of c, in verpakking worden opgeslagen om te worden verkocht of
geleverd aan afnemers en voor zover de lege ongereinigde verpakkingen zijn ingenomen van die
afnemers;

k. ingenomen afvalstoffen van reparatiewerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden aan
pleziervaartuigen of bilgewater bij een jachthaven;
l. afgescheiden oliefractie of waterfractie van ingenomen bilgewater bij een jachthaven;
m. afgewerkte olie, smeervet, oliehoudende of vethoudende afvalstoffen, ontstaan als gevolg
van onderhoud aan vaartuigen bij een bunkerstation, als deze afvalstoffen zijn ingenomen van
personen die brandstof, smeerolie of smeervet bij het bunkerstation aanschaffen;
n. ontplofbare stoffen of voorwerpen door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke
krijgsmacht;
o. metalen met aanhangende olie of emulsie van olie, afgescheiden oliefracties of
emulsiefracties;
p. niet meer dan 30 ton autobatterijen, autoaccu’s, industriële batterijen of accu’s;
q. niet meer dan 10.000 ton van elk van de volgende bedrijfsafvalstoffen:
1°. bouwstoffen die op grond van paragraaf 3.2.25 mogen worden toegepast;
2°. textiel;
3°. verpakkingsglas;
4°. vlakglas;
5°. voedingsmiddelen afkomstig van detailhandel of groothandel;
6°. niet-geïmpregneerd hout;
7°. papier of karton; en
8°. kunststof;
r. niet meer dan 600 m3 groenafval dat een bedrijfsafvalstof is;
s. niet meer dan 1 m3 gebruikte frituurvetten of frituuroliën die bedrijfsafvalstoffen zijn;
t. niet meer dan 1.000 m3 plantaardige restproducten uit de landbouw, tuinbouw,
voedselbereiding of voedselverwerking voor het maken van diervoeder voor de dieren van
degene die de activiteit verricht;
u. wrakken van motorvoertuigen bij een activiteit waarop paragraaf 4.22 van toepassing is;
v. niet meer dan vier wrakken van tweewielige motorvoertuigen of niet meer dan vier
autowrakken of andere voertuigwrakken na demontage, bij een instelling voor oefendoeleinden
of opleidingsdoeleinden;
w. autowrakken, wrakken van tweewielige motorvoertuigen of andere voertuigwrakken bij het
verlenen van hulp aan gestrande automobilisten als bedoeld in paragraaf 3.8.1 of in het kader
van onderzoek door politie of justitie;
x. autowrakken na demontage op een andere locatie dan de locatie waarop demontage heeft
plaatsgevonden, behalve als wordt opgeslagen op een instelling voor oefendoeleinden of
opleidingsdoeleinden; of
y. autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen of de bij het demonteren van deze
wrakken vrijkomende afvalstoffen, als dat opslaan gebeurt bij het demonteren van ingezamelde
of afgegeven autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen,bij een activiteit als
bedoeld in paragraaf 3.5.1.
4. Het verbod geldt ook niet voor het opbulken of herverpakken van afvalstoffen als het opslaan
van de afvalstoffen niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit artikel.
5. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning
een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een
oppervlaktewaterlichaam van stoffen afkomstig van de milieubelastende activiteiten, bedoeld in
het eerste en tweede lid, behalve als die activiteiten bestaan uit de activiteiten, bedoeld in het
derde lid.
F
Artikel 3.200 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het houden van pluimvee of varkens, bedoeld in
categorie 6.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en
b. het houden van landbouwhuisdieren.
2. Onder de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder b, valt niet het houden van ten hoogste:

a. 10 stuks rundvee die als landbouwhuisdieren worden gehouden;
b. 15 varkens die als landbouwhuisdieren worden gehouden;
c. 350 kippen die als landbouwhuisdieren worden gehouden; en
d. 25 overige landbouwhuisdieren, met uitzondering van pelsdieren.
3. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie die de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, functioneel ondersteunen.
4. Onder de aanwijzing valt niet het houden van landbouwhuisdieren alleen:
a. voor natuurbeheer of beheer van de openbare ruimte;
b. voor educatieve doeleinden; of
c. bij onderzoeksinstellingen.
G
Artikel 3.204a (overgangsrecht vergunningplicht pelsdieren)
Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt tot 1 januari 2024 voor de milieubelastende
activiteiten, bedoeld in artikel 3.200, voor zover het gaat om het houden van pelsdieren.
H
Artikel 3.265 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor
hulpverlening aan gestrande automobilisten:
a. opslaan van stoffen; en
b. onderhouden, repareren en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen of werktuigen op
een andere locatie dan de locatie van de gestrande automobilist.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie die dat opslaan, onderhouden, repareren of schoonmaken functioneel ondersteunen.
I
Artikel 3.270 (algemene regels)
1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.268, en een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam die daarbij wordt verricht, wordt voldaan aan de regels over:
a. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39;
b. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.40;
c. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.101;
d. het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104;
e. een benzineterminal, bedoeld in paragraaf 4.105;
f. het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in
paragraaf 4.106; en
g. het laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.107.
2. Ook wordt voldaan aan de regels over:
a. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteiten of een deel van de
activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.269; en
b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteiten als
vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.269; en
c. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteiten als
vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.269, eerste lid..
J
Artikel 4.35 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerk zwaveldioxide)
Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee de emissiegrenswaarde van zwaveldioxide,
bedoeld in artikel 4.34, wordt verhoogd, bevat een emissiegrenswaarde van niet meer dan 500
mg/Nm3, als:

a. voor de stookinstallatie voor 27 november 2002 een vergunning was verleend of een
volledige aanvraag om een vergunning was ingediend;
b. de stookinstallatie uiterlijk op 27 november 2003, volgens de regelgeving die toen gold, in
bedrijf was; en
c. de stookinstallatie wordt gestookt met gassen met lage calorische waarde, verkregen door
vergassing van raffinaderijresiduen.
Artikel 4.37 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerk stikstofoxiden)
1. Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee de emissiegrenswaarde van 35
mg/Nm3, bedoeld in tabel 4.36, zesde rij, wordt verhoogd voor een stookinstallatie waarvoor
een vergunning is verleend voor 17 augustus 2017 en die niet kan voldoen aan die
emissiegrenswaarde, bevat een emissiegrenswaarde van niet meer dan 50 mg/Nm3.
2. Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee de emissiegrenswaarde van 60
mg/Nm3, bedoeld in tabel 4.36, achtste rij, wordt verhoogd voor een stookinstallatie met een
bedrijfstijd van minder dan 1.500 uur per jaar en die niet kan voldoen aan die
emissiegrenswaarde, bevat een emissiegrenswaarde van niet meer dan 75 mg/Nm3.
3. Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee de emissiegrenswaarde van 70
mg/Nm3, bedoeld in tabel 4.36, negende rij, wordt verhoogd voor een bestaande grote
stookinstallatie die wordt gestookt met aardgas en die niet kan voldoen aan die
emissiegrenswaarde, bevat een emissiegrenswaarde van niet meer dan 100 mg/Nm3, tenzij het
gaat om een gasturbine of gasmotor.
4. Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee de emissiegrenswaarde van 100
mg/Nm3, bedoeld in tabel 4.36, tiende rij, wordt verhoogd voor een stookinstallatie op grond
van technische kenmerken en passend binnen de grenzen van Uitvoeringsbesluit grote
stookinstallaties, bevat een emissiegrenswaarde van niet meer dan 150 mg/Nm3.
Artikel 4.46 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerk bij uitvallen
afgasreinigingsapparatuur)
Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee artikel 4.45 wordt versoepeld, bevat een
verlenging van de periode, bedoeld in artikel 4.45, als:
a. het absoluut noodzakelijk is om de energievoorziening in stand te houden; of
b. de grote stookinstallatie anders voor die periode zou worden vervangen door een
stookinstallatie die over het geheel genomen hogere emissies zou veroorzaken.
Artikel 4.56 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerk zwaveldioxide)
Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee voor een bestaande grote stookinstallatie
de emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide, bedoeld in artikel 4.55, eerste lid, wordt verhoogd,
bevat een emissiegrenswaarde van niet meer dan 500 mg/Nm3, als:
a. de stookinstallatie deel uitmaakt van een raffinaderij; en
b. de stookinstallatie zelf destillatieresiduen of omzettingsresiduen afkomstig van het raffineren
van ruwe aardolie, alleen of in combinatie met andere brandstoffen, verbruikt.
Artikel 4.59 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerk geen gebruik laagzwavelige
brandstof)
Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee artikel 4.57 wordt versoepeld, bevat een
verlenging van niet meer dan zes maanden als de omstandigheid, bedoeld in artikel 4.57,
voortduurt en emissiegrenswaarden daardoor niet in acht kunnen worden genomen.
Artikel 4.451 (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerk)
Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee de emissiegrenswaarden of de diffuse
emissiegrenswaarde, bedoeld in artikel 4.447, worden verhoogd, wordt alleen gesteld:
a. als wordt aangetoond dat het voldoen aan de diffuse emissiegrenswaarde technisch niet

mogelijk en niet kostenefficiënt is; en
b. voor andere coatingprocessen als bedoeld bij nummer 8 in tabel 4.438a, als daarbij de
vrijkomende vluchtige organische stoffen niet beheerst kunnen worden afgevangen en
uitgestoten.
K
Artikel 4.63 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een afvalverbrandingsinstallatie of
een afvalmeeverbrandingsinstallatie waar vaste of vloeibare afvalstoffen worden verbrand of
meeverbrand.
2. Een afvalverbrandingsinstallatie en een afvalmeeverbrandingsinstallatie omvatten:
a. verbrandingsstraten of meeverbrandingsstraten en voorzieningen voor ontvangst, opslag en
voorbehandeling van de afvalstoffen op de locatie;
b. systemen voor de toevoer van afvalstoffen, brandstof en lucht;
c. stoomketels;
d. voorzieningen voor de behandeling van afgassen;
e. voorzieningen voor de behandeling of opslag van afvalverbrandingsresiduen en afvalwater;
f. schoorstenen; en
g. apparatuur en systemen voor de regeling van het verbrandingsproces of
meeverbrandingsproces en voor de registratie en monitoring van de omstandigheden van
verbranding of meeverbranding.
3. Als voor de thermische behandeling van afvalstoffen andere processen dan oxidatie worden
gebruikt, omvat de afvalverbrandingsinstallatie of de afvalmeeverbrandingsinstallatie het
proces voor thermische behandeling en ook het daaropvolgende verbrandingsproces.
4. Deze paragraaf is niet van toepassing op:
a. een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie waarin alleen de volgende
afvalstoffen thermisch worden behandeld of producten van thermische behandeling van alleen
de volgende afvalstoffen worden verbrand:
1°. rie-biomassa;
2°. radioactieve afvalstoffen; of
3°. afvalstoffen die zijn ontstaan bij de exploratie en exploitatie van oliebronnen en gasbronnen
vanaf een installatie in zee en die aan boord van die installatie worden verbrand;
b. een experimentele afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie voor
onderzoek, ontwikkeling en tests om het thermisch behandelingsproces te verbeteren, waarin
per kalenderjaar minder dan 50 ton afvalstoffen wordt verwerkt;
c. een vaste technische eenheid voor vergassing of pyrolyse, als de gassen die het resultaat
zijn van deze thermische behandeling van afvalstoffen voordat ze worden verbrand zo worden
gereinigd dat bij de verbranding ervan niet meer emissies ontstaan dan bij de verbranding van
aardgas; en
d. stookinstallaties bij een veehouderij met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen
van ten hoogste 5 MW, die als brandstof alleen onverwerkte mest van gevogelte als bedoeld in
artikel 9, onder a, van de verordening dierlijke bijproducten gebruiken.
L
Artikel 4.65 (afbakening mogelijkheid maatwerk)
Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift worden de regels in deze paragraaf niet
versoepeld, met uitzondering van artikelen 4.73 en 4.96.:
a. de emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden, ammoniak, koolmonoxide, waterstoffluoride,
zoutzuur en de som van dioxinen en furanen, bedoeld in tabel 4.73; en
b. artikel 4.96, voor een ippc-installatie.
M
Artikel 4.70 (water: bemonsterplicht)
1. Het afvalwater afkomstig van het reinigen van afgassen wordt op de volgende manier
bemonsterd:

a. continu, om de zuurgraad, de temperatuur en het debiet te meten;
b. door dagelijkse steekproeven of metingen van een met het debiet evenredige
representatieve steekproef over een periode van 24 uur, om de totale hoeveelheid onopgeloste
stoffen te meten;
c. door maandelijkse metingen van een met het debiet evenredige representatieve steekproef
over een periode van 24 uur, om kwik, cadmium, thallium, arseen, lood, chroom, koper, nikkel
en zink, zink, antimoon, kobalt, mangaan, vanadium en tin te meten; en
d. door driemaandelijkse metingen tijdens de eerste twaalf maanden dat een
afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie in bedrijf is, en daarna door
zesmaandelijkse metingen, om dioxinen en furanen te meten.
2. Een monster wordt genomen op het punt waar het afvalwater wordt geloosd op een
oppervlaktewaterlichaam.
3. Als het afvalwater afkomstig van het reinigen van afgassen samen met ander afvalwater
wordt gezuiverd, wordt bepaald welk aandeel van de stoffen, de zuurgraad en de warmte in het
uiteindelijk geloosde afvalwater afkomstig is van het afvalwater afkomstig van het reinigen van
afgassen, door ook te bemonsteren op de verschillende afvalwaterstromen voordat ze
uitmonden op de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
N
Artikel 4.73a (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerk emissies)
Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee artikel 4.73 wordt versoepeld, wordt
alleen gesteld over de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden, ammoniak, koolmonoxide,
waterstoffluoride, zoutzuur en de som van dioxinen en furanen, bedoeld in tabel 4.73.
O
Artikel 4.77 (lucht: emissies cementovens)
1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden bij een cementoven, die een
afvalmeeverbrandingsinstallatie is, de waarden, bedoeld in tabel 4.77, gemeten in een continue
of periodieke meting.
2. Voor het berekenen van de emissies van de stoffen, opgenomen bedoeld in tabel 4.77, wordt
de massaconcentratie omgerekend tot een zuurstofgehalte van 10% in afgas.
P
Artikel 4.81 (lucht: meetplicht periodiek meten)
1. Van de volgende stoffen worden de emissies in de lucht periodiek ten minste om de zes
maanden gemeten:
a. antimoon;
b. arseen;
c. cadmium;
d. chroom;
e. dioxinen en furanen;
f. kobalt;
g. koper;
h. kwik;
i. lood;
j. mangaan;
k. nikkel;
l. thallium; en
m. vanadium.
2. In het eerste jaar dat een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie in
werking is, wordt, in afwijking van artikel 4.80, de emissie van de stoffen, bedoeld in het
eerste lid, periodiek ten minste om de drie maanden gemeten.
3. De emissie van stikstofoxide van een afvalverbrandingsinstallatie wordt, in afwijking van
artikel 4.794.80, periodiek ten minste om de zes maanden gemeten of in het eerste jaar dat
een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie in werking is periodiek ten
minste om de drie maanden gemeten, als:

a. de afvalverbrandingsinstallatie een totale verbrandingscapaciteit heeft van minder dan 6 ton
afvalstoffen per uur, waarbij:
1°. deze totale verbrandingscapaciteit bestaat uit de gezamenlijke verbrandingscapaciteit van
de ovens waaruit een afvalverbrandingsinstallatie of een afvalmeeverbrandingsinstallatie
bestaat, met inachtneming van de verbrandingswaarde van de afvalstoffen; en
2°. de door de fabrikant berekende verbrandingscapaciteit wordt bevestigd;
b. een vergunning is verleend of een ontvankelijke aanvraag om een vergunning is ingediend
voor 28 december 2002 en de afvalverbrandingsinstallatie uiterlijk op 28 december 2004 in
gebruik is genomen; en
c. wordt aangetoond dat emissies van stikstofoxiden niet meer zijn dan de
emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.75, aan de hand van informatie over de kwaliteit van
de afvalstoffen, de gebruikte technologieën en de resultaten van de monitoring van de
emissies.
4. Als wordt aangetoond dat die emissie in geen geval hoger is dan de toepasselijke
emissiegrenswaarde wordt het gehalte zoutzuur, waterstoffluoride of zwaveldioxide:
a. periodiek ten minste om de zes maanden gemeten; of
b. niet gemeten.
5. Het gehalte antimoon, arseen, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, mangaan,
nikkel, thallium en vanadium wordt periodiek eenmaal in de twee jaar gemeten en het gehalte
dioxinen en furanen wordt jaarlijks gemeten als wordt aangetoond dat:
a. de emissies in de lucht onder alle omstandigheden minder zijn dan 50% van de
emissiegrenswaarden die van toepassing zijn; of
b. de afvalstoffen die worden verbrand of worden meeverbrand alleen bestaan uit bepaalde
gesorteerde brandbare fracties ongevaarlijke afvalstoffen die niet recyclebaar zijn, en daarbij
aan de hand van informatie over de kwaliteit van die afvalstoffen en over monitoring van de
emissies wordt aangetoond dat de emissies in de lucht van de stoffen, bedoeld in het eerste lid,
onder alle omstandigheden aanmerkelijk lager liggen dan de emissiegrenswaarden die van
toepassing zijn.
Q
Artikel 4.88 (lucht: meetonzekerheid)
1. Het resultaat van de continue meting en periodieke meting zijn de gevalideerde
meetresultaten. Dat zijn de meetresultaten van de halfuurgemiddeldenuurgemiddelden of de
deelmetingen, verminderd met de aangetoonde meetonzekerheid, die niet meer is dan het
percentage van de emissiegrenswaarde of niet meer is dan het aantal milligram per normaal
kubieke meter, bedoeld in tabel 4.88.
2. De gevalideerde halfuurgemiddelden en daggemiddelden worden bij continue metingen en
periodieke metingen vastgesteld op grond van de valide gemeten halfuurgemiddelden,
verminderd met de waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval.
3. De meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.
R
Artikel 4.96a (afval: afbakening mogelijkheid maatwerk in ontvangst nemen van
afvalstoffen)
Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee artikel 4.96 wordt versoepeld, wordt
alleen gesteld voor een ippc-installatie waarin alleen afvalstoffen thermisch worden behandeld
die afkomstig zijn van die installatie.
S
Artikel 4.130 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.127, wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het meten van als:
a. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen als de maatregel, bedoeld in artikel 4.128,
eerste lid, wordt getroffen.
; en

b. voor totaal stof de maatregelen, bedoeld in artikel 4.128, tweede lid, worden getroffen.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het meten van zwaveloxiden totaal stof als al aan
de emissiegrenswaarde voor zwaveloxiden wordt voldaan door:
a. het stoken van brandstof met een bekend zwavelgehalte; en
b. de asfaltmenginstallatie niet is uitgerust met apparatuur voor het verminderen van de
emissies van zwaveloxiden. de maatregelen, bedoeld in artikel 4.128, tweede lid, worden
getroffen.
T
Artikel 4.147 (lucht: emissie totaal stof bij het doseren en mengen van goederen tot
betonmortel)
1. Voor de emissie in de lucht bij het doseren en mengen van goederen is de
emissiegrenswaarde van totaal stof 5 mg/Nm3, gemeten in een eenmalige meting.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan
100 kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de lucht afkomstig van
ontluchtingsopeningen door een geschikte filtrerende afscheider wordt gevoerd.
U, V en W
Artikel 4.185 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het elektrolytisch of
stroomloos aanbrengen van metaallagen)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met zwavelzuur en
chroom worden metaallagen elektrolytisch of stroomloos op metalen aangebracht boven een
aaneengesloten bodemvoorziening.
2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat
afslaat als het dompelbad vol is.
Artikel 4.197 (lucht: emissies bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van
metaallagen op metalen)
1. Voor de emissie in de lucht bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van
metaallagen op metalen zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 4.197,
gemeten in een eenmalige meting.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.197,
niet overschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt voor chroom VI-verbindingen, cadmium en cadmiumverbindingen
in ieder geval voldaan als de emissies door een geschikte gaswasser, een geschikt
aerosolfilter of een geschikt mistfilter worden gevoerd.

Tabel 4.197 Emissiegrenswaarden bij elektrolytisch of stroomloos aanbrengen
metaallagen op metalen
Stoffen

Emissiegrenswaarde in
mg/ Nm3

Ondergrens
in kg/jaar

Chroom VI-verbindingen, berekend als
chroom

0,1

0,075

Cadmium en cadmiumverbindingen,
berekend als cadmium

0,05

0,125

Artikel 4.200 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabellen 4.195, 4.196,
4.197, en 4.198, wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing bij het aanbrengen van anorganische deklagen als een
maatregel als bedoeld in artikel 4.195, derde lid, wordt getroffen.

3. Het eerste lid is niet van toepassing bij het aanbrengen van conversielagen op metalen als
de maatregelen, bedoeld in artikel 4.196, derde en vierde lid, worden getroffen.
4. Het eerste lid is niet van toepassing bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van
metaallagen op metalen als een maatregel als bedoeld in artikel 4.197, derde lid, wordt
getroffen.
5. Het eerste lid is niet van toepassing bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op
metalen als de maatregelen, bedoeld in artikel 4.198, derde en vierde lid, worden getroffen.
Artikel 4.257 (lucht: emissies)
1. Voor de emissie in de lucht, zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel
4.257, gemeten in een eenmalige meting.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.257,
niet overschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:
a. de totale oppervlakte van de aanwezige etsbaden en beitsbaden met eenzelfde werkzame
badvloeistof minder is dan 3 m2, de temperatuur van de baden niet hoger is dan 50 °C en er
geen agitatie van de vloeistof in de baden is; of
b. de emissies die vrijkomen bij het elektrolytisch of stroomloos etsen en beitsen van metalen
door een geschikte gaswasser, een geschikt aerosolfilter of een geschikt mistfilter worden
gevoerd.
X
Artikel 4.268 (lucht: maatregelen totaal stof)
Aan artikel 4.267, eerste lid, wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als:
a. de afgezogen lucht afkomstig van laswerkzaamheden van klasse III tot en met VII wordt
gerecirculeerd;
b. per jaar niet meer dan:
1°. 6.500 kg lastoevoegmateriaal en laselektroden wordt gebruikt bij laswerkzaamheden van
klasse III; en
2°.
c. per jaar niet meer dan 200 kg lastoevoegmateriaal en laselektroden wordt gebruikt bij
laswerkzaamheden van klasse V, VI en VII, waarbij roestvast staal wordt gelast met beklede
elektroden of met MAG gevulde draad, of andere materialen worden gelast met gelegeerde
elektrode of met gelegeerde gevulde draad; ofen
bd. bij laswerkzaamheden van klasse III tot en met VII:
1°. de afgezogen lucht wordt gerecirculeerd; of
2°. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider of een geschikt
elektrostatisch filter worden gevoerd bij laswerkzaamheden van klasse III of IV.
Y
Artikel 4.269 (lucht: maatregelen chroom VI-verbindingen, beryllium en
berylliumverbindingen)
Aan artikel 4.267, eerste lid, wordt voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, en
beryllium en berylliumverbindingen, berekend als beryllium, in ieder geval voldaan als:
a. de afgezogen lucht afkomstig van laswerkzaamheden van klasse III tot en met VII wordt
gerecirculeerd;
b. bij laswerkzaamheden van klasse V, VI en VII waarbij roestvast staal wordt gelast met
beklede elektroden of met MAG gevulde draad, of als andere materialen gelast worden met
gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad, per jaar niet meer dan 200 kg
lastoevoegmateriaal en laselektroden wordt gebruikt; ofen
c. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider of een geschikt
elektrostatisch filter worden gevoerd.
Z
Artikel 4.270 (lucht: maatregelen lood en loodverbindingen)

Aan artikel 4.267, eerste lid, wordt voor lood en loodverbindingen, berekend als lood, in ieder
geval voldaan als:
a. de afgezogen lucht afkomstig van laswerkzaamheden van klasse III tot en met VII wordt
gerecirculeerd; ofen
b. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd bij
laswerkzaamheden van klasse V, VI en VII waarbij met loodmenie geverfd staal wordt gelast.
AA
Artikel 4.283 (lucht: maatregelen stofklassen gA en gO)
Aan artikel 4.280, eerste lid, wordt voor gA en gO bij het solderen met vloeimiddelen die
leiden tot gasvormige emissies in de lucht in ieder geval voldaan als:
a. per jaar ten hoogste 100 kg vloeimiddelen wordt gebruikt, of:;
ab. de afgezogen emissies bij het solderen met vloeimiddelen die vluchtige organische stoffen
bevatten door een geschikt adsorptiefilter worden gevoerd; en
bc. de afgezogen emissies bij het solderen met zure vloeimiddelen door een geschikte
gaswasser, een geschikt aerosolfilter of een geschikt mistfilter worden gevoerd.
AB
Artikel 4.299 (lucht: emissies bij het spaanloos of verspanend bewerken of het
mechanisch afwerken van metalen)
1. Voor de emissie in de lucht zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel
4.299, gemeten in een eenmalige meting.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie de ondergrens, bedoeld in tabel 4.299,
niet overschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als de emissies door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
4. Aan het eerste lid wordt voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, in ieder geval
voldaan als de emissies afkomstig van droogverspanende bewerkingen, mechanische
eindafwerking van roestvast staal en thermische bewerkingen door een geschikte filtrerende
afscheider worden gevoerd.
5. Aan het eerste lid wordt voor koper en koperverbindingen, berekend als koper, in ieder
geval voldaan als de emissies afkomstig van het snijden van koper door een geschikte
filtrerende afscheider worden gevoerd.
AC
Artikel 4.402 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het maken en bewerken van levensmiddelen of voeder.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing als de activiteit, bedoeld in het eerste lid, wordt
verricht:
a. in een ippc-installatie;
b. tijdens het slachten van dieren en het uitsnijden van vlees of vis;
c. tijdens de extractie van plantaardige oliën of veredeling van vetten; of
d. bij de productie van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren en dieren die worden
gehouden voor hun pels.
AD
Artikel 4.440 (toepassingsbereik coating voertuigen)
Als bij de coating van voertuigen het verbruik de ondergrens, bedoeld in tabel 4.438b, niet
wordt overschreden, wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden en diffuseemissiegrenswaarden voor de coating van voertuigen, bedoeld in tabel 4.438a.

AE
Artikel 4.658 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Er wordt gemeten of aan de emissiegrenswaarden, bedoeld in tabel 4.656, wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als:
a. voor stoffen die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen, ingedeeld in de klassen S,
sA.1, sA.2 en sA.3, de maatregel, bedoeld in artikel 4.656, derde lid, wordt getroffen;
b. voor stoffen die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen, ingedeeld in de klassen
gA.1, gA.2 en gA.3, de maatregel, bedoeld in artikel 4.656, vierde lid, wordt getroffen; en
c. voor stoffen die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen, ingedeeld in de klassen
gO.1, gO.2 en gO.3, de maatregel, bedoeld in artikel 4.656, vijfde lid, wordt getroffen.
AF
Artikel 4.1039 (externe veiligheid: werkzaamheden aan vuurwerk van categorie F4)
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid worden in een bewaarplaats en een
bufferbewaarplaats voor vuurwerk van categorie F4:
a. alleen elektrische ontstekingsmiddelen opgeslagen die zijn verpakt in een omhulsel waardoor
elektromagnetische straling niet tot de inhoud kan doordringen, tenzij de ruimte afdoende is
beschermd tegen elektromagnetische straling;
b. elektrische ontstekingsmiddelen kortgesloten en verpakt in metaal en niet blootgesteld aan
hogere elektrische veldsterkten of aan grotere vermogensdichtheden dan die waarin zij zijn
beproefd;
c. werktafels gebruikt met een geaarde dekplaat van geleidend vonkvrij materiaal;
d. werktuigen die tijdens het gebruik statische elektriciteit kunnen opwekken, geaard, waarbij
de weerstand tussen elk deel en de aardleiding niet meer is dan 1 Ohm;
e. werktuigen gebruikt die, waar nodig, afschermplaten of kappen hebben, waarvan de
plaatdikte is afgestemd op de mogelijk optredende hittewerking, drukwerking of scherfwerking;
en
f. automatische werktuigen voor het bewerken van gevulde pyrotechnische artikelen gebruikt
met een schakelaar die het werktuig stopt als die wordt losgelaten.
2. Werktuigen worden voor elke bewerking en ten minste eenmaal per maand gecontroleerd.
3. Wanneer aan een werktuig een gebrek is geconstateerd of wordt vermoed, wordt dit
onmiddellijk verwijderd of voor gebruik geblokkeerd.
4. Een werktuig wordt gerepareerd in een ruimte waarin zich geen vuurwerk of pyrotechnische
artikelen voor theatergebruik bevindt bevinden en wordt voor reparatie schoongemaakt.
5. Een ruimte wordt ontruimd als binnen 15 m daarvan werkzaamheden worden verricht
waarbij open vuur wordt gebruikt of vonkvorming kan optreden. Die afstand is 25 m als bij de
werkzaamheden een explosief gasmengsel kan ontstaan.
AG
Artikel 4.1195 (bodem: meststoffen op natuurgronden)
1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de bodem worden op natuurgronden
alleen dierlijke meststoffen en compost op of in de bodem gebracht.
2. Het totaal van de gebruikte hoeveelheid dierlijke meststoffen en compost bedraagt ten
hoogste 20 kg/ha/j fosfaat.
3. Als het gaat om grasland, is het totaal van de gebruikte hoeveelheid dierlijke meststoffen en
compost niet groter is dan 70 kg/ha/j fosfaat en 170 kg/ha/j stikstof.
4. Bij het bepalen van de gebruikte hoeveelheid compost wordt 50% van de hoeveelheid fosfaat
in compost met een maximum van 3,5 kg fosfaat per 1.000 kg droge stof niet in aanmerking
genomen.
AH
Artikel 4.1258 (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit)

1. Als AVI-bodemassen of immobilisaten worden toegepast, worden ten minste vier weken voor
het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1257, de volgende gegevens en bescheiden
verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2:
a. de verwachte datum van het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1257;
b. de verwachte datum waarop het werk zal zijn voltooid;
c. een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de toe te passen AVIbodemassen en immobilisaten;
d. als deze op grond van het Besluit bodemkwaliteit bij de afgifte van een milieuverklaring
bodemkwaliteit moet worden verstrekt: een afleverbon;
e. de herkomst van de AVI-bodemassen en immobilisaten;
f. de kwaliteit van de AVI-bodemassen en immobilisaten;
g. de hoeveelheid AVI-bodemassen en immobilisaten in kubieke meters die in totaal in het
werk zal worden toegepast; en
h. de coördinaten van de ontvangende landbodem, tenzij het adres daarvan is vermeld, of de
coördinaten van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam.
2. Het eerste lid, onder b, d, e, f, g en h, is niet van toepassing als de gegevens en bescheiden
al eerder voor het werk zijn verstrekt en zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan.
AI
Artikel 4.1326 (keuring)
1. Met het oog op het beperken van emissies in de lucht, het veilig functioneren van de
stookinstallatie en het zuinig gebruik van energie wordt:
a. de afstelling van de verbranding gekeurd;
b. het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht gekeurd;
c. de afvoer van verbrandingsgassen gekeurd; en
d. voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten minste 1 MW
het gehalte koolmonoxide, gemeten voor de afstelling van de verbranding, uitgedrukt in
milligram per normaal kubieke meter, bij een zuurstofpercentage als bedoeld in artikel 4.1300,
eerste lid.
2. De meting van koolmonoxide, bedoeld in het eerste lid, onder d, geldt voor een
stookinstallatie die in bedrijf is genomen voor 20 december 2018 vanaf:
a. 1 januari 2024, als deze een nominaal thermisch ingangsvermogen heeft van meer dan 5
MW; of
b. 1 januari 2029, als deze een nominaal thermisch ingangsvermogen heeft van ten hoogste 5
MW.
3. Aan het eerste lid, onder d, wordt, voor een stookinstallatie die niet meer dan 500 uur per
jaar in bedrijf is, in ieder geval voldaan, als een meetrapport van de fabrikant beschikbaar is
wordt verstrekt van een koolmonoxide-meting die is verricht aan de stookinstallatie of een
stookinstallatie van hetzelfde merk en type, overeenkomstig de eisen, bedoeld in het eerste lid,
onder d.
4. Een stookinstallatie wordt gekeurd binnen zes weken nadat deze in bedrijf is genomen.
5. Een niet-gasgestookte stookinstallatie wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd.
6. Een gasgestookte stookinstallatie wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd.
7. De keuring wordt verricht door een onderneming met een certificaat voor de Deelregeling
voor stookinstallaties, onderdeel van de Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagement ten
behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties, van de
stichting SCIOS, afgegeven door een certificatie-instantie met een accreditatie volgens NENEN-ISO/IEC 17021-1 voor die Deelregeling.
AJ
Artikel 4.1343 (lucht: uitzondering emissiegrenswaarden)
1. De emissiegrenswaarden, bedoeld in de artikelen 4.1346 tot en met 4.1350, gelden niet
voor een stookinstallatie die ten hoogste 500 uur per jaar in bedrijf is, met uitzondering van
een dieselmotor die wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit als het openbare net
beschikbaar is en geen geplande bedrijfsnoodzakelijke test wordt verricht.
2. Voor het bepalen van het aantal uren dat een stookinstallatie per jaar in bedrijf is wordt het
aantal uren dat een stookinstallatie in bedrijf is:
a. maandelijks geregistreerd; of

b. halfjaarlijks geregistreerd, als de stookinstallatie ligt op een offshore oliewinningsplatform of
gaswinningsplatform.
AK
Artikel 5.7k (gegevens en bescheiden: kosten-batenanalyse)
Ten minste vier4 weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.2.1, 3.3.13
of 3.4.3 wordt de kosten-batenanalyse, bedoeld in de artikelen 5.7g en 5.7h, verstrekt aan het
bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2.
AL
Artikel 6.16 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op de volgende beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk:
a. het bouwen, in stand houden of slopen van bouwwerken;
b. het aanleggen, plaatsen, in stand houden, veranderen of verwijderen van werken die geen
bouwwerken zijn; en
c. het plaatsen, in stand houden of verwijderen van andere objecten.
2. Deze paragraaf is ook van toepassing op lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam
die bestaan uit het brengen van stoffen, water of warmte, afkomstig van het bouwen, reinigen,
conserveren of slopen van bouwwerken, op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor:
a. een instroomvoorziening als bedoeld in artikel 6.34, tweede lid;
b. een uitstroomvoorziening als bedoeld in de artikelen 6.39, tweede lid, en 6.53, tweede lid;
c. een installatie voor het kweken van consumptievis, het kweken of houden van ongewervelde
waterdieren, het telen van waterplanten of het invangen van mosselzaad als bedoeld in artikel
6.49;
d. een mijnbouwinstallatie; en
e. een pijpleiding als bedoeld in de artikelen 94 en 95 van het Mijnbouwbesluit.
c. een mijnbouwinstallatie; en
d. een installatie voor het kweken van consumptievis, het kweken of houden van ongewervelde
waterdieren, het telen van waterplanten of het invangen van mosselzaad als bedoeld in artikel
6.49.
4. Het eerste lid geldt ook niet voor het onderhouden of herstellen van een waterstaatswerk
door of namens de waterbeheerder.
AM
Artikel 7.8 (algemene gegevens bij een melding)
Een melding wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de aanduiding van de activiteit;
b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
c. het adres, of als er geen adres is, de coördinaten waarop de activiteit wordt verricht; en
d. de dagtekening.
Artikel 7.9 (algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden)
Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in deze afdeling,
worden die ondertekend en voorzien van:
a. de aanduiding van de activiteit;
b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
c. het adres, of als er geen adres is, de coördinaten waarop de activiteit wordt verricht; en
d. de dagtekening.

AN
Artikel 7.10 (gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat)
1. Voordat de naam, of het adres of de coördinaten, bedoeld in de artikelen 7.8 en 7.9, wijzigen,
worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in deze afdeling.
2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, worden
de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in deze afdeling.
AO
Artikel 7.12 (informeren over een ongewoon voorval)
Het bevoegd gezag, bedoeld in de artikelen 7.3 of 7.4, en het Kustwachtcentrum worden
onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.
Artikel 7.13 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)
Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bevoegd
gezag, bedoeld in de artikelen 7.3 of 7.4, en aan het Kustwachtcentrum:
a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het
ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
b. gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving
te kunnen inschatten; en
c. informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige
gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de
wet.
AP
Artikel 7.16 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op de volgende beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot de Noordzee:
a. het bouwen, in stand houden of slopen van bouwwerken;
b. het aanleggen, plaatsen, in stand houden, veranderen of verwijderen van werken die geen
bouwwerken zijn; en
c. het plaatsen, in stand houden of verwijderen van andere objecten.
2. Deze paragraaf is ook van toepassing op lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam
die bestaan uit het brengen van stoffen, water of warmte afkomstig van het bouwen, reinigen,
conserveren of slopen van bouwwerken in de Noordzee.
3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor:
a. een windpark als bedoeld in artikel 7.33;
b. een uitstroomvoorziening als bedoeld in de artikelen 7.48, tweede lid, en 7.59, tweede lid;
c. een installatie voor het kweken van consumptievis, het kweken of houden van ongewervelde
waterdieren, het telen van waterplanten of het invangen van mosselzaad als bedoeld in artikel
7.55; en
d. een mijnbouwinstallatie; en
e. een pijpleiding als bedoeld in de artikelen 94 en 95 van het Mijnbouwbesluit..
4. Het eerste lid geldt ook niet voor het onderhouden of herstellen van een waterstaatswerk
door of namens de waterbeheerder.
AQ
Artikel 9.21 (melding)
1. Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 9.19 te verrichten zonder dit ten minste
vier weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.
2. Een melding bevat:

a. voor het bouwen, aanleggen of plaatsen van een kabel of leiding:
1°. een beschrijving van de soort kabel of leiding;
2°. een beschrijving van de wijze van aanleg van de kabel of leiding;
3°. de ligging van de kabel of leiding en van objecten die daarmee samenhangen in x-, y- en zcoördinaten op de basisbeheerkaart;
4°. bij een leiding onder druk: een berekening van de erosiekrater;
5°. als een gestuurde boring of persing wordt gebruikt: een werkplan; en
6°. als wordt geboord bij de fundering van een viaduct: een beschrijving van de invloed van de
boring op de fundering;
b. voor het in stand houden van een kabel of leiding:
1°. een beschrijving van de werkzaamheden aan de kabel of leiding; en
2°. de ligging van de kabel of leiding en van objecten die daarmee samenhangen in x-, y- en zcoördinaten op de basisbeheerkaart; en
c. voor het slopen of verwijderen van een kabel of leiding:
1°. een kabelverwijderingsplan; en
2°. de ligging van de kabel of leiding en van objecten die daarmee samenhangen in x-, y- en zcoördinaten op de basisbeheerkaart.
3. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan
overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.
4. Dit artikel is niet van toepassing:
a. als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 9.20; en
b. op het in de beschermingszone van een beperkingengebied met betrekking tot een
hoofdspoorweg of bijzondere spoorweg bouwen, aanleggen of plaatsen van:
1°. gasleidingen met een diameter van ten hoogste 110 mm en een druk van ten hoogste 4 bar;
2°. waterleidingen met een diameter van ten hoogste 44 mm en een druk van ten hoogste 4
bar;
3°. drukloze rioleringsbuizen met een diameter van ten hoogste 160 mm; of
4°. overige kabels en leidingen met een diameter van ten hoogste 110 mm en een druk van ten
hoogste 4 bar.
AR

§ 9.2.4 Andere beperkingengebiedactiviteiten bij hoofdspoorwegen of bijzondere spoorwegen
AS
Artikel 11.6 (specifieke zorgplicht)
1. Degene die een activiteit als bedoeld in artikel 11.1, eerste lid, verricht en weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor het belang,
bedoeld in artikel 11.2, is verplicht:
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die
gevolgen te voorkomen;
b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken; en
c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor
zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. De plicht, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat:
a. voorafgaand aan het verrichten van activiteiten in, of in de directe nabijheid van een Natura
2000-gebied of een bijzonder nationaal natuurgebied kennis wordt genomen van de informatie in
het aanwijzingsbesluit van het gebied over de leefgebieden voor vogelsoorten, natuurlijke
habitats en habitats van soorten waarvoor het gebied is aangewezen en de daarvoor geldende
instandhoudingsdoelstellingen;
b. wordt nagegaan of op voorhand op grond van objectieve gegevens verslechterende of
significant verstorende gevolgen kunnen worden uitgesloten;
c. als die gevolgen niet kunnen worden uitgesloten: wordt nagegaan welke gevolgen de activiteit
kan hebben voor de leefgebieden, natuurlijke habitats en habitats van soorten, gelet op de
instandhoudingsdoelstellingen;
d. alle passende preventieve maatregelen worden getroffen om verslechterende of significant
verstorende gevolgen, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, voor het betrokken gebied te
voorkomen; en

e. tijdens en na het verrichten van de activiteit wordt nagegaan of de getroffen maatregelen de
beoogde effecten hebben; en
f. het verrichten van de activiteit wordt gestaakt, of, als staken van de activiteit redelijkerwijs
niet meer mogelijk is, passende herstelmaatregelen worden getroffen als zich, ondanks de
getroffen maatregelen, verslechterende of significant verstorende gevolgen voordoen voor de
leefgebieden, natuurlijke habitats of habitats van soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
AT
Artikel 11.74 (afbakening mogelijkheid maatwerk: handel in mistnetten)
Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift kan alleen worden afgeweken van artikel 11.73,
als dit in overeenstemming is met de bij of krachtens de Benelux-overeenkomst op het gebied
van de jacht en de vogelbescherming (Trb. 1970, 155) benelux-overeenkomst over jacht en
vogelbescherming gestelde regels.
AU
Artikel 15.61 (overgangsrecht: kwaliteitseisen)
Tot 1 januari 2023 hoeft in afwijking van artikel 15.53 niet te worden voldaan aan de
kwaliteitseisen voor:
a. intestinale enterococcen; en
b. sporen van sulfietrreducerende Clostridia.
AV
Artikel 16.8 (aanwijzing vergunningvrije gevallen zonder afwijkmogelijkheid)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
ontgrondingsactiviteit te verrichten, geldt niet voor de activiteiten, bedoeld in artikel 16.6, voor
zover het gaat om het ontgronden voor:
a. het treffen van een maatregel in verband met een verontreiniging of aantasting van de bodem
of oever van een oppervlaktewaterlichaam die is opgenomen in:
1°. een waterbeheerprogramma als bedoeld in artikel 3.7 van de wet; of
2°. het nationaal waterprogramma, bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onder d, van de wet; of
b. het treffen van een maatregel die is opgenomen in een inrichtingsprogramma als bedoeld in
artikel 3.14a van de Omgevingswet.
2. Het eerste lid geldt niet voor het ontgronden om het bodemmateriaal dat voor die
maatregelen nodig is, te verkrijgen.
AW
autowrak:
1°. bedrijfsauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994, met een gewicht van niet meer dan 3.500 kg, die een afvalstof is;
2°. personenauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994, die een afvalstof is; of
3°. bromfiets als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994, die een motorvoertuig op drie of vier wielen is en die een afvalstof is;
dierenverblijf: gebouw, met inbegrip van de verharde uitloop, voor het houden van
landbouwhuisdieren of een ander bouwwerk voor het houden van pelsdieren;
landbouwhuisdier: zoogdier of vogel voor de productie van vlees, eieren, melk, wol, pels of veren
of een paard of pony voor het fokken;

Seveso-inrichting: volledige door degene die de Seveso-inrichting exploiteert beheerde locatie,
waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in een of meer Seveso-installaties, met inbegrip van:
a. gemeenschappelijke of bijbehorende infrastructuur of activiteiten; en
b. activiteiten die met het exploiteren van de Seveso-inrichting rechtstreeks samenhangen, in
technisch verband staan en de kans op en de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen
vergroten, waarbij wordt verstaan onder:
gevaarlijke stoffen: gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Sevesorichtlijn; en
aanwezig zijn van gevaarlijke stoffen: werkelijke of verwachte aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen of van gevaarlijke stoffen waarvan redelijkerwijs kan worden voorzien dat ze kunnen
ontstaan bij verlies van controle over de processen, in een hoeveelheid van ten minste de
drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, kolom 2, of deel 2, kolom 2, bij de Seveso-richtlijn,
met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage;
wrak van een tweewielig motorvoertuig: motorvoertuig op twee wielen dat een bromfiets of
motorfiets als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994 is en dat een afvalstof is;
AX
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Niet hele tabel opgenomen.
Niet hele tabel opgenomen.

ARTIKEL V (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer)

Artikel 21a
1. Op het nemen van een verkeersbesluit dat leidt tot een toename van het geluid door een weg
in beheer bij een gemeente of waterschap met meer dan 1,5 dB, zijn de artikelen 5.78i, 5.78m,
tweede en derde lid, 5.78n en 5.78o van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige
toepassing, waarbij voor «een omgevingsplan dat een wijziging van een gemeenteweg,
waterschapsweg of lokale spoorweg of een wijziging van het gebruik van een lokale spoorweg
toelaat», «de wijziging van het omgevingsplan» en «een omgevingsplan dat de aanleg of wijziging
van een gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg toelaat of dat regels bevat over een
wijziging van het gebruik van een lokale spoorweg» wordt gelezen: «het verkeersbesluit».
2. De in het eerste lid bedoelde toename wordt bepaald door de situatie in een voor het verkeer
op die weg maatgevend jaar nadat het verkeersbesluit is genomen, te vergelijken met de situatie
in datzelfde jaar in het geval het verkeersbesluit niet genomen zou zijn.
ARTIKEL VI (Besluit beheer autobanden)
a. voertuig:
1°. bedrijfsauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, met een gewicht van niet meer
dan 3.500 kg;
2°. personenauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994; of
3°. vervoermiddel dat bestemd is om te worden voortbewogen door
een voertuig als bedoeld onder 1° of 2°;.
ARTIKEL VII (Besluit beheer autowrakken)
a. voertuig:
1°. bedrijfsauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, met een gewicht van niet meer
dan 3.500 kg;
2°. personenauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994; of
3°. bromfiets als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121, eerste
lid, van de Wegenverkeerswet 1994, die een motorvoertuig op drie of vier
wielen is;.
b. autowrak:
1°. bedrijfsauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, met een gewicht van niet meer
dan 3.500 kg, die een afvalstof is;
2°. personenauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, die een afvalstof is; of
3°. bromfiets als bedoeld in de regeling op grond van artikel 7121, eerste
lid, van de Wegenverkeerswet 1994, die een motorvoertuig op drie of vier
wielen is, die een afvalstof is;.
ARTIKEL VIII (Besluit bodemkwaliteit)
Het Besluit bodemkwaliteit wordt als volgt gewijzigd:

A
Onze Ministers: Onze Minister en Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie;
B
Artikel 93
1 Onze Ministers kunnen kan op aanvraag voor een werkzaamheid een erkenning verlenen aan
een persoon of een instelling.
2 De beschikking vermeldt ten minste de naam van de persoon of instelling, de werkzaamheid,
de vestigingsplaats en, indien van toepassing, de naam van de natuurlijk persoon die werkzaam
is voor de erkende persoon of instelling en die een van de bij regeling van Onze Ministers
aangewezen handelingen uitvoert.
3 Een erkenning wordt voor onbepaalde tijd verleend.
4 Onze Ministers stellen stelt lijsten met erkende personen en instellingen beschikbaar via een
door hen aangewezen website. Het besluit tot aanwijzing van de website wordt in de
Staatscourant geplaatst.
5 Een erkenning is niet overdraagbaar.
C tot en met H
Artikel 10
1 Een aanvraag voor een erkenning wordt door middel van een door Onze Ministers vastgesteld
formulier, ingediend bij Onze Ministers.
2 Bij de aanvraag worden ten minste de volgende gegevens verstrekt:
a. de naam en het adres van de aanvrager;
b.de werkzaamheid waarop de aanvraag betrekking heeft;
c.het certificaat of de accreditatie voor de werkzaamheid;
d.de vestigingsplaats van de persoon of instelling;
e.indien van toepassing, de naam en een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28
van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, die niet ouder is dan zes maanden, van de
natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 9, tweede lid.
3 Onze Ministers kunnen nadere kan regels stellen met betrekking tot de in het tweede lid
bedoelde gegevens.
Artikel 11
1Onze Ministers beslistbeslissen binnen acht weken na de datum van ontvangst van de
aanvraag.
2Onze Ministers verleentverlenen de erkenning bodemkwaliteit geheel of gedeeltelijk, indien de
desbetreffende persoon of instelling:
a.niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert; en
b.heeft voldaan aan artikel 10, tweede lid.
3

Dezelfde wijziging in artikelen 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 24 en 25 Besluit bodemkwaliteit.

3Bij regeling van Onze Ministers wordt aangegeven of een erkenning bodemkwaliteit voor een
werkzaamheid wordt gebaseerd op een certificaat of een accreditatie.
4Een erkenning bodemkwaliteit kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien de
desbetreffende persoon of instelling of een bestuurder van deze persoon of instelling, in de drie
jaren voorafgaande aan de aanvraag een overtreding heeft begaan van een wettelijk voorschrift
dat is gesteld bij of krachtens dit besluit of de Omgevingswet, een krachtens dit besluit
aangewezen normdocument of artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover de
overtreding verband houdt met een werkzaamheid.
5Een erkenning bodemkwaliteit kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden,
bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur.
6Voordat toepassing wordt gegeven aan het vijfde lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies als bedoeld in
artikel 9 van die wet worden gevraagd.
Artikel 12
1Op verzoek van de erkende persoon of instelling kan de erkenning bodemkwaliteit worden
gewijzigd. Artikel 9, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
2Het verzoek wordt, door middel van een door Onze Ministers vastgesteld formulier, ingediend
bij Onze Ministers. Artikel 10, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3Onze Ministers beslissen beslist binnen vier weken na de datum van ontvangst van het
verzoek. Artikel 11, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 17
1Een bij regeling van Onze Ministers aangewezen instelling of persoon verricht niet een bij
ministeriële regeling aangewezen handeling met betrekking tot bodem, grond, baggerspecie of
bouwstof, waarop deze instelling of persoon een persoonlijk of zakelijk recht heeft.
2Een bij regeling van Onze Ministers aangewezen instelling of persoon verricht niet een bij
ministeriële regeling aangewezen handeling ten aanzien van een persoon, een stof, een
bouwstof, een product, een installatie, een voorziening of ander object, waarmee deze instelling
of persoon een organisatorische, financiële of juridische binding heeft, tenzij deze binding alleen
voortvloeit uit de overeenkomst tot uitvoering van de werkzaamheid.
3Het eerste lid geldt niet voor degene die door middel van organisatorische maatregelen, op
aantoonbare, transparante en controleerbare wijze, ervoor zorg heeft gedragen dat de
werkzaamheid uitsluitend wordt verricht door een onderdeel van de organisatie dat of een
persoon die:
a.geen financieel belang heeft bij de uitkomst van de werkzaamheid;
b.onder een andere bestuurlijke verantwoordelijkheid valt dan degene die een persoonlijk of
zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof, en
c.onder de directe aansturing van een andere leidinggevende valt dan degene die een
persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof.
4Indien een normdocument eisen bevat ten aanzien van organisatorische maatregelen als
bedoeld in het derde lid voldoet de persoon of instelling die voor de desbetreffende
werkzaamheid is erkend aan het derde lid, indien hij aan het normdocument voldoet.
Artikel 19

De houder van een erkenning bodemkwaliteit meldt onverwijld aan een door Onze Ministers
aangewezen instantie zijn door de rechtbank uitgesproken faillissement of surseance van
betaling. De melding geschiedt door middel van een door Onze Ministers vastgesteld formulier.
Artikel 20
Een certificeringsinstelling of de Raad voor Accreditatie meldt een schorsing of intrekking van
een certificaat, onderscheidenlijk een accreditatie, voor een werkzaamheid onverwijld aan een
door Onze Ministers aangewezen instantie. De melding geschiedt door middel van een door
Onze Ministers vastgesteld formulier.
Artikel 23
1Onze Ministers kunnen kan een erkenning bodemkwaliteit geheel of gedeeltelijk intrekken:
a.op verzoek van de erkende persoon of instelling;
b.indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, en kennis omtrent de
juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
c.indien het bewijs van certificatie of accreditatie voor de desbetreffende werkzaamheid is
ingetrokken of niet meer geldig is;
d.indien de erkende persoon of instelling in staat van faillissement verkeert of surseance van
betaling heeft verkregen, of
e.indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, bedoeld in artikel 9, tweede
lid, een overtreding heeft begaan van een wettelijk voorschrift dat is gesteld bij of krachtens dit
besluit of de Omgevingswet, een krachtens dit besluit aangewezen normdocument of artikel 225
van het Wetboek van Strafrecht, voor zover de overtreding verband houdt met een
werkzaamheid.
2Onze Ministers kunnen kan een erkenning bodemkwaliteit voor een periode van ten hoogste
twee jaren, geheel of gedeeltelijk schorsen, indien:
a.het bewijs van certificatie of accreditatie voor de desbetreffende werkzaamheid is geschorst,
of
b.sprake is van een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onder e.
3Onze Ministers kunnen kan een erkenning bodemkwaliteit intrekken in het geval en onder de
voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur.
4Voordat toepassing wordt gegeven aan het derde lid, kan het Bureau bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies als bedoeld in
artikel 9 van die wet worden gevraagd.
5Indien een besluit tot intrekking of schorsing betrekking heeft op een certificeringsinstelling
blijven de door deze instelling afgegeven certificaten gedurende zes maanden geldig.
6Ingeval van aanwijzingen dat er sprake is van een overtreding als bedoeld in het eerste lid,
onderdeel e, kunnen kan Onze Ministers de desbetreffende persoon of instelling verzoeken
binnen een redelijke termijn een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens over te leggen, die niet ouder is dan twee maanden.
Indien de desbetreffende persoon of instelling niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek
voldoet of kan voldoen, kunnen kan Onze Ministers de erkenning bodemkwaliteit voor een
periode van ten hoogste twee jaren geheel of gedeeltelijk schorsen.
Artikel 24
Onze Ministers verwerken verwerkt de schorsing en intrekking van de erkenning bodemkwaliteit
in de lijsten, bedoeld in artikel 9, vierde lid.

Artikel 25
1Onze Ministers kunnen kan normdocumenten aanwijzen voorzover deze:
a.niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift;
b.zijn vastgesteld door organen waarin alle betrokken partijen zich konden laten
vertegenwoordigen;
c.zowel qua inhoud als qua strekking voldoende duidelijk zijn, en
d.voldoende draagvlak hebben bij de betrokken partijen.
2Met de normdocumenten worden gelijkgesteld documenten die zijn vastgesteld in een andere
lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese
Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland
bindt, en een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het
beschermingsniveau dat met de normdocumenten wordt geboden.
I
1 De gemeenteraad legt ten behoeve van het toepassen van grond of baggerspecie op of in de
bodem, niet zijnde de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, van het gebied binnen
de gemeente op een kaart de bodemfunctieklassen, zijnde industrie of wonen, vast.
Burgemeester en wethouders leggen uiterlijk een half jaar na inwerkingtreding van dit besluit op
een kaart de bodemfunctieklassen, zijnde industrie of wonen, van het gebied binnen hun
gemeente, waarop of waarin de grond of baggerspecie zal worden toegepast, vast.
2 Bij regeling van Onze Ministers worden voor de bodemfunctieklassen, bedoeld in het eerste
lid, maximale waarden vastgesteld.
3 Bij regeling van Onze Ministers worden de eisen vastgesteld waaraan de kaart, bedoeld in het
eerste lid, moet voldoen.
4 Indien geen kaart is vastgesteld als bedoeld in het eerste lid, kan alleen grond of baggerspecie
worden toegepast, die de achtergrondwaarden niet overschrijdt.
5 Dit artikel is niet van toepassing op het toepassen van grond of baggerspecie in een
oppervlaktewaterlichaam.
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2. Hoofdstuk 2 van dit besluit is niet van toepassing op:
a.een werkzaamheid die voor inwerkingtreding van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
is aangevangen;
b.een werkzaamheid die wordt verricht ter uitvoering van een wettelijke taak door of in
opdracht van een bestuursorgaan, of
c.de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
ARTIKEL IX (Besluit bouwwerken leefomgeving)
Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 2.10 (drank- en horeca-inrichtingen)
Voor zover voor een activiteit op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet
bij of krachtens de Alcoholwet een eis is gesteld die strenger is dan een in dit besluit opgenomen
regel, is alleen die eerstbedoelde eis van toepassing.
B
Artikel 3.87 (labelverplichting kantoorgebouw)
1. Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te
gebruiken zonder een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen
als bedoeld in artikel 6.29 met een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik van 225
kWh/m2.jr, bepaald volgens NTA 8800.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte aan
kantoorfuncties kleiner dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van het
gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw als de totale gebruiksoppervlakte
aan kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan in het kantoorgebouw of in het gebouw
waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100 m².
4. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw dat behoort tot een categorie als
bedoeld in artikel 6.28.
5. Als de maatregelen die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde energieindex te realiseren
een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar, kan worden volstaan met het voor 1 januari
2023 treffen van de maatregelen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar en de daarbij
behorende energieprestatie.
C
Artikel 3.98a (overgangsrecht: bereikbaarheid van een gebouw)
1. Op een route vanaf de openbare weg naar een bouwwerk als bedoeld in artikel 3.98 die is
aangelegd voor de inwerkingtreding van de wet of waarvoor voor de inwerkingtreding van de
wet een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleendaangevraagd, zijn de artikelen
3.97 en 3.98 niet van toepassing.
2. Op een bouwwerk met een toegankelijkheidssector blijven de artikelen 6.48 en 6.49 van het
Bouwbesluit 2012 van toepassing.
D

Artikel 3.143 (kooldioxidemeter)
1. Een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een kooldioxidemeter.
2. Een kooldioxidemeter:
a. functioneert continu op de gangbare elektrische netspanning en een tijdelijke onderbreking
van de elektrische aansluiting verstoort de ingestelde signaalniveaus niet;
b. kalibreert zichzelf automatisch;
c. heeft ten minste een CO2-meetfunctie met:
1°.een meetbereik van ten minste 300 tot 5.000 ppm;
2°.een bedrijfstemperatuur van 0 – 50 ˚C;
3°.een nauwkeurigheid in temperatuurbereik van +15 tot + 35 ˚C:
i. bij een CO2-waarde van 300-1.000 ppm : < 10% van meetwaarde; en
ii. bij een CO2-waarde van 1.000-5.000 ppm : < 100 ppm; en
4°.een resolutie van 1 ppm;
d. waarschuwt tijdig voor ventilatieproblemen door middel van een duidelijke indicatie over de
mate waarin een vertrek ruimte wordt geventileerd;
e. heeft drie signaalniveaus met een eigen kleurcode:
1°.een CO2-concentratie van minder dan 1.001 ppm;
2°.een CO2-concentratie van 1.001 tot en met 1.400 ppm; en
3°.een CO2-concentratie van meer dan 1.400 ppm; en
f. heeft een duidelijk display waarop de CO2-concentratie afleesbaar is, waarbij de hoogte van
cijfers en letters in het display ten minste 8 mm bedraagt.
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Artikel 4.5 (maatwerkvoorschriften)
1. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van
de wet kan worden gesteld over de afdelingen 4.2 tot en met 4.7, met uitzondering van
bepalingen over meet- of rekenmethoden.
2. Met een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van de in het
eerste lid bedoelde afdelingen, waarbij afwijken alleen versoepelen kan inhouden.
3. In afwijking van het tweede lid kan een maatwerkvoorschrift als bedoeld in de artikelen
4.103a, 4.149a, 4.226 en 4.229 of een vergunningvoorschrift op grond van artikel 4.103a
alleen het bepaalde in die artikelen inhouden.
4. Een maatwerkvoorschrift op initiatief van het bevoegd gezag wordt alleen gesteld over de
artikelen 4.226 en 4.229.
5. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van degene die het
bouwwerk bouwt, kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel
4.2, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.
Artikel 4.6 (maatwerkvoorschriften herbouw)
1. In afwijking van artikel 4.5 kan een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift, als
bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de wet over het vernieuwen na sloop waarbij alleen de
oorspronkelijke fundering resteert, alleen versoepelen inhouden.
2. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van degene die het
bouwwerk bouwt, kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel
4.2, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.
Artikel 5.3a (maatwerkvoorschrift)
1. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van
de wet kan worden gesteld over artikel 5.23 en kan alleen het bepaalde in artikel 5.23a
inhouden.
2. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van degene die het
bouwwerk bouwt, kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in
artikel 5.2, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 6.5 (maatwerkvoorschriften)
1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over afdeling 6.2 en artikel 6.4, met
uitzondering van bepalingen over meet- of rekenmethoden.
2. Een maatwerkvoorschrift op initiatief van het bevoegd gezag wordt alleen gesteld met het
oog op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij
brand.
3. Een maatwerkvoorschrift op aanvraag van degene die het bouwwerk gebruikt kan worden
gesteld met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel 6.2, onder a, voor zover de in
dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.
4. Een maatwerkvoorschrift over afdeling 6.2 kan alleen worden gesteld na een
gebruiksmelding.
5. Een maatwerkvoorschrift over afdeling 6.2 kan alleen worden gewijzigd:
a. als een verandering van inzichten of van omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk, die
bij de beoordeling van de melding een rol hebben gespeeld dit noodzakelijk maken; of
b. op verzoek van degene die de activiteit verricht.
Artikel 7.5 (maatwerkvoorschriften)
1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift als bedoeld in
artikel 4.5 van de wet kan aan een omgevingsvergunning worden verbonden, over artikel 7.4
en de paragrafen 7.1.2 tot en met 7.1.5, met uitzondering van de artikelen 7.20, 7.22 en
7.22a en bepalingen over:
a. meldingplichten; en
b. meet- of rekenmethoden.
2. Met een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van de regels
in de paragrafen 7.1.2 tot en met 7.1.5, waarbij afwijken van de artikelen 7.17 en 7.18 alleen
versoepelen als bedoeld in artikel 7.23, eerste lid, kan inhouden.
3. Een maatwerkvoorschrift over de artikelen 7.15 tot en met 7.19 kan in ieder geval inhouden
een verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator directe omgeving als bedoeld
in artikel 7.5b en het opstellen van een bouw- of sloopveiligheidsplan met maatregelen ter
uitvoering van de artikelen 7.15 tot en met 7.19.
4. In afwijking van het tweede lid kan een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift over
artikel 7.21 alleen nadere invulling van het bepaalde in dat artikel inhouden.
5. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van degene die de bouw- of
sloopwerkzaamheden verricht, kan worden gesteld respectievelijk aan de
omgevingsvergunning worden verbonden met het oog op andere belangen dan bedoeld in
artikel 7.2, voor zover de in dat artikel bedoelde belangen zich daartegen niet verzetten.
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Artikel 4.9 (uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom)
Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn afdeling 4.6 en de
paragrafen 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 niet van toepassing. Wat betreft de paragrafen 4.2.3, 4.2.4,
4.3.10, 4.5.2, 4.5.3 en 4.5.7 zijn de regels van de paragrafen 3.2.3, 3.2.4, 3.3.6, 3.5.1 tot en
met 3.5.3 voor een bestaand bouwwerk van toepassing. Wat betreft artikel 4.78, eerste lid, is
artikel 3.59, eerste lid, voor een bestaand bouwwerk van toepassing.
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Artikel 4.10 (uitzonderingen drijvend bouwwerk)
1. Op een drijvend bouwwerk zijn de paragrafen 4.5.4 tot en met 4.5.6 niet van toepassing.
In plaats van de paragrafen 4.2.3, 4.2.4, 4.3.10, 4.5.2, 4.5.3 en 4.5.7 zijn de regels van
hoofdstuk 3 van toepassing. Voor artikel 4.78, eerste lid, wordt artikel 3.59, eerste lid,
gelezen.
2. In aanvulling op het eerste lid zijn op een drijvend bouwwerk zonder
toegankelijkheidssector de paragrafenparagraaf 4.2.3, de artikelen 4.30 tot en met 4.32 en
paragraaf 4.6.1 niet van toepassing.
3. Bij het bepalen van de afstand tot de perceelsgrens van een drijvend bouwwerk mag
worden uitgegaan van een horizontaal gemeten afstand van 2,5 m vanuit de uitwendige
scheidingsconstructie van het drijvende bouwwerk.
Bij toepassing van paragraaf 4.2.10 mag bij een drijvend bouwwerk voor het aansluitend
terrein worden gelezen de steiger tussen het drijvende bouwwerk en de wal.
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Artikel 4.15 (tijdelijk bouwwerk)
1. Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk met een ontwerplevensduur van 5 jaar als
bedoeld in NEN-EN 1990 zijn de artikelen 4.12 en 4.14 van overeenkomstige toepassing.
2. Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk met een ontwerplevensduur van 15 jaar als
bedoeld in NEN-EN 1990 zijn de artikelen 4.12 en 4.13tot en met 4.14 van overeenkomstige
toepassing.
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Artikel 4.15d (niet bezwijken van een drijflichaam)
1. Het niet bezwijken van een drijflichaam van een drijvend bouwwerk wordt bepaald op basis
van:
a. de belastingen die op het drijflichaam worden uitgeoefend als gevolg van de
belastingcombinaties, bedoeld in artikel 4.15c, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder a;
b. de fundamentele belastingscombinaties, bedoeld in artikel 4.12, waarbij de volgende
belastingen, zonder rekening te houden met het gelijktijdig plaatsvinden van die belastingen,
zijn meegenomen als veranderlijke belasting:
1°. de belasting door ijs volgens NEN-EN 1997;
2°. voor zover het een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 betreft de verticale belasting
door golven tegen de onderkant van het drijflichaam, uitgaande van golven met een
significante golfhoogte die is bepaald volgens tabel 4.15b.1 of 4.15b.2, voor zover deze golven
hoger zijn dan 0,5 m; en
c. de buitengewone belastingscombinaties, bedoeld in artikel 4.13, waarbij het drijflichaam
niet zodanig mag bezwijken dat het drijvend bouwwerk zinkt. Dit geldt niet voor een drijvend
bouwwerk in gevolgklasse CC1 met niet meer dan twee bouwlagen.
J
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Artikel 4.103a (afbakening maatwerkvoorschriften geluidwering)
Een maatwerkvoorschrift over artikel 4.103, eerste, lid, kan alleen inhouden dat het
gezamenlijke geluid opnieuw wordt bepaald.
L
Artikel 4.103c (overgangsrecht: Wet geluidhinderdove geve)
1. Als de regels voor het bouwwerk deel uitmaken van het tijdelijke deel van het omgevingsplan,
bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de wet, is artikel 4.103b, tweede lid, onder a, van
overeenkomstige toepassing op een uitwendige scheidingsconstructie die op grond van artikel
1b, vierde lid, van de Wet geluidhinder niet als gevel werd beschouwd.
2. Als voor een bouwwerk in het geluidaandachtsgebied, bedoeld in bijlage I bij het Besluit
kwaliteit leefomgeving, van een weg, spoorweg of industrieterrein het gezamenlijke geluid,
bedoeld in artikel 4.103, eerste lid, onder a, niet is bepaald in een van de in dat onderdeel
genoemde besluiten, wordt het gezamenlijke geluid berekend volgens bij ministeriële regeling
gestelde regels op basis van in ieder geval:
a. hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting die op grond van artikel IX
van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet onderdeel zijn van het tijdelijke deel van het
omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1 van de wet; en
b. het geluid van luchtvaart, als dat is opgenomen in het geluidregister, bedoeld in artikel 11.51
van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
M

Artikel 4.149 (bijna energieneutraal)
1. Een gebruiksfunctie heeft, bepaald volgens NTA 8800, een energiebehoefte en een primair
fossiel energiegebruik van ten hoogste de in tabel 4.148A aangegeven waarden en een aandeel
hernieuwbare energie van tenminste de in die tabel aangegeven waarde.
2. In afwijking van het eerste lid worden bij een gebouw of een gedeelte daarvan, dat op niet
meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties niet van dezelfde soort, waarvoor
volgens het eerste lid een eis geldt, bepaald volgens NTA 8800, de waarden voor
energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en hernieuwbare energie naar
gebruiksoppervlak gewogen. Bij het bepalen van die waarden wordt per gebruiks-unctie
uitgegaan van de in tabel 4.148A aangegeven waarden.
3. Bij toepassing van dit artikel gelden voor een nevengebruiksfunctie van de woonfunctie de
eisen aan de woonfunctie.
4. Bij toepassing van dit artikel op een gebruiksfunctie in een gebouw of een gedeelte daarvan,
met een naar gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit van
180 kJ/m2K of minder, bepaald volgens NTA 8800, worden de in tabel 4.148A aangegeven
maximumwaarden voor energiebehoefte verhoogd met 5 kWh/m2.jr.
N
Artikel 4.149a (afbakening maatwerkvoorschriften minimumwaarde aandeel
hernieuwbare energie
Een maatwerkvoorschrift over de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie bij
een woongebouw kan alleen inhouden dat als gevolg van locatiegebonden omstandigheden niet
aan de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie hoeft te worden voldaan,
waarbij dat blijkt uit de Leidraad afwijking eis hernieuwbare energie woongebouwen
(nieuwbouw) van 7 juli 2020 zoals gepubliceerd op
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/17/ kostenoptimaliteitsstudiebeng-eisen..
O

Artikel 4.152 (thermische isolatie: warmteweerstand)
1. Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of
een badruimte heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in
tabel 4.148B aangegeven waarde.
2. In afwijking van het eerste lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie van een drijvend
bouwwerk op een op 1 januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een volgens NTA 8800 bepaalde
warmteweerstand van ten minste 3,7 m²•K/W.
3. Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een
toiletruimte of een badruimte heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten
minste de in tabel 4.148B aangegeven waarde.
4. In afwijking van het derde lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie van een drijvend
bouwwerk op een op 1 januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een volgens NEN 1068 bepaalde
warmteweerstand van ten minste 4,5 m²•K/W.
5. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een
badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van
andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een
volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 4.148B aangegeven
waarde.
6. Een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een
toiletruimte of een badruimte en de grond of het water, met inbegrip van de op die constructie
aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de
warmteweerstand, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de
in tabel 4.148B aangegeven waarde.
7. In afwijking van het eerste, tweede en zesde lid heeft de uitwendige scheidingsconstructie
van het drijflichaam van een drijvend bouwwerk een volgens NTA 8800 bepaalde
warmteweerstand van ten minste 3,7m2•K/W en bij een op 1 januari 2018 bestaande
ligplaatslocatie een warmteweerstand van ten minste 2,6 m2•K/W.
8. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een
toiletruimte of een badruimte en een ruimte die niet wordt verwarmd of die alleen wordt
verwarmd voor een ander doel dan het verblijven van personen, heeft een volgens NTA 8800
bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 4.148B aangegeven waarde.
9. Het eerste tot en met achtste lid zijn niet van toepassing op een oppervlakte aan
scheidingsconstructies waarvan de getalswaarde niet groter is dan 2% van de
gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie.
10. Het eerste, derde, vijfde, zesde, en het achtste lid, zijn van overeen-komstige toepassing
op scheidingsconstructies van een functiegebied.
P
Artikel 4.156 (tijdelijk bouwwerk)
Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk dat bestemd is om te worden verwarmd zijn deis
artikelen 4.152 en 4.153 van overeenkomstige toepassing, waarbij de warmteweerstand ten
minste 1,3 m²•K/W en de warmtedoorgangscoëfficiënt ten hoogste 4,2 W/m²•K is.
Q
Artikel 4.241 (veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud)
1. Als onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden
veiligheidsvoorzieningen, heeft een gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden
veiligheidsvoorzieningen.
2. Als een te bouwen gebouw gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen als bedoeld in het
eerste lid nodig heeft om onderhoud veilig te kunnen uitvoeren, wordt bij het beoordelen van
die voorzieningen gebruikgemaakt van de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen
2012.
R

Artikel 4.243 (kooldioxidemeter)
1. Een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een kooldioxidemeter.
2. Een kooldioxidemeter:
a. functioneert continu op de gangbare elektrische netspanning en een tijdelijke onderbreking
van de elektrische aansluiting verstoort de ingestelde signaalniveaus niet;
b. kalibreert zichzelf automatisch;
c. heeft ten minste een CO2-meetfunctie met:
1°.een meetbereik van ten minste 300 tot 5.000 ppm;
2°.een bedrijfstemperatuur van 0 – 50 ˚C;
3°.een nauwkeurigheid in temperatuurbereik van +15 tot + 35 ˚C:
i. bij een CO2-waarde van 300-1.000 ppm: < 10% van meetwaarde; en
ii. bij een CO2-waarde van 1.000-5.000 ppm: < 100 ppm; en
4°.een resolutie van 1 ppm;
d. waarschuwt tijdig voor ventilatieproblemen door middel van een duidelijke indicatie over de
mate waarin een vertrek ruimte wordt geventileerd;
e. heeft drie signaalniveaus met een eigen kleurcode:
1°.een CO2-concentratie van minder dan 1.001 ppm;
2°.een CO2-concentratie van 1.001 tot en met 1.400 ppm; en
3°.een CO2-concentratie van meer dan 1.400 ppm; en
f. heeft een duidelijk display waarop de CO2-concentratie afleesbaar is, waarbij de hoogte van
cijfers en letters in het display ten minste 8 mm bedraagt.
S
Tabel 5.8
artikel 5.9
lid 1 2
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

12

Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie
a voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
b andere kinderopvang
c andere bijeenkomstfunctie
C elfunctie
Gezondheidszorgfunctie
Industriefunctie
a. lichte industriefunctie voor het houden van dieren
b. andere industriefunctie
Kantoorfunctie
Logiesfunctie
Onderwijsfunctie
a basisonderwijs
b andere onderwijsfunctie
Sportfunctie
Winkelfunctie
Overige gebruiksfunctie
a. voor het personenvervoer
b. andere overige gebruiksfunctie
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a. wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
b voor langszaam verkeer
c ander bouwwerk geen gebouw zijnde

T
Artikel 5.9 (constructieve veiligheid)
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1. Op het verbouwen van een bouwwerk zijn de artikelen 4.12 tot en met 4.14 van toepassing,
waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het
niveau voor verbouw zoals aangegeven in NEN 8700.
2. Voor zover door een verbouwing de in NEN 8700 bedoelde fundamentele
belastingscombinaties op een bestaande bouwconstructie van het bouwwerk toenemen, zijn op
die constructie de artikelen 4.12 en 4.14 van toepassing, waarbij in plaats van het in die
artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het niveau voor verbouw zoals
aangegeven in NEN 8700.
3. Op het verbouwen van een drijvend bouwwerk zijn de artikelen 4.15a tot en met 4.15e van
toepassing.
U
Artikel 5.23 (geluidwering bij weg-, spoorweg- of industriegeluid)
1. Bij wijziging van een gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan is de volgens
NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van
een verblijfsruimte niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de
omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van
geluidproductieplafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld in bijlage
I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 33 dB.
2. In afwijking van het eerste lid zijn de artikelen 4.102, 4.103, 4.103a, 4.103b en 4.103c van
toepassing:
a. op een niet-geluidgevoelige gevel als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit
leefomgeving; of
b. als de uitwendige scheidingsconstructie geheel wordt vernieuwd wordt.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op een wijziging van een gebruiksfunctie voor minder dan
10 jaar.
V

Artikel 6.8 (gegevens en bescheiden bij gebruiksmelding)
1. Een gebruiksmelding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:
a. de naam en het adres van de melder degene die de activiteit, bedoeld in artikel 6.1, verricht,
en, als dat van toepassing is, van de gemachtigde de degene die gemachtigd is om te melden;
b. de dagtekening;
c. het adres, de kadastrale aanduiding of de ligging van het bouwwerk; en
d. een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per
bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw
met een bruto-vloeroppervlakte van minder dan 10.000 m² en niet kleiner dan 1:200 bij een
grotere bruto-vloeroppervlakte. Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is
aangegeven:
1°. schaalaanduiding;
2°. per bouwlaag: hoogte van de vloer boven meetniveau, gebruiksoppervlakte, maximaal aantal
personen;
3°. per ruimte:
i. vloeroppervlakte;
ii. gebruiksfunctie;
iii. bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte; en
iv. opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit;
4°. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
i. brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;
ii. vluchtroutes;
iii. draairichting van deuren als bedoeld in artikel 3.121;
iv. zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 3.123;
v. sluitwerk van deuren als bedoeld in de artikelen 3.122 en 6.21;
vi. vluchtroute-aanduidingen;
vii. noodverlichting;
viii. oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 3.103;
ix. brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
x. brandslanghaspels;
xi. mobiele brandblusapparaten;
xii. droge blusleidingen;
xiii. brandweeringang;
xiv. sleutelkluis of –buis; en
xv. brandweerlift;
5°. de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn conform NEN
1413 voor zover deze norm daarin voorziet; en
6°. bij toepassing van een gelijkwaardige maatregel bij de regels van afdeling 6.2 en paragraaf
6.5.1: gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt.
2. Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt
door de melder degene die de activiteit, bedoeld in artikel 6.1, verricht, aangegeven voor welke
periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd.
3. Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of
op met elkaar samenhangende terreinen.
W

Artikel 6.14 (aankleding)
1. Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is in ieder
geval niet aanwezig als de aankleding:
a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
c. voldoet aan brandklasse A1 bedoeld in NEN-EN 13501-1;
d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen, bedoeld in de paragrafen 3.2.7 en 4.2.74.3;
of
e. een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60
seconden.
2. Bij een besloten ruimte voor het verblijven of vluchten van meer dan 50 personen, of voor
een besloten ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute of een
beschermde route voert, is het eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing, als de aankleding:
a. zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden;
b. de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 m is; en
c. niet rechtstreeks op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.
3. Aankleding in een besloten ruimte die niet rechtstreeks op de vloer, trap of hellingbaan is
aangebracht mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is in ieder geval niet aanwezig als de
aankleding:
a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
c. voldoet aan brandklasse A1, bedoeld in NEN-EN 13501-1; of
d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen, bedoeld in de paragrafen 3.2.7 en 4.2.7.
4. Aankleding ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen voldoet
aan brandklasse A1, bedoeld in NEN-EN 13501-1, of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064,
als:
a. op de aankleding een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens
NEN 6061, groter is dan 2 kW/m²; of
b. in de aankleding een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan
90 °C.
5. Het eerste, tweede en vierde lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.
X
Artikel 6.31 (uitvoering van aanbevelingen bij het energielabel)
Een overheidsinstantie voert voor een gebouw of gedeelte daarvan dat in haar eigendom is, de
in het energielabel opgenomen aanbevelingen uit binnen de geldigheidsperiode van dat
energielabel.
Y
Artikel 7.5 (maatwerkvoorschriften)
1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift als bedoeld in
artikel 4.5 van de wet kan aan een omgevingsvergunning worden verbonden, over artikel 7.4 en
de paragrafen 7.1.2 tot en met 7.1.5, met uitzondering van de artikelen 7.20, 7.22 en 7.22a en
bepalingen over:
a. meldingplichten; en
b. meet- of rekenmethoden.
2. Met een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van de regels in
de paragrafen 7.1.2 tot en met 7.1.5, waarbij afwijken van de artikelen 7.17 en 7.18 alleen
versoepelen als bedoeld in artikel 7.23, eerste lid, kan inhouden.
3. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift over de artikelen 7.15 tot en met 7.19 kan
in ieder geval inhouden een verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator directe
omgeving als bedoeld in artikel 7.5b en het opstellen van een bouw- of sloopveiligheidsplan met
maatregelen ter uitvoering van de artikelen 7.15 tot en met 7.19.
4. In afwijking van het tweede lid kan een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift over de
artikelen 7.19a en 7.21 alleen nadere invulling van het bepaalde in dat artikel inhouden. Met een
maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift wordt de uitvoering van een vastgesteld
projectbesluit niet belemmerd.
5. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van degene die de bouw- of

sloopwerkzaamheden verricht, kan worden gesteld respectievelijk aan de omgevingsvergunning
worden verbonden met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel 7.2, voor zover de in
dat artikel bedoelde belangen zich niet verzetten.
Z
Artikel 7.11 (gegevens en bescheiden bij sloopmelding)
1. Een sloopmelding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:
a. de naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en, voor zover van
toepassing, van diegene die om een andere reden bevoegd is tot het slopen of laten slopen van
het bouwwerk;
b. de naam en het adres van diegene die de sloopwerkzaamheden gaatzal verrichten, als de
uitvoerder een ander persoon is dan bedoeld onder a;
c. de dagtekening;
d. het adres, de kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of gedeelte daarvan;

e. de data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het verrichten van de
sloopwerkzaamheden gaatzal plaatsvinden;
f. als de melding is vereist omdat de hoeveelheid sloopafval naar redelijke schatting meer dan
10m3 bedraagt de risicomatrix en, voor zover van toepassing, het sloopveiligheidsplan en de
naam en contactgegevens van de veiligheidscoördinator directe omgeving, en andere gegevens
en bescheiden over de maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te
beschermen in de directe omgeving van de sloopwerkzaamheden;
fg. een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar
verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden en een opgave van de voorgenomen
afvoerbestemming van die stoffen;
gh. als op grond van artikel 7.9 een asbestinventarisatierapport is vereist, het
asbestinventarisatierapport of een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in
artikel 7.22; en
hi. als de melding is vereist omdat de hoeveelheid sloopafval naar redelijke schatting meer dan
10 m3 bedraagt:
1°. een beschrijving van de maatregelen om te voldoen aan artikel 7.19a, eerste lid; en
.2°. de risicomatrix en, voor zover van toepassing, het sloopveiligheidsplan en de naam en
contactgegevens van de veiligheidscoördinator directe omgeving, en andere gegevens en
bescheiden over de maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te
beschermen in de directe omgeving van de sloopwerkzaamheden.
2. In afwijking van het eerste lid worden de gegevens, bedoeld in onderdeel b van dat lid, ten
minste twee werkdagen voor het begin van de sloopwerkzaamheden verstrekt.
3. Als tijdens het slopen asbest wordt ontdekt dat niet is opgenomen in het
asbestinventarisatierapport wordt het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2, daarover onverwijld
geïnformeerd.
4. Een sloopmelding die betrekking heeft op slopen waarbij asbest wordt verwijderd dat is
ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A als bedoeld in artikel 4.48 of 4.53a van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, wordt alleen langs elektronische weg gedaan.
AA
Artikel 7.15 (veiligheid in de directe omgeving)
1. Bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter
voorkoming van:
a. letsel aan personen in de directe omgeving van het bouw- en sloopterrein;
b. letsel aan personen die het bouw- en sloopterrein onbevoegd betreden; en
c. gevaar voor de veiligheid van belendingen.
2. Bij het bouwen of slopen van een gebouw wordt bij de een bouw- en sloopplaats van een te
bouwen of te slopen gebouw wordt een veiligheidsafstand vrijgehouden bepaald volgens
paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid.
AB

Artikel 7.35 (informeren: aanvang mobiel breken)
Ten minste twee werkdagen voor het begin van het in werking hebben van een mobiele
puinbreker wordt het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 7.302.2, daarover geïnformeerd.
AC
§ 7.2.3 Materiële Inhoudelijke regels
AD
Artikel 7.38 (overeenkomstige toepassing materiële inhoudelijke regels
sloopwerkzaamheden)
Met uitzondering van artikel 7.17 zijn de regels in de paragrafen 7.1.4 en 7.1.5 van
overeenkomstige toepassing op het in werking hebben van een mobiele puinbreker.
AE

ISSO: publicatie die door het Kennisinstituut voor de Installatiesector is uitgegeven;
(…)
rijstrook: rijstrook als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;
ARTIKEL X (Besluit kwaliteit leefomgeving)
Het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 1.1a (grondslag)
1. Dit besluit berust op de artikelen 1.5, tweede lid, 2.10, vierde lid, 2.11, tweede lid, 2.11a,
2.14, 2.15, eerste lid, 2.18, eerste lid, 2.19, vijfde lid, 2.24, eerste lid, 2.39, vierde lid, 2.41,
tweede lid, 2.43, eerste en tweede lid, 3.10, tweede lid, 3.13, 3.16, tweede lid, 5.18, 5.31,
eerste lid, 5.34, tweede lid, 5.38, derde lid, 5.40, eerste en tweede lid, 5.42, eerste en derde lid,
12.24, vierde lid, 12.37, derde lid, 16.139, eerste lid, 20.1, derde en vierde lid, 20.2, eerste,
vierde, vijfde en zesde lid, 20.3, eerste lid, 20.6, eerste lid, 20.8, eerste lid, 20.10, eerste lid,
20.14, derde en vierde lid, en 20.16, eerste lid, van de wet.
2. Dit artikel berust ook op:
a., artikel 4, eerste lid, van de Kaderwet subsidies I en M; en
b. de artikelen 3.4, eerste lid, aanhef en onder b, en 3.7 van de Aanvullingswet geluid
Omgevingswet.
B

Artikel 3.38 (vaststellen geluidproductieplafond: beoordelen aanvaardbaarheid
gecumuleerd geluid)
1. Bij de toepassing van de artikelen 3.35, 3.36 en 3.37 wordt de aanvaardbaarheid van het
gecumuleerde geluid beoordeeld.
2. Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk,
opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.
3. Bij het bepalen van het gecumuleerde geluid wordt in ieder geval betrokken:
a. voor een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied van een weg, spoorweg of
industrieterrein: het geluid door die geluidbronsoort;
b. voor een geluidgevoelig gebouw binnen de 48 Lden geluidcontour of, voor zover de geldende
geluidcontouren in Kosteneenheden zijn uitgedrukt, binnen de 20 Kosteneenheden geluidcontour
van een luchthaven waarvoor op grond van de Wet luchtvaart een luchthavenindelingbesluit, een
luchthavenbesluit of een besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven is vereist: het
geluid door luchtvaart;
c. voor een geluidgevoelig gebouw waarop het geluid door een windturbine of een windpark op
een industrieterrein hoger is dan 43 dB Lden: het geluid door die windturbine of dat windpark; en
d. voor een geluidgevoelig gebouw waarop het geluid door een civiele buitenschietbaan, een
militaire buitenschietbaan of een militair springterrein op een industrieterrein hoger is dan 50 dB
BS,dan: het geluid door die buitenschietbaan of dat springterrein.
4. Op het bepalen van het gecumuleerde geluid zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels
van toepassing.
Artikel 5.74 (windturbines en windparken)
1. Een omgevingsplan dat het opwekken van elektriciteit met een windturbine of windpark
toelaat, bevat als waarde de standaardwaarde 47 dB Lden en 41 dB Lnight voor het toelaatbare
geluid door de activiteit op een geluidgevoelig gebouw.
2. In afwijking van het eerste lid kan het omgevingsplan hogere of lagere waarden bevatten. Een
omgevingsplan kan alleen lagere waarden bevatten als dat gelet op cumulatie met het geluid
van een andere windturbine of een ander windpark of gelet op de bijzondere aard van het gebied
aangewezen is.
3. Een omgevingsplan bevat geen andere regels over geluid op een geluidgevoelig gebouw door
het opwekken van elektriciteit met een windturbine of windpark dan de waarden die op grond
van het eerste of tweede lid in het omgevingsplan zijn opgenomen.
Artikel 5.76 (civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire
springterreinen)
1. Dit artikel is van toepassing op het geluid op een geluidgevoelig gebouw door het exploiteren
van een in de buitenlucht of in een gebouw zonder gesloten afdekking of met een open zijde
gelegen:
a. civiele schietbaan waar met vuurwapens wordt geschoten; of
b. militaire schietbaan of militair springterrein op een militair terrein als bedoeld in bijlage XIII.
2. Een omgevingsplan dat een activiteit als bedoeld in het eerste lid toelaat, bevat als waarde de
standaardwaarde 50 dB Bs,dan voor het toelaatbare geluid door de activiteit op een
geluidgevoelig gebouw.
3. In afwijking van het tweede lid kan een omgevingsplan voor het exploiteren van een:
a. civiele schietbaan als bedoeld in het eerste lid, onder a, een lagere waarde bevatten; of
b. voor militaire schietbanen of militaire springterreinen als bedoeld in het eerste lid, onder b,
een hogere waarde bevatten, mits die hogere waarde niet hoger is dan:
1°. 60 dB Bs,dan voor militaire schietbanen of militaire springterreinen waarop artikel 3.335 van
het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing is; en
2°. 55 dB Bs,dan voor andere militaire schietbanen en militaire springterreinen.
4. Een omgevingsplan bevat geen andere regels over geluid op een geluidgevoelig gebouw door
een activiteit als bedoeld in het eerste lid dan de waarden die op grond van het tweede of derde
lid in het omgevingsplan zijn opgenomen.

Artikel 8.19 (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid – grenswaarden bij
militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen)
1. Dit artikel is van toepassing voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het gebruik door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke
krijgsmacht, van:
a. ontplofbare stoffen en voorwerpen die behoren tot ADR-klasse 1, op een schietbaan of
combinatie van schietbanen, bedoeld in artikel 3.335, eerste lid, aanhef en onder a, van het
Besluit activiteiten leefomgeving, als die schietbaan of combinatie van schietbanen ligt in de
buitenlucht of in een gebouw zonder gesloten afdekking of met een open zijde; of
b. ontplofbare stoffen en voorwerpen die behoren tot ADR-klasse 1, op een springterrein,
bedoeld in artikel 3.335, eerste lid, aanhef en onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving.
2. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als het geluid door die activiteit op
geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan 60 dB Bs,dan.
3. Het tweede lid is niet van toepassing als het geluidgevoelige gebouw op grond van een
omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is
toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar.
4. Op het berekenen van het geluid, bedoeld in het tweede lid, zijn de bij ministeriële regeling
gestelde regels van toepassing.
Artikel 8.41 (voorschriften milieubelastende activiteit geluid – windturbines en
windparken)
Aan een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het opwekken van elektriciteit met een
windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m, voor zover het gaat om een windpark
met 3 of meer windturbines, bedoeld in artikel 3.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
worden alleen voorschriften verbonden die inhouden dat het geluid door die activiteit op
geluidgevoelige gebouwen lager moet zijn dan 47 dB Lden en 41 dB Lnight, als dat is aangewezen
gelet op:
a. cumulatie met het geluid van een andere windturbine of een ander windpark; of
b. gelet op de bijzondere aard van het gebied.
Artikel 8.42 (voorschriften milieubelastende activiteit geluid – militaire schietbanen
en militaire springterreinen)
1. Aan een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het gebruik van ontplofbare stoffen en
voorwerpen van ADR-klasse 1 door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht
op een schietbaan of combinatie van schietbanen, bedoeld in artikel 3.335, eerste lid, aanhef en
onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden geen voorschriften verbonden die
inhouden dat het geluid door die activiteit op geluidgevoelige gebouwen lager moet zijn dan 50
dB Bs,dan als de schietbaan of combinatie van schietbanen ligt in de buitenlucht of in een gebouw
zonder gesloten afdekking of met een open zijde.
2. Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op
het gebruik van ontplofbare stoffen en voorwerpen van ADR-klasse 1 door de Nederlandse of
een bondgenootschappelijke krijgsmacht op een springterrein, bedoeld in artikel 3.335, eerste
lid, aanhef en onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden geen voorschriften
verbonden die inhouden dat het geluid door die activiteit op geluidgevoelige gebouwen lager
moet zijn dan 50 dB Bs,dan.

Artikel 11.50 (gegevensverzameling voor geluidbelastingkaarten)
1. Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente die behoort tot een bij
ministeriële regeling aangewezen agglomeratie verzamelt gegevens over de geluidbelasting L den
en de geluidbelasting Lnight door:
a. wegen en spoorwegen als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de wet;
b. luchthavens als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, van de wet, voor zover de
geluidbelasting binnen de gemeente meer is dan 55 dB Lden of 50 dB Lnight; en
c. een activiteit of een samenstel van activiteiten als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder d,
van de wet, voor zover het gaat om:
1°. activiteiten die worden verricht op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als
omgevingswaarden zijn vastgesteld en het geluid door dat industrieterrein meer is dan 55 dB
Lden of 50 dB Lnight;
2°. activiteiten in een gebied waarvoor in het omgevingsplan voor het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau LAr,LT van geluid een hogere waarde is vastgesteld dan de standaardwaarden,
bedoeld in artikel 5.65, eerste lid, aanhef en onder a, tweede, derde, of vierde lid, en de
geluidbelasting door die activiteiten op omliggende geluidgevoelige gebouwen meer kan zijn dan
55 dB Lden of 50 dB Lnight; of
3°. activiteiten buiten een gebied als bedoeld onder 2° en de ten hoogste toegelaten
geluidbelasting door die activiteiten meer is dan 55 dB Lden of 50 dB Lnight.
2. Gedeputeerde staten verzamelen gegevens over de geluidbelasting L den en de geluidbelasting
Lnight door de belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en belangrijke burgerluchthavens van
regionale betekenis die op grond van artikel 10.40, tweede lid, onder a, van het
Omgevingsbesluit zijn gepubliceerd.
3. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat verzamelt gegevens over de geluidbelasting
Lden en de geluidbelasting Lnight door de wegen en spoorwegen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid,
onder b, onder 1˚ en 2˚, van de wet, de luchthaven Schiphol, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid,
onder b, onder 3˚, van de wet, en de belangrijke overige burgerluchthavens van nationale
betekenis die op grond van artikel 10.40, tweede lid, onder b, van het Omgevingsbesluit zijn
gepubliceerd.
4. De gegevensverzameling vindt plaats door berekening van:
a. de geluidbelasting Lden en de geluidbelasting Lnight door de geluidbronnen, bedoeld in het
eerste tot en met derde lid, in het kalenderjaar voorafgaand aan dat van de vaststelling van een
geluidbelastingkaart; en
b. het aantal geluidgevoelige gebouwen en bewoners van woningen dat aan bij ministeriële
regeling vastgestelde waarden van de geluidbelasting Lden en de geluidbelasting Lnight wordt
blootgesteld.
5. Op het berekenen van de geluidbelasting Lden en de geluidbelasting Lnight zijn de bij
ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

Artikel 11.52 (inhoud geluidregister)
1. Het geluidregister bevat in ieder geval de volgende gegevens:
a. voor het geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen met geluidproductieplafonds als
omgevingswaarden:
1˚. de waarde van het geluidproductieplafond;
2˚. een aanduiding van het besluit waarmee het geluidproductieplafond is vastgesteld;
3˚. de ligging van het geluidreferentiepunt;
4˚. de geluidbrongegevens;
5˚. het geluidaandachtsgebied;
6˚. het geluid op een geluidreferentiepunt, bedoeld in artikel 11.45, eerste lid, over elk
kalenderjaar;
7˚. voor wegen en spoorwegen, het kalenderjaar waar de geluidbrongegevens betrekking op
hebben;
b. voor het geluid door wegen en spoorwegen met een basisgeluidemissie:
1˚. de waarde van de basisgeluidemissie per weg, spoorweg of gedeelte daarvan;
2˚. de geluidbrongegevens;
3˚. het geluidaandachtsgebied;
4˚. het verschil tussen de geluidemissie in Lden en de basisgeluidemissie, bedoeld in artikel
11.47;
5˚. het kalenderjaar waar de geluidbrongegevens betrekking op hebben;
c. voor het geluid door luchtvaart: de 48 Lden geluidcontour, de 20 Kosteneenheden
geluidcontour en de binnen die contouren gelegen 1 dB Lden geluidcontouren;
d. voor het geluid door een windturbine of een windpark op een industrieterrein: de
geluidbrongegevens; en
e. voor het geluid door een civiele buitenschietbaan, een militaire buitenschietbaan of een
militair springterrein op een industrieterrein:
1˚. het gebied waarbinnen dat geluid hoger is dan 50 dB Bs,dan; en
2˚. de binnen die contouren gelegen 1 dB Bs,dan-geluidcontouren.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 4˚, zijn niet herleidbaar tot activiteiten
als het gaat om informatie die is aangemerkt als staatsgeheim als bedoeld in het Besluit
Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013).
3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden na ontvangst door Onze Minister van
Infrastructuur en Waterstaat onverwijld in het geluidregister opgenomen.
C
Artikel 3.69 (aanwijzing bevoegde instantie)
1. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de bevoegde instantie voor de
uitvoering als de aanwijzing daarvan wordt vereist door een EU-verordening of richtlijn over:
a. het verhandelen of om een andere reden dan verkoop onder zich hebben of het binnen of
buiten het grondgebied van Nederland brengen van dieren, planten, hout of producten daarvan;
of
b. de introductie of verspreiding van invasieve uitheemse soorten als bedoeld in bijlage I bij het
Besluit activiteiten leefomgeving.
2. Het eerste lid is alleen van toepassing als Onze Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit geen andere instantie als bevoegde instantie heeft aangewezen.
D

Artikel 5.40 (bouwen binnen het kustfundament)
1. Een omgevingsplan laat geen bouwactiviteiten toe, voor zover het omgevingsplan van
toepassing is op een locatie:
a. binnen het kustfundament; en
b. gelegen buiten stedelijk gebied.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwactiviteiten die betrekking hebben op:
a. bouwwerken voor tijdelijke of seizoensgebonden activiteiten;
b. een eenmalige uitbreiding van de grondoppervlakte van een bestaand bouwwerk met ten
hoogste 10%, gerekend vanaf 30 december 2011;
c. bouwwerken van openbaar belang die niet in het stedelijk gebied kunnen worden geplaatst,
waarbij als bouwwerk van openbaar belang in ieder geval worden aangemerkt bouwwerken
voor:
1°. telecommunicatievoorzieningen en hulpverleningsdiensten;
2°. opsporing, winning, opslag en transport van olie, gas en water, transport van elektriciteit en
kleinschalige opwekking van elektriciteit met een windturbine; en
3°. waterbeheer en natuurbeheer;
d. bouwwerken die bijdragen aan de versterking van het zandige deel van het kustfundament;
e. gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde,bouwwerken voor recreatief nachtverblijf of
gebouwen ten behoeve van recreatief dagverblijf waar dranken worden geschonken, eten en
drinkwaren voor consumptie worden bereid of verstrekt, of waar recreatieve activiteiten
plaatsvinden.
3. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover op grond van artikel 7.2 bij
omgevingsverordening van de provincie Fryslân voor de Friese Waddeneilanden regels zijn
gesteld over omgevingsplannen die afwijken van dat lid.
E
Artikel 5.76 (civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire
springterreinen)
1. Dit artikel is van toepassing op het geluid op een geluidgevoelig gebouw door het exploiteren
van een in de buitenlucht of in een gebouw zonder gesloten afdekking of met een open zijde
gelegen:
a. civiele schietbaan waar met vuurwapens wordt geschoten; of
b. militaire schietbaan of militair springterrein op een militair terrein als bedoeld in bijlage XIII.
2. Een omgevingsplan dat een activiteit als bedoeld in het eerste lid toelaat, bevat als waarde de
standaardwaarde 50 dB Bs,dan voor het toelaatbare geluid door de activiteit op een geluidgevoelig
gebouw.
3. In afwijking van het tweede lid kan een omgevingsplan voor het exploiteren van een:
a. civiele schietbaan als bedoeld in het eerste lid, onder a, of combinatie van schietbanen, een
lagere of hogere waarde bevatten, mits die waarde niet hoger is dan 55 dB Bs,dan; of
b. voor militaire schietbanen of militaire springterreinen als bedoeld in het eerste lid, onder b,
een hogere waarde bevatten, mits die hogere waarde niet hoger is dan:
1°. 60 dB Bs,dan voor militaire schietbanen of militaire springterreinen waarop artikel 3.335 van
het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing is; en
2°. 55 dB Bs,dan voor andere militaire schietbanen en militaire springterreinen.
4. Een omgevingsplan bevat geen andere regels over geluid op een geluidgevoelig gebouw door
een activiteit als bedoeld in het eerste lid dan de waarden die op grond van het tweede of derde
lid in het omgevingsplan zijn opgenomen.
F

Artikel 5.78ae (toepassingsbereik)
1. Deze subparagraaf is van toepassing op het geluid door:
a. verharde gemeentewegen en waterschapswegen, niet zijnde een erf in de zin van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een verkeersintensiteit van meer dan
1.000 motorvoertuigen per etmaal als kalenderjaargemiddelde; en
b. lokale spoorwegen die niet op grond van artikel 2.13a, eerste lid, van de wet zijn
aangewezen.
2. Deze subparagraaf is niet van toepassing op:
a. een weg of spoorweg waarop paragraaf 5.1.4.2a.3 van toepassing is;
b. een wijziging van een weg of spoorweg of het gebruik van een spoorweg waarop paragraaf
5.1.4.2a.3 niet van toepassing is op grond van artikel 5.78j of 5.78k; en
c. het geluid op een niet-geluidgevoelige gevel.
G
Artikel 5.89o (aanwijzing bodembeheergebieden)
1. In een omgevingsplan kunnen een of meer bodembeheergebieden worden aangewezen voor
het met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift afwijken van de kwaliteitseisen voor:
a. het toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem, bedoeld in artikelen 4.1273,
4.1275, 4.1277 of 4.1279 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of
b. het op of in de landbodem in een bij ministeriële regeling aangewezen toepassingsgebied
toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen, bedoeld in artikelen 4.1289 en 4.1291 van
het Besluit activiteiten leefomgeving.
2. Bodembeheergebieden worden aangewezen met het oog op het bevorderen dat grond of
baggerspecie, in een geval als bedoeld in het eerste lid, onder a, of mijnsteen of vermengde
mijnsteen, in een geval als bedoeld in het eerste lid, onder b, die binnen het aangewezen gebied
zijn ontgraven, binnen dat gebied weer zo kunnen worden toegepast dat op de schaal van het
gebied een goed resultaat wordt behaald uit een oogpunt van het zuinig gebruik van
grondstoffen en het doelmatig beheer van afvalstoffen.
3. In het omgevingsplan wordt de geometrische begrenzing van het aangewezen
bodembeheergebied vastgesteld.
H
Artikel 5.104 (begripsbepalingen)
Voor de toepassing van deze subparagraaf wordt verstaan onder:
houden van landbouwhuisdieren: exploiteren van een veehouderij, bedoeld in artikel 3.200 van
het Besluit activiteiten leefomgeving, met uitzondering van het houden van pelsdieren;
landbouwhuisdieren met geuremissiefactor: landbouwhuisdieren waarvoor bij ministeriële
regeling een emissiefactor voor geur is vastgesteld en die vallen binnen een van de volgende
diercategorieën:
a. varkens, kippen, schapen of geiten;
b. als deze worden gehouden voor de vleesproductie:
1°. rundvee tot 24 maanden;
2°. kalkoenen;
3°. eenden; of
4°. parelhoenders;
landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor: landbouwhuisdieren waarvoor bij ministeriële
regeling geen emissiefactor voor geur is vastgesteld, met uitzondering van pelsdieren.
I

Artikel 6.2 (beoordelingsregels activiteit met gevolgen voor waterlichaam)
1. Dit artikel is van toepassing op een waterschapsverordening die bepaalt dat het is verboden
zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten die gevolgen kan hebben voor een krwoppervlaktewaterlichaam of een grondwaterlichaam.
2. De waterschapsverordening bepaalt dat het verlenen van de omgevingsvergunning er in ieder
geval niet toe mag leiden dat, rekening houdend met de waterbeheerprogramma’s, de regionale
waterprogramma’s, de stroomgebiedsbeheerplannen, de overstromingsrisicobeheerplannen en
het nationale waterprogramma, die betrekking hebben op het betreffende krwoppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam:
a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11,
eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, in voorkomend geval in
samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid;
b. een goed ecologisch potentieel als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, niet wordt bereikt, in
voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid; en
c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, niet
wordt bereikt.
3. Het tweede lid is niet van toepassing:
a. voor zover het gaat om de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, als het niet
voldoen aan die omgevingswaarde wordt veroorzaakt door een buiten Nederland gelegen
verontreinigingsbron en toepassing is gegeven aan artikel 2.17, derde lid; of
b. als het niet voldoen aan een omgevingswaarde of het niet bereiken van een goed ecologisch
potentieel of een minder strenge doelstelling het gevolg is van:
1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam of
wijzigingen in de stand van een grondwaterlichaam; en
2°. toepassing is gegeven aan artikel 2.17, vierde lid.
4. De waterschapsverordening bepaalt dat het verlenen van de omgevingsvergunning er ook niet
toe mag leiden dat de doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en
ecologische toestand van krw-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en
kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, niet wordt
bereikt.
5. De waterschapsverordening bepaalt dat het bevoegd gezag in afwijking van het vierde lid een
omgevingsvergunning kan verlenen als:
a. de aanvraag betrekking heeft op:
1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam;
2°. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of
3°. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krwoppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame
activiteiten van menselijke ontwikkeling;
b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de kaderrichtlijn
water is voldaan; en
c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale waterprogramma, als
het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als het gaat om regionale
wateren.
In artikel 6.7, eerste lid, wordt na “voor het begin van het gebruik van het bouwwerk” ingevoegd
“aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2,”.
J
Artikel 6.3 (aanwijzing bodembeheergebieden)
1. In een waterschapsverordening kunnen een of meer bodembeheergebieden worden
aangewezen voor het met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift afwijken van de
kwaliteitseisen voor:
a. het toepassen van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam, bedoeld in
artikelen 4.1273, 4.1275, 4.1277 of 4.1279 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of
b. het in een oppervlaktewaterlichaam in het bij ministeriële regeling aangewezen
toepassingsgebied toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen, bedoeld in artikelen
4.1289 ofen 4.1291 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
2. Bodembeheergebieden worden aangewezen met het oog op het bevorderen dat grond of
baggerspecie, in een geval als bedoeld in het eerste lid, onder a, of mijnsteen of vermengde
mijnsteen, in een geval als bedoeld in het eerste lid, onder b, die binnen het aangewezen gebied
zijn ontgraven, binnen dat gebied weer zo kunnen worden toegepast dat op de schaal van het

gebied een goed resultaat wordt behaald uit een oogpunt van het zuinig gebruik van
grondstoffen en het doelmatig beheer van afvalstoffen.
3. In de waterschapsverordening wordt de geometrische begrenzing van een aangewezen
bodembeheergebied vastgesteld.
K
Artikel 7.12 (beoordelingsregels activiteit met gevolgen voor waterlichaam)
1. Dit artikel is van toepassing op een omgevingsverordening die bepaalt dat het is verboden i
zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten die gevolgen kan hebben voor een krwoppervlaktewaterlichaam of een grondwaterlichaam.
2. De omgevingsverordening bepaalt dat het verlenen van de omgevingsvergunning er in ieder
geval niet toe mag leiden dat, rekening houdend met de waterbeheerprogramma’s, de regionale
waterprogramma’s, de stroomgebiedsbeheerplannen, de overstromingsrisicobeheerplannen en
het nationale waterprogramma, die betrekking hebben op het betreffende krwoppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam:
a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11,
eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, in voorkomend geval in
samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid;
b. een goed ecologisch potentieel als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, niet wordt bereikt, in
voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid; en
c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, niet
wordt bereikt.
3. Het tweede lid is niet van toepassing:
a. voor zover het gaat om de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, als het niet
voldoen aan die omgevingswaarde wordt veroorzaakt door een buiten Nederland gelegen
verontreinigingsbron en toepassing is gegeven aan artikel 2.17, derde lid; of
b. als het niet voldoen aan een omgevingswaarde of het niet bereiken van een goed ecologisch
potentieel of een minder strenge doelstelling het gevolg is van:
1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam of
wijzigingen in de stand van een grondwaterlichaam; en
2°. toepassing is gegeven aan artikel 2.17, vierde lid.
4. De omgevingsverordening bepaalt dat het verlenen van de omgevingsvergunning er ook niet
toe mag leiden dat de doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en
ecologische toestand van krw-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en
kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, niet wordt
bereikt.
5. De omgevingsverordening bepaalt dat het bevoegd gezag in afwijking van het vierde lid een
omgevingsvergunning kan verlenen als:
a. de aanvraag betrekking heeft op:
1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam;
2°. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of
3°. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krwoppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame
activiteiten van menselijke ontwikkeling;
b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de kaderrichtlijn
water is voldaan; en
c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale waterprogramma, als
het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als het gaat om regionale
wateren.
L
Artikel 8.3d (afbakening maatwerk)
Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit,
zijn op het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning de artikelen 4.5, 4.6, 5.3a,
7.5 en 7.23 van het Besluit bouwwerken leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

M
Artikel 8.70d (voorschriften over het moment van het op of in de bodem brengen)
Aan een omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden die inhouden dat het brengen
van zuiveringsslib op:
a. grasland of weidegronden als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, niet
plaatsvindt in de periode dat deze worden beweid;
b. bouwland met voedergewassen, niet plaatsvindt als er binnen drie weken wordt geoogst;
c. bouwland met groenteaanplant of fruitaanplant, anders dan fruitbomenaanplant, niet
plaatsvindt in de groeiperiode van de groenten of het fruit; en
d. bouwland voor het telen van rauw te consumeren groenten of fruit, niet plaatsvindt minder
dan tien maanden voor de oogst.
N

Artikel 8.84 (beoordelingsregels wateractiviteit)
1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
wateractiviteit als bedoeld in artikel 8.83, eerste lid, wordt de omgevingsvergunning alleen
verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:
a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste;
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen; en
c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.
2. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met de
waterbeheerprogramma’s, regionale waterprogramma’s, stroomgebiedsbeheerplannen,
overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben
op het betreffende krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam.
3. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat:
a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid,
2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, in voorkomend geval in
samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid;
b. een goed ecologisch potentieel als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, niet wordt bereikt,
in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid; en
c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d,
niet wordt bereikt.
4. Het derde lid is niet van toepassing:
a. voor zover het gaat om de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, als het
niet voldoen aan die omgevingswaarde wordt veroorzaakt door een buiten Nederland
gelegen verontreinigingsbron en toepassing is gegeven aan artikel 2.17, derde lid; of
b. als het niet voldoen aan een omgevingswaarde of het niet bereiken van een goed
ecologisch potentieel of een minder strenge doelstelling het gevolg is van:
1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam
of wijzigingen in de stand van een grondwaterlichaam; en
2°. toepassing is gegeven aan artikel 2.17, vierde lid.
5. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval ook niet toe leiden dat
de doelstelling van het voorkomen van de achteruitgang van de chemische en ecologische
toestand van krw-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en kwantitatieve
toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, niet wordt bereikt.
6. In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen
als:
a. de aanvraag betrekking heeft op:
1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krwoppervlaktewaterlichaam;
2°. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of
3°. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krwoppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame
activiteiten van menselijke ontwikkeling;
b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de kaderrichtlijn
water is voldaan; en
c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale
waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als
het gaat om regionale wateren.
O

Artikel 9.3a (afwijken van regels in waterschapsverordening of
omgevingsverordening)
1. Als met toepassing van artikel 5.53, derde of vierde lid, van de wet regels in een
waterschapsverordening als bedoeld in artikel 6.1 buiten toepassing worden gelaten, worden
de eisen, bedoeld in de artikelen 10 en 11, derde lid, aanhef en onder g, van de kaderrichtlijn
water, in acht genomen.
2. Als met toepassing van artikel 5.53, derde of vierde lid, van de wet regels in een
waterschapsverordening als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, of in een
omgevingsverordening als bedoeld in artikel 7.12, tweede lid, buiten toepassing worden
gelaten, is artikel 8.84, tweede, derde, vierde, en vijfde en zesde lid, van overeenkomstige
toepassing.
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Artikel 11.65 (register omgevingsvergunningen rijksmonumentenactiviteit)
1. Er zijn registers over omgevingsvergunningen voor een rijksmonumentenactiviteit.
2. Een register als bedoeld in het eerste lid wordt beheerd door het college van burgemeester
en wethouders of, als een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument is gelegen
buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeeld gebied, door Onze Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
3. De registers zijn openbaar.
4. De registers bevatten in ieder geval de gegevens, bedoeld in artikel 110.64.
5. De gegevens, bedoeld in artikel 110.64, worden in het register opgenomen binnen een
week na de dag waarop de omgevingsvergunning is verleend.
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Artikel 12.5 (eerste geluidproductieplafonds voor hoofdspoorwegen met het geluid
door spoorvoertuigen op spoorwegemplacementen)
1. In afwijking van de artikelen 3.34, 3.35 en 3.37 tot en met 3.40 wijzigt Onze Minister van
Infrastructuur en Waterstaat een op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Aanvullingswet
geluid Omgevingswet herberekend geluidproductieplafond voor een hoofdspoorweg met het
op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit toegestane geluid door spoorvoertuigen op
spoorwegemplacementen die onderdeel zijn van de hoofdspoorweg.
2. Op het wijzigen van het geluidproductieplafond zijn de bij ministeriële regeling gestelde
regels van toepassing.
R
Artikel 12.12 (sanering geluid infrastructuur gemeente)
1. Een programma als bedoeld in artikel 22.18, eerste lid, van de wet bevat geluidbeperkende
maatregelen die worden getroffen om het geluid op de onderstaande gebouwen, voor zover die
liggen in het geluidaandachtsgebied van een gemeenteweg of een lokale spoorweg die niet bij
omgevingsverordening is aangewezen, te beperken tot ten hoogste:
a. 70 dBLden voor de gebouwen, bedoeld in artikel 15.2, tweede lid, onder d, van het
Omgevingsbesluit; en
b. 65 dBLden voor de gebouwen, bedoeld in artikel 12.11, tweede lid.
2. Als onvoldoende geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om te voldoen aan
het eerste lid, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit als bedoeld in
artikel 2.43 van de wet. De artikelen 3.53 en 3.54 zijn van overeenkomstige toepassing, waarbij
bij het bepalen van het gezamenlijke geluid het geluid door de gemeenteweg of lokale spoorweg
wordt verhoogd met 1,5 dB.
3. In afwijking van het tweede lid wordt het besluit over een gebouw dat is gelegen op het
grondgebied van een andere gemeente genomen door het college van burgemeester en
wethouders van die gemeente.

Artikel 12.13 (sanering geluid infrastructuur waterschap)
1. Een programma als bedoeld in artikel 22.18, tweede lid, van de wet bevat geluidbeperkende
maatregelen die worden getroffen om het geluid op de onderstaande gebouwen, voor zover die
liggen in het geluidaandachtsgebied van een waterschapsweg, te beperken tot ten hoogste:
a. 70 dBLden voor de gebouwen, bedoeld in artikel 15.2, tweede lid, onder d, van het
Omgevingsbesluit; en
b. 65 dBLden voor de gebouwen, bedoeld in artikel 12.11, tweede lid.
2. Als onvoldoende geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om te voldoen aan
het eerste lid, neemt het dagelijks bestuur van het waterschap een besluit als bedoeld in artikel
2.43 van de wet. De artikelen 3.53 en 3.54 zijn van overeenkomstige toepassing, waarbij bij het
bepalen van het gezamenlijke geluid het geluid door de waterschapsweg wordt verhoogd met
1,5 dB.
3. In afwijking van het tweede lid wordt het besluit over een gebouw dat is gelegen op het
grondgebied van een ander waterschap genomen door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente waar het gebouw gelegen is.
Artikel 12.13a (sanering geluid infrastructuur provincie)
1. Een programma als bedoeld in artikel 22.18, derde lid, van de wet bevat geluidbeperkende
maatregelen die worden getroffen om het geluid op de onderstaande gebouwen, voor zover die
liggen in het geluidaandachtsgebied van een provinciale weg of een lokale spoorweg die bij
omgevingsverordening is aangewezen, te beperken tot ten hoogste:
a. 70 dBLden voor de gebouwen, bedoeld in artikel 15.2, tweede lid, onder a, van het
Omgevingsbesluit, als het geluid afkomstig is van een provinciale weg die binnen een krachtens
de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kom ligt of van een lokale spoorweg;
b. 65 dBLden voor de gebouwen, bedoeld in artikel 15.2, tweede lid, onder b, van het
Omgevingsbesluit, als het geluid afkomstig is van een provinciale weg die buiten die bebouwde
kom ligt;
c. 65 dBLden voor de gebouwen, bedoeld in artikel 12.11, tweede lid, als het geluid afkomstig is
van een provinciale weg die binnen die bebouwde kom ligt of van een lokale spoorweg; en
d. 60 dBLden voor de in artikel 12.11, tweede lid, bedoelde gebouwen als het geluid afkomstig is
van een provinciale weg die buiten die bebouwde kom ligt.
2. Als onvoldoende geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om te voldoen aan
het eerste lid, nemen gedeputeerde staten een besluit als bedoeld in artikel 2.43 van de wet. De
artikelen 3.53 en 3.54 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. In afwijking van het tweede lid wordt het besluit over een gebouw dat is gelegen op het
grondgebied van een andere provincie genomen door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente waar het gebouw gelegen is.
S
Artikel 12.26c (verslag programma legalisering projecten natuur)
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt elk jaar een verslag op over de
voortgang en de gevolgen van het programma legalisering projecten natuur op basis van de
gegevens, bedoeld in artikel 15.515, eerste lid, van het Omgevingsbesluit.
T

AFDELING 12.2 OVERGANGSRECHT GEUR DOOR HET HOUDEN VAN PELSDIEREN IN
DIERENVERBLIJF
Artikel 12.14 (toepassingsbereik en geldingsduur)
1. Deze afdeling is van toepassing op de geur op een geurgevoelig gebouw door het houden
van landbouwhuisdieren, bedoeld in artikel 3.200 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
voor zover:
a. die activiteit wordt verricht in een dierenverblijf; en
b. het gaat om fokteven van nertsen.
2. Deze afdeling vervalt op 1 januari 2024.
Artikel 12.15 (functionele binding, voormalige functionele binding en
bebouwingscontour)
1. Voor de toepassing van de artikelen 5.95, tweede lid, en 5.96, tweede lid, wordt in plaats
van “de subparagrafen 5.1.4.6.3 of 5.1.4.6.4” gelezen “subparagraaf 5.1.4.6.3 of 5.1.4.6.4 of
afdeling 12.2”.
2. Voor de toepassing van artikel 5.97, eerste lid, wordt in plaats van “de subparagrafen
5.1.4.6.2, 5.1.4.6.3 of 5.1.4.6.4” gelezen “subparagraaf 5.1.4.6.2, 5.1.4.6.3 of 5.1.4.6.4 of
afdeling 12.2”.
Artikel 12.16 (verhouding met aanvaardbaarheid en eerbiedigende werking)
1. Aan artikel 5.92, tweede lid, wordt voldaan als toepassing wordt gegeven aan:
a. artikel 12.18, eerste of tweede lid, 12.19, eerste lid, of 12.20; en
b. artikel 12.21.
2. Aan artikel 5.92, tweede lid, wordt ook voldaan door een afstand aan te houden die kleiner
is dan de op grond van artikel 12.18, derde lid, 12.19, tweede lid, 12.20 of 12.21 aan te
houden afstand tussen een voorafgaand aan de wijziging van het omgevingsplan toegelaten
activiteit en een voorafgaand aan die wijziging toegelaten geurgevoelig gebouw, mits het
omgevingsplan bepaalt dat op die locatie het aantal landbouwhuisdieren zonder
geuremissiefactor per diercategorie niet mag toenemen.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan aan artikel 5.92, tweede lid, worden voldaan
door toepassing te geven aan artikel 12.18, derde of vierde lid, 12.19, tweede of derde lid, of
12.22.
Artikel 12.17 (vanaf waar afstanden gelden)
Artikel 5.107 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12.18 (afstand en ondergrens afstand tot geurgevoelig gebouw)
1. In een omgevingsplan wordt vanaf het emissiepunt, bedoeld in artikel 4.806, tweede lid,
van het Besluit activiteiten leefomgeving, tot een geurgevoelig gebouw ten minste de afstand,
bedoeld in tabel 12.18, in acht genomen.
Tabel 12.18 Afstand tot een geurgevoelig gebouw bij geur door het houden van
fokteven van nertsen
Aantal fokteven
van nertsen,
jongen niet
meegeteld

Afstand tot
Afstand tot geurgevoelig gebouw, gelegen
geurgevoelig
buiten de bebouwingscontour geur
gebouw, gelegen
binnen de
bebouwingscontour
geur
Ammoniakemissie groter
dan 0,25 kg per jaar per
dierplaats als bedoeld in
bijlage I bij het Besluit
activiteiten
leefomgeving

Ammoniakemissie
kleiner dan of gelijk aan
0,25 kg per jaar per
dierplaats als bedoeld in
bijlage I bij het Besluit
activiteiten
leefomgeving

1–1.000

175 m

100 m

75 m

1.001–1.500

200 m

125 m

100 m

1.501–3.000

225 m

150 m

125 m

3.001–6.000

250 m

175 m

150 m

6.001–9.000

275 m

200 m

175 m

2. Als meer dan 9.000 fokteven van nertsen, jongen niet meegeteld, worden gehouden, wordt
de afstand, bedoeld in tabel 12.18, vergroot met 25 m per extra 3.000 fokteven van nertsen.
3. In het omgevingsplan kan een afstand worden aangehouden die kleiner is dan de afstand,
bedoeld in het eerste of tweede lid, mits die afstand niet kleiner is dan de helft van de
afstand, bedoeld in die leden.
4. Als sprake is van een geurgevoelig gebouw dat voor 19 maart 2000 heeft opgehouden een
functionele binding te hebben met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan, kan in
het omgevingsplan een afstand worden aangehouden die kleiner is dan de ondergrens voor
de afstand, bedoeld in het derde lid.
Artikel 12.19 (afstand en ondergrens afstand tot geurgevoelig gebouw met
functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000)
1. In afwijking van artikel 12.18 wordt in een omgevingsplan ten minste de afstand, bedoeld
in tabel 12.19.1, in acht genomen tot de volgende geurgevoelige gebouwen:
a. een geurgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met een dierenverblijf in de
directe omgeving daarvan; of
b. een geurgevoelig gebouw dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden een functionele
binding te hebben met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan.
Tabel 12.19.1 Afstand tot een geurgevoelig gebouw met functionele binding of geen
functionele binding meer op of na 19 maart 2000 bij geur door het houden van
fokteven van nertsen
Geurgevoelig gebouw met functionele binding of geen functionele
binding meer op of na 19 maart 2000

Afstand tot
geurgevoelig
gebouw

Gelegen binnen de bebouwingscontour geur

100 m

Gelegen buiten de bebouwingscontour geur

50 m

2. In het omgevingsplan kan een afstand worden aangehouden die kleiner is dan de afstand,
bedoeld in het eerste lid, tot een gebouw als bedoeld in het eerste lid, onder a, mits die
afstand niet kleiner is dan de helft van de afstand, bedoeld in tabel 12.19.2.
Tabel 12.19.2 Ondergrens afwijkende afstand tot een geurgevoelig gebouw met
functionele binding bij geur door het houden van fokteven van nertsen
Geurgevoelig gebouw

Ondergrens
afstand

Gelegen binnen de bebouwingscontour geur

50 m

Gelegen buiten de bebouwingscontour geur

25 m

3. In het omgevingsplan kan een afstand worden aangehouden die kleiner is dan de
ondergrens voor de afstand, bedoeld in het tweede lid, tot een geurgevoelig gebouw als
bedoeld in het eerste lid, onder b.
Artikel 12.20 (afstand tot ruimte-voor-ruimtewoning)
Artikel 5.115 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12.21 (afstand gevel dierenverblijf tot geurgevoelig gebouw)
Artikel 5.116 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12.22 (flexibiliteit – afwijken van ondergrens afstand)
Artikel 5.117, aanhef en onder b, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12.23 (van overeenkomstige toepassing verklaring)

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
buitenplanse omgevingsplanactiviteit, zijn de artikelen 12.14 tot en met 12.22 van
overeenkomstige toepassing op de beoordeling van de aanvraag.
2. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid wordt geweigerd als de
omgevingsplanactiviteit niet in overeenstemming is met de in dat lid bedoelde artikelen.
3. De artikelen 12.14 tot en met 12.22 zijn van overeenkomstige toepassing op een
projectbesluit.
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Artikel 12.27a (tijdelijke beoordelingsregel buitenplanse omgevingsplanactiviteit)
Bij de toepassing van artikel 8.0a, tweede lid, is in ieder geval sprake van een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties voor zover de activiteit niet in strijd is met een eerder
verleende omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.
V
NEN-EN-ISO/IEC: NEN-EN die door de International Organization for Standardization en de
International Electrotechnical Commission is vastgesteld;
W

Geluid op een geluidgevoelig
gebouw door een weg in
situatie zonder maatregelen
(LdendB)

Geluid op een geluidgevoelig
gebouw door een spoorweg in
situatie zonder maatregelen (Lden
dB)

Reductiepunten van
een geluidgevoelig
gebouw
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65
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X
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4. Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt
gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen
Activiteit
4.1. Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een
tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft
van meer dan 250 l, van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1, bedoeld in
artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder ec, van het Besluit activiteiten leefomgeving,
voor zover het gaat om meer dan 1 m3.
4.2. Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een
tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft
van meer dan 250 l, van vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute
toxiciteit, categorie 1 of 2, of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening,
bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder ge, van het Besluit activiteiten
leefomgeving, voor zover het gaat om:
a. meer dan 1 m3; en
b. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1 of 2,
bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening; of
c. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 3,
bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, als die:
1°. bij inademing acuut toxisch zijn; of
2°. bij opname door de mond acuut toxisch zijn, voor zover die stoffen niet kunnen
worden ingedeeld in die klasse bij inademing of blootstelling aan de huid.
4.3. Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 m3 of een
tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft
van meer dan 150 m3, bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder hf, van het
Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
a. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II; en
b. een bovengrondse opslagtank of een tankcontainer of verpakking die als
opslagtank wordt gebruikt.
Afstand plaatsgebonden risico
Te berekenen afstand.
Afstand aandachtsgebieden
Te berekenen afstand.

ARTIKEL XI (Besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit
2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het
Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor
werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties)
Het Besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit
bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband
met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan
gasverbrandingsinstallaties (Stb. 2020, 348) wordt als volgt gewijzigd:
A en B
A

Na afdeling 3.73.5 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:
Afdeling 3.6 (Gasverbrandingsinstallaties) AFDELING 3.8 GASVERBRANDINGSINSTALLATIES
Artikel 3.7335 (aanwijzing certificatie-instellingen gasverbrandingsinstallaties)
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. Certificaat, certificatie-instelling en certificatieschema:
conformiteitsverklaring, conformiteitsbeoordelingsinstantie en
conformiteitsbeoordelingsdocument als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Woningwet;
b. Certificaathouder:
certificaathouder als bedoeld in artikel 6.44 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.
Artikel 3.7436 (aanwijzing certificatie-instellingen)
1.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan een certificatie-instelling op
aanvraag aanwijzen voor het afgeven van certificaten voor een op grond van artikel 3.37, eerste
lid, aangewezen certificatieschema. De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van een
aanvraag.
2.Een certificatie-instelling wordt slechts aangewezen als deze:
a.is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065:
b.rechtspersoonlijkheid bezit;
c.onafhankelijk is van de door haar beoordeelde organisaties, processen, diensten of producten;
d.beschikt over voldoende kennis en deskundigheid en is toegerust om de taken naar behoren
uit te oefenen;
e.beschikt over een administratie waarin de gegevens over de uitoefening van haar taken op
een systematische wijze worden vastgelegd;
f.verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit de uitoefening
van haar taken;
g.beschikt over een adequate klachtenregeling;
h.in staat is te beslissen op bezwaarschriften; en
i.in staat is te voldoen aan rapportage- en informatieverplichtingen op grond van artikel 11.26
van het Besluit kwaliteit leefomgevingartikel 10.14b van het Omgevingsbesluit.
3.Een aanwijzing kan worden ingetrokken of geschorst als de certificatie-instelling:
a.daarom verzoekt;
b.in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard; of
c.niet voldoet aan de voorschriften die zijn verbonden aan de aanwijzing of aan de regels,
gesteld in of krachtens deze afdeling.
4.Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over het indienen van een aanvraag en
de gegevens die bij een aanvraag moeten worden verstrekt.
5.Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de gronden waarop en de
voorwaarden waaronder Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een
certificatie-instelling kan aanwijzen, de aanwijzing kan wijzigen, weigeren, schorsen of
intrekken, de voorschriften die aan een aanwijzing kunnen worden verbonden en de termijn
waarvoor een aanwijzing kan worden verleend of geschorst.
6.Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de vergoeding die door
een certificatie-instelling in rekening gebracht kan worden voor de aanvraag van een certificaat.

Artikel 3.7537 (aanwijzing certificatie-schema’s)
1.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan op aanvraag
certificatieschema’s aanwijzen. De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van de
aanvraag.
2.Een certificatieschema wordt slechts aangewezen als het door de nationale accreditatieinstantie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
is geëvalueerd en, voor zover van toepassing op de reikwijdte van het certificatieschema, het
ter voorkoming van het vrijkomen van koolmonoxide in elk geval eisen bevat over:
a.de reikwijdte van de werkzaamheden waarop het certificatieschema betrekking heeft;
b.het op adequate wijze verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.45, tweede lid,
onder a tot en met c van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
c.het op adequate wijze controleren van een gasverbrandingsinstallatie voordat deze in bedrijf
wordt gesteld;
d.de vakbekwaamheid van personen die werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.45, tweede lid,
onder d, van het Besluit bouwwerken leefomgeving verrichten, het actueel houden van het
hiervoor benodigde kennisniveau en de wijze waarop dit kennisniveau wordt beoordeeld;
e.het informeren van de certificatie-instelling over de inbedrijfstelling van
gasverbrandingsinstallaties na afronding van werkzaamheden door de certificaathouder;
f.de beschikbaarheid, het gebruik, het onderhoud en het beheer van meetinstrumenten en
andere hulpmiddelen die bij de te verrichten werkzaamheden worden gebruikt;
g.het buitenbedrijfstellen van gasverbrandingsinstallaties als wordt vastgesteld dat bij het
gebruik ervan koolmonoxide vrijkomt; en
h.de wijze waarop medewerkers zich bij klanten moeten legitimeren.
3.Om in aanmerking te komen voor aanwijzing bevat een certificatieschema ook eisen over het
toezicht door de certificatie-instelling op het handelen overeenkomstig de in het eerste lid
bedoelde eisen. Het certificatieschema bevat daartoe in elk geval eisen over:
a.de wijze waarop certificatie-instellingen gegevens over en van certificaathouders verwerken;
b.de wijze, frequentie en omvang van de steekproefsgewijs uitgevoerde controles door de
certificatie-instelling op de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.45, eerste lid, van het
Besluit bouwwerken leefomgeving;
c.de wijze, frequentie en omvang van audits bij de certificaathouder door de certificatieinstelling ten behoeve van de toetsing van het administratieve kwaliteitssysteem;
d.de wijze waarop wordt omgegaan met niet-naleving van de eisen door certificaathouders; en
e.het weigeren van een aanvraag om een certificaat of het schorsen of intrekken van een
certificaat als de aanvrager van het certificaat respectievelijk certificaathouder in surseance van
betaling verkeert of failliet is verklaard.
4.In het geval dat een certificatieschema alleen betrekking heeft op werkzaamheden aan
rookgasafvoervoorzieningen of verbrandingsluchttoevoervoorzieningen zijn de eisen genoemd in
het tweede lid, onderdelen d en e niet van toepassing en kan het schema, in afwijking van het
tweede lid, onderdeel c, de eis bevatten dat alleen de rookgasafvoervoorzieningen of de
verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en de aansluiting daarvan op de andere onderdelen van
de gasverbrandingsinstallatie worden gecontroleerd.
5.Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over:
a.de aanwijzing en inhoud van certificatieschema’s;

b.het indienen van een aanvraag voor een aanwijzing van een certificatieschema en de
gegevens die bij een aanvraag dienen te worden verstrekt; en
c.de gronden waarop en de voorwaarden waaronder Onze Minister een certificatieschema kan
aanwijzen, de aanwijzing kan wijzigen, weigeren, schorsen of intrekken, de voorschriften die
aan een aanwijzing kunnen worden verbonden en de termijn waarvoor een aanwijzing kan
worden verleend of geschorst.
B
Na artikel 11.2410.14 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 10.2.2 Kwaliteit van de binnenlucht
Artikel 11.2510.14a (register certificering gasverbrandingstoestellen)
1.Er is een landelijk register op het gebied van certificering van werkzaamheden aan
gasverbrandingsinstallaties.
2.Het register wordt beheerd door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
3.Het register is voor eenieder langs elektronische weg toegankelijk.
4.Het register bevat gegevens over certificatie-instellingen en certificatieschema’s als bedoeld in
artikel 3.35, onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving en de door de certificatieinstellingen verstrekte gegevens over certificaathouders als bedoeld in artikel 6.44 van het
Besluit bouwwerken leefomgeving.
5.Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de gegevens die in
het register worden opgenomen.
Artikel 22.2610.14b (gegevens en bescheiden)
1.Als een certificatie-instelling als bedoeld in artikel 3.35, onder a, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving in staat van faillissement komt te verkeren of surseance van betaling is verleend,
informeert zij Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld hierover.
2.De certificatie-instelling verstrekt gegevens over certificaathouders als bedoeld in artikel 6.44
van het Besluit bouwwerken leefomgeving aan de minister ten behoeve van het landelijk
register, bedoeld in artikel 10.14a.
3.De certificatie-instelling verstrekt op verzoek kosteloos aan de minister de voor de uitoefening
van zijn taken benodigde inlichtingen.
4.De certificatie-instelling zendt de minister jaarlijks een verslag van de verrichte
werkzaamheden, de rechtmatigheid en doeltreffendheid van die werkzaamheden in het
afgelopen kalenderjaar en de signaleringen, bedoeld in artikel 6.46 van het Besluit bouwwerken
leefomgeving. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot
dit verslag.
5.De nationale accreditatie-instantie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet aanwijzing
nationale accreditatie-instantie meldt aan de minister de intrekking of schorsing van een
accreditatie van een certificatie-instelling.
6.Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de uitwisseling van
informatie tussen certificatie-instellingen onderling en over de uitwisseling van informatie tussen
certificatie-instellingen en de minister.
ARTIKEL XII (Invoeringsbesluit Omgevingswet)
Het Invoeringsbesluit Omgevingswet wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 7.1 wordt als volgt gewijzigd:
1.
Artikel 22.41 Algemeen toepassingsbereik
1. Deze afdeling is van toepassing op een milieubelastende activiteit als bedoeld in de bijlage bij
de Omgevingswet.
2. Deze afdeling is niet van toepassing op:
a. wonen;
b. het feitelijk verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken of het feitelijk
verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan een bouwwerk of van een terrein;
c. een milieubelastende activiteit die in hoofdzaak in de openbare buitenruimte wordt verricht;
d. doorgaand verkeer op wegen, vaarwegen en spoorwegen;
e. een evenement:
1o. dat ergens anders plaatsvindt dan op een locatie voor evenementen;
2o. dat geen festiviteit als bedoeld in artikel 5.68 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is; of
3o. waarover geluidregels zijn gesteld bij of krachtens een gemeentelijke verordening; en
f. het verrichten van werkzaamheden met een mobiele installatie op een weiland, akker of bos
die geen verplaatsbaar mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 4.1116 van het Besluit activiteiten
leefomgeving is; en.
g. bruggen, viaducten, verkeerstunnels en andere ondergronds gelegen bouwwerken voor
vervoer van personen of goederen en beweegbare waterkeringen.
3. Het tweede lid geldt niet voor milieubelastende activiteiten die bestaan uit het lozen op of in
de bodem of op de riolering, voor zover het gaat om de gevolgen van het lozen voor de bodem,
voor de voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater of voor het
zuiveringtechnisch werk.
4. Het tweede lid geldt niet voor de activiteiten, bedoeld in paragraaf 22.3.7.
2.
Artikel 22.52a Energie: overgangsrecht maatregelen en informatieplicht
1. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van artikel 2.15, tweede of
tiende lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer gegevens en bescheiden zijn verstrekt of
hadden moeten worden verstrekt, blijven de uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, volgende
verplichtingen en de verplichtingen volgend uit de regels die bij of krachtens dat artikel in
samenhang met artikel 1.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat artikel
luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijn gesteld, tot 1 juli 2023 van
toepassing.
2. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van artikel 2.15, elfde lid, van
het Activiteitenbesluit milieubeheer gegevens en bescheiden zijn verstrekt of hadden moeten
worden verstrekt, blijven de uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat
artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, volgende verplichtingen en de
verplichtingen volgend uit de regels die bij of krachtens dat artikel in samenhang met artikel
1.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat artikel luidde voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijn gesteld, tot 5 december 2023 van toepassing.
3. Op een milieubelastende activiteit waarop het eerste of tweede lid van toepassing is, is
gedurende de periodes, bedoeld in die leden, artikel 22.52, derde lid, niet van toepassing.
3 en 4.
Artikel 22.54 Toepassingsbereik

1. Paragraaf 22.3.4 is van toepassing op het geluid door een activiteit op of in een
geluidgevoelig gebouw dat die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of
een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit
2. In afwijking van het eerste lid is deze paragraaf niet van toepassing op geluid door een
activiteit:
a. op of in een geluidgevoelig gebouw, dat die geheel of gedeeltelijk ligt op een gezoneerd
industrieterrein of op een industrieterrein waarvoor geluidproductieplafonds als
omgevingswaarden zijn vastgesteld;
b. op of in een geluidgevoelig gebouw, die op een locatiedat is toegelaten op grond van een
omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor een duur
van niet meer dan tien jaar; en
c. op een niet-geluidgevoelige gevel.
3. Deze paragraaf is niet van toepassing op het geluid van:
a. het met een verplaatsbaar mijnbouwwerk aanleggen, aanpassen, testen, onderhouden,
repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat of stimuleren van een voorkomen via een
boorgat, bedoeld in artikel 4.1116 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of
b. spoorvoertuigen op spoorwegemplacementen.
4. Deze paragraaf is alleen van toepassing op het geluid door activiteiten bij detailhandel als:
a. een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5
kW, met uitzondering van elektromotoren met een vermogen van 0,25 kW of minder; of
b. een of meer stookinstallaties aanwezig zijn met een nominaal thermisch ingangsvermogen
van meer dan 130 kW.
5.
Artikel 22.55 Toepassingsbereik: eerbiedigende werking
1. In afwijking van artikel 22.54, tweede lid, onder b, is deze paragraaf ook van toepassing op
het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw, die op een locatiedat is
toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar:
a. in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de
Omgevingswet; of
b. in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet.
2. In afwijking van artikel 22.54 is deze paragraaf niet van toepassing op het geluid door een
activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw die dat nog niet aanwezig is als:
a. de activiteit al werd verricht voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en op een locatie
is toegelaten op grond van:
1˚. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de
Omgevingswet; of
2˚. een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet; en
b. het geluidgevoelig gebouw mag worden gebouwd op grond van:
1˚. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de
Omgevingswet; of
2˚. een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet.
6.
Artikel 22.60 Geluid: onderzoek
1. In de volgende gevallen wordt er een geluidonderzoek verricht:
a. als tussen 19.00 en 7.00 uur per dag gemiddeld meer dan vier transportbewegingen
plaatsvinden met motorvoertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met

het laadvermogen meer is dan 3.500 kg en binnen een afstand van 50 m van de begrenzing van
de locatie waarop de activiteit wordt verricht geluidgevoelige gebouwen aanwezig zijn, tenzij het
gaat om het bieden van gelegenheid voor het tanken van motorvoertuigen van derden of een
activiteit waarvan horeca-activiteiten de kern vormen;
b. bij het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan
2 m, bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
c. als in de buitenlucht metalen in bulk worden overgeslagen of in de buitenlucht metalen
mechanisch worden bewerkt;
d. bij het reinigen van afvalwater door waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit
van 120.000 of meer vervuilingseenheden;
e. bij het neutraliseren van airbags of gordelspanners door deze te ontsteken;
f. bij het vervaardigen van betonmortel of betonwaren;
g. bij een binnenschietbaan als de afstand van de binnenschietbaan tot het dichtstbijzijnde
geluidgevoelige gebouw kleiner is dan 50 m;
h. bij een buitenschietbaan als bedoeld in artikel 22.79; en
i. als het op basis van de aard van de activiteit aannemelijk is dat:
1°. in enig vertrekenige ruimte op de locatie waarop de activiteit wordt verricht, het equivalente
geluidniveau (LAeq) veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de representatieve
bedrijfssituatie, meer bedraagt dan:
i. 70 dB(A), als dit vertrekdie ruimte in- of aanpandig is gelegen met geluidgevoelige gebouwen;
of
ii. 80 dB(A), in andere gevallen; of
2°. in de buitenlucht of op een open terrein muziek ten gehore zal worden gebracht.
2. Het gemiddelde aantal transportbewegingen is een gemiddelde gemeten over de periode van
een jaar.
3. Voor een activiteit waarvan agrarische activiteiten de kern vormen, geldt in afwijking van het
eerste lid, onder a, het aantal transportbewegingen tussen 19.00 en 6.00 uur.
4. Uit het rapport van een geluidonderzoek, bedoeld in het eerste lid, blijkt op grond van
verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen of wordt voldaan aan:
a. de waarden, bedoeld in de paragrafen 22.3.4.2, 22.3.4.3 en 22.3.4.4; of
b. de van toepassing zijnde geluidswaarden van de omgevingsvergunning of een
maatwerkvoorschrift. In het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen worden getroffen
om te voorkomen dat de waarden, bedoeld onder a en b, worden overschreden.
7.
Artikel 22.61a Gegevens en bescheiden
1. Dit artikel is van toepassing op een activiteit op een gezoneerd industrieterrein.
2. Dit artikel is niet van toepassing op een activiteit waar:
a. tussen 19.00 en 7.00 uur gemiddeld niet meer dan vier transportbewegingen per dag
plaatsvinden met motorvoertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met
het laadvermogen meer is dan 3.500 kg en binnen een afstand van 50 m van de begrenzing van
de locatie waarop de activiteit wordt verricht geluidgevoelige gebouwen aanwezig zijn;
b. het mede op basis van de aard van de activiteit, niet aannemelijk is dat in enige ruimte op de
locatie waarop de activiteit wordt verricht het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door
de ten gehore gebrachte muziek in de representatieve bedrijfssituatie, meer bedraagt dan:
1°. 70 dB(A), als deze ruimte in- of aanpandig is gelegen met geluidgevoelige gebouwen;
2°. 80 dB(A), in andere gevallen dan bedoeld onder 1°;
c. in de buitenlucht of op een open terrein geen muziek ten gehore wordt gebracht;
d. in de buitenlucht geen oefenterrein voor motorvoertuigen aanwezig is;
e. geen koelinstallatie aanwezig is die volgens de gebruiksaanwijzing behoort te zijn gevuld met
meer dan 30 kg synthetisch koudemiddel;
f. geen gemotoriseerde modelvliegtuigen, modelvaartuigen of modelvoertuigen in de open lucht
worden gebruikt;
g. geen parkeergelegenheid wordt geboden in een parkeergarage voor meer dan 30
personenauto’s;
h. geen noodstroomaggregaat aanwezig is dat meer dan 50 uren per jaar in werking is; en

i. geen transformatoren met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van
200 MVA of meer, die zijn ondergebracht in een gesloten gebouw, worden gebruikt;
3. Dit artikel is ook niet van toepassing op een activiteit waarvoor op grond van hoofdstuk 2, 3,
4 of 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 22.61 of een ander artikel in deze
afdeling een verplichting geldt om gegeven en bescheiden te verstrekken of een
omgevingsvergunning aan te vragen voor het beginnen of wijzigen van die activiteit.
4. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit worden aan het college van
burgemeester en wethouders de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij
behorende processen;
b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het
volgende wordt aangegeven:
1°. de grenzen van het terrein; en
2°. de ligging van de gebouwen;
c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is
aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.
5. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt
aan het college van burgemeester en wethouders.
8.
Artikel 22.90 Toepassingsbereik
1. Deze paragraaf is van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig object.
2. In afwijking van het eerste lid zijn de waarden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2 en
22.3.6.5, en de afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2, 22.3.6.3 en 22.3.6.4 en artikel
22.245, niet van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig gebouw object
datdie op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een
omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor een duur van niet meer dan tien
jaar.
9.
Artikel 22.91 Toepassingsbereik: eerbiedigende werking
1. In afwijking van artikel 2.3.6.1.122.90, tweede lid, zijn de waarden, bedoeld in de paragrafen
22.3.6.2 en 22.3.6.5, en de afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2, 22.3.6.3 en 22.3.6.4
en artikel 22.245, ook van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig
gebouw dieobject dat voor een duur van niet meer dan tien jaar is toegelaten:
a. in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de
Omgevingswet; of
b. in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet.
2. In afwijking van het eerste lidartikel 22.90, zijn de waarden, bedoeld in de paragrafen
22.3.6.2 en 22.3.6.5, en de afstanden, bedoeld in de paragrafen 22.3.6.2, 22.3.6.3 en 22.3.6.4
en artikel 22.245, niet van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig
gebouw dat nog niet aanwezig is maar mag worden gebouwd op grond van:
a. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de
Omgevingswet; of
b. een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet.
10.
Artikel 22.103 Geur landbouwhuisdieren en paarden of pony’s voor het berijden:
afstand vanaf de gevel dierenverblijf

1. Onverminderd de artikelen 22.98 tot en met 22.102 is bij het houden van
landbouwhuisdieren met geuremissiefactor of zonder geuremissiefactor of paarden en pony’s die
gehouden worden voor het berijden, de afstand niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel
22.3.1213.
11.
Tabel 22.3.12 13 Afstand gevel dierenverblijf tot een geurgevoelig object bij geur door het
houden van landbouwhuisdieren of paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden
Geurgevoelig object

Afstand

Gelegen binnen de bebouwde kom

50 m

Gelegen buiten de bebouwde kom

25 m

12.
§ 22.3.6.3 Geur door het houden van fokteven van nertsen
Artikel 22.106 Toepassingsbereik en geldingsduur
1. Deze paragraaf is van toepassing op het beginnen met of het wijzigen of uitbreiden van
houden van fokteven van nertsen in een dierenverblijf.
2. Deze paragraaf vervalt op 1 januari 2024.
Artikel 22.107 Geur vanaf waar afstanden gelden
Een afstand als bedoeld in deze paragraaf geldt vanaf het emissiepunt van een dierenverblijf,
bedoeld in artikel 4.806, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Artikel 22.108 Geur fokteven van nertsen: afstand
1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is bij houden van fokteven
van nertsen de afstand tot een geurgevoelig object, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel
22.3.14.
Tabel 22.3.14 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het houden van
fokteven van nertsen
Aantal
Afstand tot
Afstand tot geurgevoelig object, gelegen
fokteven
geurgevoelig object
buiten de bebouwde kom
gelegen binnen de
bebouwde kom
Ammoniakemissie
Ammoniakemissie
groter dan 0,25 kg
kleiner dan of gelijk
per dierplaats,
aan 0,25 kg per
bedoeld in bijlage I
dierplaats als bedoeld
bij het Besluit
in bijlage I bij het
activiteiten
Besluit activiteiten
leefomgeving
leefomgeving
1-1000
175 m
100 m
75 m
1001-1500
200 m
125 m
100 m
1501-3000
225 m
150 m
125 m
3001-6000
250 m
175 m
150 m
6001-9000
275 m
200 m
175 m

2. Als meer dan 9.000 fokteven worden gehouden, wordt de afstand, bedoeld in tabel 22.3.14,
vergroot met 25 m per extra 3.000 fokteven van nertsen.
Artikel 22.109 Geur fokteven van nertsen: eerbiedigende werking voor afstand
1. Artikel 22.107 is niet van toepassing op een locatie waarop onmiddellijk voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld
in dat artikel.
2. In een geval als bedoeld in het eerste lid mag het aantal fokteven van nertsen niet toenemen
en de afstand tot een geurgevoelig object niet afnemen.
Artikel 22.110 Geur fokteven van nertsen: afstand tot bijzondere geurgevoelige
objecten
In afwijking van artikel 22.107 is bij het houden van fokteven van nertsen de afstand niet
kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.15, tot de volgende geurgevoelige objecten:
a. een geurgevoelig object dat een functionele binding heeft met een dierenverblijf in de directe
omgeving daarvan;
b. een geurgevoelig object dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden een functionele
binding te hebben met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan;
c. een geurgevoelig object met een woonfunctie dat op of na 19 maart 2000 is gebouwd:
1°. op een locatie die op dat tijdstip werd gebruikt voor het in een dierenverblijf houden van
landbouwhuisdieren of paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden;
2°. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van een dierenverblijf;
en
3°. in samenhang met de sloop van een bedrijfsgebouw dat onderdeel heeft uitgemaakt van een
gebouw voor het houden van landbouwhuisdieren of paarden en pony’s die gehouden worden
voor het berijden of voor functioneel ondersteunende activiteiten; of
d. een geurgevoelig object dat aanwezig is op een locatie waar een geurgevoelig object met een
woonfunctie als bedoeld onder c is gebouwd.
Tabel 22.3.15 Afstand tot een geurgevoelig object met functionele binding of geen
functionele binding meer op of na 19 maart 2000 en tot ruimte-voor-ruimtewoning bij
geur door het houden van fokteven van nertsen
Geurgevoelig object met functionele binding of
binding tot 19 maart 2000

Afstand

Gelegen binnen de bebouwde kom

100 m

Gelegen buiten de bebouwde kom

50 m

Artikel 22.111 Geur fokteven van nertsen: eerbiedigende werking voor afstand tot
bijzondere geurgevoelige objecten
1. Artikel 22.110 is niet van toepassing op een locatie waarop onmiddellijk voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld
in dat artikel.
2. In een geval als bedoeld in het eerste lid mag het aantal fokteven van nertsen niet toenemen
en de afstand tot een geurgevoelig object niet afnemen.
Artikel 22.112 Geur fokteven van nertsen: afstand vanaf de gevel dierenverblijf
1. Onverminderd de artikelen 22.108 tot en met 22.111 is bij het houden van fokteven van
nertsen de afstand niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 22.3.16.

Tabel 22.3.16 Afstand gevel dierenverblijf tot een geurgevoelig object bij geur door
het houden van fokteven van nertsen
Geurgevoelig object

Afstand

Gelegen binnen de bebouwde kom

50 m

Gelegen buiten de bebouwde kom

25 m

2. In afwijking van artikel 22.107 geldt de afstand, bedoeld in het eerste lid, vanaf de gevel van
een dierenverblijf.
Artikel 22.113 Geur fokteven van nertsen: eerbiedigende werking voor afstand vanaf
gevel dierenverblijf
Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het houden fokteven van nertsen op
een locatie rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 22.112, eerste lid,
mag, bij het houden van fokteven van nertsen:
a. die afstand niet afnemen; en
b. het aantal fokteven van nertsen niet toenemen.

13.

Tabel 222.3.26 Emissiegrenswaarden
Stof

Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l

Naftaleen

0,2 µg/l

PAK’s

1 µg/l

BTEX

50 µg/l

Vluchtige organohalogeen-verbindingen uitgedrukt als chloor

20 µg/l

Aromatische organohalogeen-verbindingen

20 µg/l

Minerale olie

500 µg/l

Cadmium

4 µg/l

Kwik

1 µg/l

Koper

11 µg/l

Nikkel

41 µg/l

Lood

53 µg/l

Zink

120 µg/l

Chroom

24 µg/l

Onopgeloste stoffen

50 mg/l

14.
Artikel 22.141 Meet- en rekenbepalingen
1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:
a. voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680;
b. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;
c. voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan,
vinylchloride, de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen, monochloorbenzeen,
dichloorbenzeen, trichloorbenzenen: NEN-EN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor
vinylchloride enkel NEN-EN-ISO 15680 gebruikt kan worden;
d. voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
e. voor cadmium, koper, nikkel, lood, zink en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of
NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of
NEN-EN-ISO 15587-2;
f. voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik
wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
g. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
h. voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;
i. voor cyaniden totaal: NEN-EN-ISO 14403-1:2012 en NEN-EN-ISO 14403-2:2012;
j. voor ammonium, nitraat, totaal-fosfaat en sulfaat: NEN-EN-ISO 15923-1;
k. voor fluoride: NEN 6589 of NEN 6578;
l. voor endosulfan, α-HCH, y-HCH (lindaan), DDT (incl. DDD en DDE), aldrin, dieldrin, endrin,
hexachloorbutadieen en hexachloorbenzeen: NEN-EN 16693;
m. voor dichloorpropeen: NEN-EN-ISO 15680;
n. voor mecoprop: NEN-EN-ISO 15913;
o. voor trichloorfenolen, tetrachloorfenol, dichloorfenolen en pentachloorfenol: NEN-EN 12673;
p. voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
q. voor anthraceen, fenanthreen, chryseen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen,
benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen en indeno(l23cd)pyreen: NEN-ENISO 17993;
r. voor trihalomethanen (THM): ISO 11423-1;
s. voor adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX): NEN-EN-ISO 9562; en
t. voor de zuurgraad (pH): NEN-EN-ISO 10523; en
u. voor ijzerverbindingen: NEN-EN-ISO 17294-2..
15.
Artikel 22.150 Meet- en rekenbepalingen
1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:
a. voor biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2; en
b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705.
16.

§ 22.3.8.5 Lozen bij onderhoudswerkzaamheden aanreinigen van bouwwerken
17.
Artikel 22.154 Toepassingsbereik
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van
reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden
aan bouwwerken.
18.
Artikel 22.155 Periodiek reinigen
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt afvalwater afkomstig van
reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden
aan bouwwerken niet in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater of
op of in de bodem geloosd, tenzij het gaat om afvalwater afkomstig van
reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt
verwijderdkan afvalwater afkomstig van reinigingswerkzaamheden, anders dan bij wonen, die
periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt verwijderd, worden geloosd
op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
2. Afvalwater afkomstig van reinigingswerkzaamheden bij wonen kan worden geloosd op of in
de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
19.
Artikel 22.163 Lozen vanuit openbaar hemelwaterstelsel en openbaar
ontwateringsstelsel
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan het afvalwater afkomstig uit een
openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar ontwateringsstelsel worden geloosd op of in de
bodem, als:
a. het lozen is gestart voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet; en
b. dat stelsel of dat riool voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk
rioleringsprogramma opgenomen overzicht van voorzieningen en maatregelen als bedoeld in
artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1° en 2° °tot en met 3°, van de Omgevingswet, en dat
stelsel of dat riool volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.
20.
Artikel 22.168 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 22.167162, worden
aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en bescheiden verstrekt over:
a. de aard en omvang van de activiteit; en
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt
aan het college van burgemeester en wethouders.
21.
Artikel 22.180 Meet- en rekenbepalingen

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:
a. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-6633 of NEN-ISO 15705; en
b. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.
22.
Artikel 22.215 Toepassingsbereik: eerbiedigende werking
1. In afwijking van artikel 22.214, tweede lid, is deze paragraaf ook van toepassing op
slagschaduw door een windturbine in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw,
dat is toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar:
a. in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de
Omgevingswet; of
b. in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet.
2. In afwijking van artikel 22.214209, eerste lid, is deze paragraaf niet van toepassing op
slagschaduw door een windturbine in een verblijfsruimte van een slagschaduwgevoelig gebouw
dat nog niet aanwezig is maar mag worden gebouwd op grond van:
a. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de
Omgevingswet; of
b. een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die is aangevraagd voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet.
23.
Artikel 22.239 Licht
1. Met het oog op het beperken van lichthinder is de verlichting die hoort bij een gelegenheid
voor het beoefenen van sport in de buitenlucht uitgeschakeld:
a. tussen 23.00 uur en 07.00 uur; en
b. als er geen sport wordt beoefend en geen onderhoud plaatsvindt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met:
a. de viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn
aangewezen in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt;
b. de viering van andere festiviteiten die plaatsvinden op de locatie waarop de activiteit wordt
verricht, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen
of dagdelen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar; of
c. door het college van burgemeester en wethouders aangewezen activiteiten, anders dan
festiviteiten als bedoeld onder b, waarbij het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen gebaseerd
op dit artikel samen niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar.
3. Een festiviteit of activiteit als bedoeld in het tweede lid die ten hoogste een etmaal duurt,
maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende
op één dag.
24.
Artikel 22.241 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.241 240
worden aan het college van burgemeester en wethouders de volgende gegevens en bescheiden
verstrekt:

a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij
behorende processen;
b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het
volgende wordt aangegeven:
1°. de grenzen van het terrein;
2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;
3°. het gebruik van de te onderscheiden ruimten;
4o de ligging van de bedrijfsriolering;
5o. op welke punten welk afvalwater wordt geloosd;
6o. of de punten waarop afvalwater wordt geloosd, zijn aangesloten op het eigen vuilwaterriool
of een schoonwaterriool; en
7o. op welke lozingsroutes het eigen vuilwaterriool en een schoonwaterriool uitkomen;
c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is
aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt
aan het college van burgemeester en wethouders.
2522.
§ 22.5.2 Aanvraagvereisten
§ 22.5.2.1 Algemene bepalingen
Artikel 22.283 Toepassingsbereik
Deze paragraaf is van toepassing op het verstrekken van gegevens en bescheiden bij een
aanvraag om een omgevingsvergunning die is vereist op grond van:
a. het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de
Omgevingswet;
b. artikel 22.280 van dit omgevingsplan;
c. een andere gemeentelijke regeling dan dit omgevingsplan in samenhang met artikel 22.8 van
de Omgevingswet; of
d. artikel 4.35, tweede lid, van de Invoeringswet Omgevingswet.
§ 22.5.2.21 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van het tijdelijke deel
van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet
Artikel 22.284 Omgevingsplanactiviteit: uitvoeren van een werk, niet zijnde
bouwwerk, of werkzaamheid
1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, niet zijnde
een bouwwerk, of een werkzaamheid worden gegevens en bescheiden verstrekt over:
a. de te gebruiken materialen;
b. de mate waarin sprake is van afvoer van grond naar een andere locatie; en
c. de aanwezigheid van obstakels die in de weg staan aan het verrichten van de activiteit.
2. Voor zover dat in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a,
van de Omgevingswet, is bepaald: een rapport waarin de archeologische waarde van de locatie
in voldoende mate is vastgesteld
(…)
§ 22.5.2.32 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van artikel 22.280 van
dit omgevingsplan

(…)
§ 22.5.2.43 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van een andere
gemeentelijke regeling dan dit omgevingsplan in samenhang met artikel 22.8 van de
Omgevingswet
(…)
§ 22.5.2.54 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van artikel 4.35,
tweede lid, van de Invoeringswet Omgevingswet
(…)
26.
(…)
NEN-EN-ISO 5815-1: NEN-EN-ISO 5815-1:20032019: Water - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van
allylthioureum, versie 20032019;
NEN-EN-ISO 5815-2: NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 2003;
(…)
NEN 6600-1: NEN 6600-1:20092019: Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater, versie
20092019;
(…)
NEN-EN 1899-2: NEN-EN 1889-2:1998: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik
na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 1998;
(…)

NEN 6633: NEN 6633:2007: Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik
(CZV), versie 2007;
(…)

NEN-EN 1899-1: NEN-EN 1899-1:1998: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na
n dagen (BODn) - Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van allylthioureum, versie
1998;
(…)
NEN-EN-ISO 5667-3: NEN-EN-ISO 5667-3:20122018: Water - Monsterneming - Deel 3:
Conservering en behandeling van watermonsters, versie 20122018;

PM
Bijlage I behorend bij artikel 7.2 wordt als volgt gewijzigd:

1.
Artikel 22.41 Algemeen toepassingsbereik

In dit artikel staat het algemeen toepassingsbereik dat geldt voor de hele afdeling 22.3.
Alle paragrafen in deze afdeling zijn ook voorzien van een toepassingsbereik. Dat betekent dat
voor beantwoording van de vraag of een regel uit deze afdeling wel of niet geldt, getoetst moet
worden of een activiteit valt binnen het algemene toepassingsbereik zoals staat in dit artikel. Als
dat niet het geval is, is de gehele afdeling niet van toepassing. Ook niet als de activiteit past
binnen de omschrijving van het toepassingsbereik in een van de paragrafen van deze afdeling.
Eerste lid
In het eerste lid zijn milieubelastende activiteiten als bedoeld in de Omgevingswet onder het
toepassingsbereik van deze afdeling gebracht. Dit zijn dus alle activiteiten die nadelige gevolgen
voor het milieu kunnen veroorzaken, anders dan lozingsactiviteiten op een
oppervlaktewaterlichaam, lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk en
wateronttrekkingsactiviteiten.
Tweede lid
De onderdelen a tot en met f van het tweede lid sluiten bepaalde milieubelastende activiteiten
uit van het algemene toepassingsbereik van deze afdeling.
Op grond van artikel 22.2, eerste lid, van de Omgevingswet mogen de omgevingsplanregels van
rijkswege alleen gaan over regels die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij of
krachtens de wet waren gesteld of daaraan gelijkwaardige regels. Het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer en de voormalige Wet geurhinder en veehouderij waren alleen
van toepassing op inrichtingen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Wet milieubeheer.
Omdat het begrip milieubelastende activiteit in de Omgevingswet breder is dan dat begrip
inrichting, is in dit lid een afbakening van het toepassingsbereik opgenomen.
Bij de overgang naar een nieuwe wetsystematiek en begrippenkader is het niet te voorkomen
dat er enkele verschuivingen in de uitvoering van de regelgeving optreden. Aanmerkelijke
verschuivingen in het toepassingsbereik zijn niet beoogd. Desondanks zullen er op kleine schaal
wel enige verschuivingen optreden, omdat de oude criteria van het begrip inrichting niet één op
één zijn overgenomen. De omschrijving van het toepassingsbereik in dit artikel vraagt enige
mate van interpretatie. Ook de criteria van het begrip inrichting uit de Wet milieubeheer
vroegen om interpretatie, en werden door verschillende bevoegde instanties enigszins
verschillend geïnterpreteerd.
Bij de interpretatie van het algemene toepassingsbereik van deze afdeling, is het raadzaam om
aan te sluiten bij de praktijk van de voormalige regelgeving. Als een activiteit als Wet
milieubeheer-inrichting werd beschouwd, kan deze ook onder de regels voor milieubelastende
activiteiten van deze afdeling vallen.
Een beperkte verschuiving is op zich niet bezwaarlijk, als dit er niet toe leidt dat:
a) activiteiten die eerst niet onder rijksregels vielen door de regels van deze afdeling van dit
omgevingsplan worden beperkt;
b) activiteiten die wel onder de regels vielen en reële risico’s voor de fysieke leefomgeving
inhouden ongeregeld blijven.
Situaties als bedoeld onder a zullen niet snel voorkomen. Juist aan de ’onderkant’ van het
inrichtingenbegrip golden er naast de regels van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer
ook andere regels die ervoor zorgen dat ook activiteiten die geen inrichting waren toch aan
regels ter bescherming van de leefomgeving waren gebonden. Denk bijvoorbeeld aan de regels
van de Algemene Plaatselijke Verordening, maar ook het restrisico-artikel van het Bouwbesluit
2012 (artikel 7.22). Deze regels van de Algemene Plaatselijke Verordening blijven op het
moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van het algemeen

overgangsrecht (artikel 22.4 van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat artikel 122 van de
Gemeentewet tijdelijk niet van toepassing is) gelden. Het restrisico-artikel van het Bouwbesluit
2012 is ook opgenomen als regel van rijkswege in het omgevingsplan. Bovendien zijn de regels
van deze afdeling voor activiteiten waarop ze van toepassing zouden worden zelden feitelijk
beperkend, omdat bij het op gebruikelijke wijze uitvoeren van de activiteit aan de regels wordt
voldaan.
Ook voor situaties als bedoeld onder b hoeft in zijn algemeenheid niet te worden gevreesd.
Veelal gold voor de activiteiten aan de onderkant van het inrichtingenbegrip naast de zorgplicht
van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.1) alleen een beperkt aantal
regels, zoals de geluidregels. Een eventuele overtreding van de zorgplicht van het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer zal in veel gevallen ook als overtreding van de algemene
zorgplicht van de Omgevingswet kunnen worden aangemerkt. En omdat de rijksregels niet
gelden, zal ook de Algemene Plaatselijke Verordening veelal een deel van de bescherming
overnemen.
Het algemene overgangsrecht in artikel 22.4 van de Omgevingswet en de mogelijkheden voor
maatwerk op grond van deze afdeling zullen eventuele nadelige gevolgen van de beperkte
verschuivingen voldoende ondervangen.
Bij het voorbereiden van deze afdeling zijn al verschillende mogelijke verschuivingen in het
toepassingsbereik geïdentificeerd. Belangrijke aandachtspunten worden hieronder benoemd.
De onderdelen in dit tweede lid beogen de criteria ’een omvang alsof zij bedrijfsmatig is’,
’binnen een zekere begrenzing’ en ’pleegt te worden verricht’ binnen de omschrijving van het
begrip inrichting in de Wet milieubeheer te vervangen. De categorieën uit bijlage I bij het
Besluit omgevingsrecht zijn niet overgenomen. Sommige ondergrenzen in die categorieën
kunnen eventueel terugkomen in het toepassingsbereik van de paragrafen in deze afdeling.
Kleine winkels waar geen installaties met meer dan 1,5 kW elektromotorisch vermogen
aanwezig zijn, waren bijvoorbeeld meestal geen Wet milieubeheer-inrichting, maar vallen nu wel
onder het algemene toepassingsbereik van deze afdeling in het omgevingsplan. Alhoewel er
geen specifieke voorschriften voor gelden, moeten deze activiteiten wel voldoen aan de
specifieke zorgplicht.
Onderdeel a
De omgevingsplanregels van rijkswege voor de milieubelastende activiteit zijn alleen van
toepassing op milieubelastende activiteiten, anders dan wonen. Hiermee wordt aangesloten op
het toepassingsbereik voor de instructieregels voor geluid, trillingen en geur in het Bkl.
Als een hobby een bepaalde omvang overstijgt kan dit ertoe leiden dat het verrichten van een
activiteit niet meer onder wonen valt. Denk hierbij aan het in een bepaalde omvang houden van
dieren, sleutelen aan auto’s, meubels maken of bereiden van voedingsmiddelen. Waar de grens
ligt, is een grijs gebied. Hetzelfde geldt voor bedrijven aan huis. De gemeente mag hier ook zelf
invulling aan geven in het omgevingsplan. Overigens was bij de toetsing of er sprake was van
een Wet milieubeheer-inrichting het criterium ‘een omvang alsof zij bedrijfsmatig is’ ook altijd
een grijs gebied.
Een ander bekend voorbeeld van onduidelijkheid over de vraag of een activiteit een Wet
milieubeheer-inrichting was, is het opslaan van huisbrandolie of propaan in tanks bij
particulieren. Onder het regime van de Omgevingswet wordt dit afgedekt door het Bal.
Onderdeel b

Het feitelijk verrichten van bouw- en sloopactiviteiten of het feitelijk verrichten van
onderhoudswerkzaamheden aan een bouwwerk of van een terrein, vallen niet onder deze
afdeling. Ook in het Bbl zijn eisen opgenomen voor zowel geluid als trillingen bij bouw- en
sloopactiviteiten. Ook bevat de Algemene Plaatselijke Verordening vaak regels ter voorkoming
van hinder door bouw- en sloopgerelateerde activiteiten. Het algemene overgangsrecht van de
Omgevingswet in artikel 22.4 van de Omgevingswet zorgt ervoor dat deze regels van de
Algemene Plaatselijke Verordening bij de inwerkingtreding van de wet blijven gelden.
Verder bevat afdeling 22.2 van dit omgevingsplan enkele andere specifieke zorgplichten,
namelijk:
a) Artikel 22.6 (specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden); en
b) Artikel 22.18 (specifieke zorgplicht gebruik bouwwerk).
Dit is de voortzetting van regels uit het voormalige Bouwbesluit 2012. Het is dus niet zo dat er,
door de uitzondering in dit onderdeel, voor deze activiteiten geen regels gelden.
Onder het regime van de Wet milieubeheer gebeurde het in bijzondere gevallen wel dat
bouwwerkzaamheden die langer duurden dan zes maanden, als een Wet milieubeheer-inrichting
werden gezien. Deze activiteiten vallen buiten het algemene toepassingsbereik van deze
afdeling, maar ook daarvoor geldt dat de genoemde zorgplichten van afdeling 22.2 van
toepassing zijn.
Onderdeel c
Deze uitzondering beoogt de activiteiten die in de openbare buitenruimte plaatsvinden uit te
sluiten. Voorbeelden zijn kermissen en andere evenementen, weekmarkten, mobiele
installaties/activiteiten zoals draaiorgels, ophalen van vuilnis en gevelreiniging (met
uitzondering van lozen). Het voor korte periode bezetten van een stukje openbaar toegankelijk
terrein, maakt het daarmee niet ontoegankelijk. Activiteiten in een openbaar toegankelijk
gebouw, zoals een publieke parkeergarage of het stadhuis, vallen wel onder het
toepassingsbereik. Ook het laden en lossen op de openbare weg in de onmiddellijke nabijheid
van een winkel, of het verkeer van en naar het bedrijf valt wel onder het toepassingsbereik van
deze afdeling.
Voor enkele activiteiten zoals het exploiteren van een mobiele vis-, friet-, oliebollen- of
marktkraam of het exploiteren van een terras, was het afhankelijk van de situatie en de
interpretatie van het bevoegd gezag of ze gezien werden als een Wet milieubeheer-inrichting.
Deze interpretatieverschillen kunnen zich ook nu weer voordoen. Zoals al aangegeven in de
inleiding van de toelichting op dit artikel is er in principe geen verschuiving in het
toepassingsbereik van deze afdeling in het omgevingsplan ten opzichte van het oude begrip Wet
milieubeheer-inrichting beoogd.
Onderdeel d
Doorgaand verkeer op wegen, vaarwegen en spoorwegen valt niet onder deze afdeling van dit
omgevingsplan.
Onderdeel e
Dit onderdeel sluit evenementen, waarover geluidregels zijn gesteld in bijvoorbeeld de
Algemene Plaatselijke Verordening of een evenementenverordening uit van het
toepassingsbereik van deze afdeling over milieubelastende activiteiten. Deels gebeurt dit al met
onderdeel c, omdat evenementen vaak plaatsvinden in de openbare buitenruimte. Maar
regelmatig zijn evenementen ook besloten of vinden ze plaats in een tijdelijk leegstaand
gebouw. Deze uitzondering geldt niet voor activiteiten waarvoor geen geluidregels gelden bij of
krachtens een gemeentelijke verordening, maar waarvoor geluidregels waren opgenomen in een

omgevingsvergunning voor een inrichting op grond van de voormalige Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht of in het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer. Voorbeelden hiervan
kunnen zijn permanente evenemententerreinen of evenementenhallen.
Onderdeel f
Deze uitzondering beoogt vooral het gebruik van landbouwvoertuigen op weilanden en akkers
uit te sluiten van het algemene toepassingsbereik voor deze afdeling. De opslag van vaste mest
op een weiland of akker valt wel onder dit algemene toepassingsbereik. Een installatie die
verplaatsbaar is maar gedurende een langere periode achtereen op een weiland of akkers wordt
gebruikt, wordt niet gezien als mobiele installatie en valt ook onder de regels voor de
milieubelastende activiteiten in dit omgevingsplan. Bijvoorbeeld een antihagelkanon. Ook
verplaatsbare mijnbouwwerken vallen onder het toepassingsbereik van deze afdeling.
Onderdeel g
Vaste objecten zoals bruggen, sluizen en tunnels kunnen door de aanwezigheid van
elektromotorisch vermogen gezien worden als milieubelastende activiteiten. Bruggen, viaducten,
verkeerstunnels en andere ondergronds gelegen bouwwerken voor vervoer van personen of
goederen en beweegbare waterkeringen vallen niet onder het toepassingsbereik van afdeling
22.3 van dit omgevingsplan.
Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet bleven elektromotoren van bruggen, viaducten,
verkeerstunnels en andere ondergronds gelegen bouwwerken voor vervoer van personen of
goederen en beweegbare waterkeringen buiten beschouwing bij het bepalen of sprake was van
een Wet milieubeheer-inriching. Dit was bepaald in categorie 1, 1.2, onder c van bijlage I,
onderdeel C bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat gold voor inwerkingtreding van de
Omgevingswet.
Derde lid
Lozingen in de bodem en in de riolering die vielen onder het Besluit lozing afvalwater
huishoudens of het Besluit lozen buiten inrichtingen (en de daarmee corresponderende artikelen
van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer) worden ook gedecentraliseerd en vallen
daarom onder het toepassingsbereik van deze afdeling. Het gaat alleen om de gevolgen van die
lozingen voor de bodem, de riolering of het zuiveringtechnisch werk. Zo valt bijvoorbeeld de
hoeveelheid en kwantiteit van het lozen van water afkomstig van het ontwateren van een
bouwput in de riolering, wel onder de regels van deze afdeling, maar de geluidhinder of
geurhinder veroorzaakt door het ontwateren niet.
Vierde lid
De regels voor bodembeheer, zoals opgenomen in paragraaf 22.3.7 gelden voor alle
milieubelastende activiteiten zoals bedoeld in de Omgevingswet. De voorschriften gelden dus
ook voor milieubelastende activiteiten buiten voormalige wet milieubeheer-inrichtingen.
2.
Artikel 22.52a Energie: overgangsrecht maatregelen en informatieplicht

Dit artikel bevat overgangsrecht voor milieubelastende activiteiten die onder het
toepassingsbereik van paragraaf 2.3.2 van dit omgevingsplan vallen en waarvoor al op grond van
het recht voor de Omgevingswet – in concreto artikel 2.15, tweede, tiende of elfde lid, van het
Activiteitenbesluit milieubeheer – door het betrokken bedrijf of de betrokken instelling een
rapportage informatieplicht aan het bevoegd gezag is verstrekt of moeten worden verstrekt.

Dit overgangsrecht heeft in de eerste plaats tot gevolg dat tot 1 juli 2023 respectievelijk 5
december 2023 (de einddata van het tijdvak voor de informatieplicht zoals voorzien in artikel
2.15, tweede en tiende lid, respectievelijk elfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet) kan worden volstaan
met het treffen van de energiebesparende maatregelen, bedoeld in artikel 2.15 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet. Dit is inclusief de bijbehorende regels en bijlagen uit afdeling 2.5 van de
Activiteitenregeling milieubeheer, zoals de lijst met erkende energiebesparende maatregelen, de
rekenmethode voor de terugverdientijd en de rekenmethode voor de hoeveelheid
aardgasequivalent. In artikel 22.52a, derde lid, is in dat licht gedurende de periodes, bedoeld in
het eerste en tweede lid van het artikel, artikel 22.52 op de betreffende milieubelastende
activiteiten niet van toepassing verklaard.
Daarnaast volgt uit dit overgangsrecht dat als voor een onder het toepassingsbereik vallende
milieubelastende activiteit die is gestart voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet door
het betrokken bedrijf of de betrokken instelling een rapportage informatieplicht had moeten
worden verstrekt, maar dat nog niet is gebeurd, nog steeds in overeenstemming met de
daaraan in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gestelde eisen aan de
informatieplicht moet worden voldaan.
Onder het nieuwe stelsel van de Omgevingswet is de toepassing van artikel 22.52 en in
samenhang daarmee artikel 22.52a vooral van belang voor milieubelastende activiteiten
waarvoor niet langer door het Rijk regels worden gesteld in de afdelingen 3.3 tot en met 3.11
van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar door gemeenten in het omgevingsplan. Het gaat
hierbij om milieubelastende activiteiten met voornamelijk lokale effecten, zoals bijvoorbeeld
horeca, supermarkten en onderwijsinstellingen. Voor zover voor deze bedrijven en instellingen
regels van het Besluit activiteiten leefomgeving gelden, gaat het om regels uit afdeling 3.2 van
dat besluit, de zogenaamde bedrijfstakoverstijgende activiteiten. Op deze bedrijven en
instellingen, voor zover deze zijn gestart voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet,
blijven tot 1 juli 2023 respectievelijk 5 december 2023 nog steeds de energiebesparingsplicht en
de informatieplicht zoals volgend uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van
toepassing. Dit voorkomt onduidelijkheid voor die bedrijven en instellingen en verder wordt
daarmee de effectiviteit van de informatieplicht geborgd. Na 1 juli 2023 respectievelijk 5
december 2023 geldt voor alle milieubelastende activiteiten die onder paragraaf 22.3.2 vallen
de informatieplicht niet meer voor procesgebonden maatregelen, maar wel voor
gebouwgebonden maatregelen, zoals volgend uit artikel 3.84a van het Besluit bouwwerken
leefomgeving. De energiebesparingsplicht zelf voor procesgebonden maatregelen blijft dan voor
al deze milieubelastende activiteiten wel gelden op grond van artikel 22.52 van dit
omgevingsplan.
3.
Artikel 22.27 Uitzondering op vergunningplicht artikel 22.26 – omgevingsplan
onverminderd van toepassing
In dit artikel zijn de bouwwerken aangewezen waarvoor de vergunningplicht, bedoeld in artikel
22.26, niet van toepassing is. Met deze categorie van bouwwerken wordt artikel 3 van bijlage II
bij het voormalige Besluit omgevingsrecht, met enkele ondergeschikte aanpassingen en een
aanvulling van erf- en perceelafscheiding (hoger dan een meter maar niet hoger dan twee
meter), voortgezet. Zoals ook in afdeling 3.2 van het algemeen deel van de nota van toelichting
bij het Invoeringsbesluit Omgevingswet toegelicht, geldt voor deze bouwwerken weliswaar niet
de vergunningplicht uit artikel 22.26, maar de overige regels uit het omgevingsplan blijven
onverminderd van kracht. Dat betekent dat een bouwwerk onverminderd aan de materiële
regels over het bouwen, in stand houden en gebruiken van het bouwwerk moet voldoen.
Onderdeel van die regels kan ook een bepaling zijn dat daarvan bij omgevingsvergunning van
kan worden afgeweken. Deze binnenplanse vergunningplichten kunnen bijvoorbeeld op grond

van artikel 3.6, eerste lid, onder c, van de voormalige Wet ruimtelijke ordening, in een van het
tijdelijk deel uitmakend bestemmingsplan zijn opgenomen. Ook deze binnenplanse
vergunningplichten blijven onverminderd van kracht, met als gevolg dat er toch een
binnenplanse vergunning nodig kan zijn voor de betrokken bouwwerken. Als zo’n binnenplanse
vergunning niet kan worden verleend of als het bouwwerk of het voorgenomen gebruik daarvan,
niet voldoet aan andere in het omgevingsplan gestelde materiële regels, is sprake van een
buitenplanse omgevingsplanactiviteit. In dat geval is er voor het bouwwerk een buitenplanse
vergunning nodig op grond artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet. Net als bij de
werking van artikel 3 van bijlage II bij het voormalige Besluit omgevingsrecht, zijn de betrokken
bouwwerken dus alleen maar vergunningvrij als aan alle overige regels over het bouwen, in
stand houden en gebruiken uit dit omgevingsplan wordt voldaan. Als op grond van die andere
regels een vergunning nodig is, of als het bouwwerk of het voorgenomen gebruik in strijd is met
andere regels uit dit omgevingsplan, moet toch een vergunning worden aangevraagd.
Zoals al beschreven betreft het hier een voortzetting van de bouwwerken die in artikel 3 van
bijlage II bij het voormalige Besluit omgevingsrecht waren opgenomen. Op enkele onderdelen
zijn daarin wijzigingen aangebracht. Zo is de eis in onderdeel a, onder 3°, dat een bijbehorend
bouwwerk of een uitbreiding daarvan op meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied
moet zijn gelegen, niet langer afhankelijk van de gelding van redelijke eisen van welstand voor
het betrokken gebied of bouwwerk. Hiermee wordt de praktische toepassing van de regeling
verbeterd.
Zoals al beschreven betreft het hier een voortzetting van de bouwwerken die in artikel 3 van
bijlage II bij het voormalige Besluit omgevingsrecht waren opgenomen. Op enkele onderdelen
zijn daarin wijzigingen aangebracht. Verwijzingen naar redelijke eisen van welstand zijn hier
niet langer opgenomen, omdat dit zou resulteren in een verwijzing in het omgevingsplan naar
hetzelfde plan. Eventuele welstandsexcessen kunnen via het repressief welstandtoezicht op
naleving van artikel 22.7 worden aangepakt.
Onderdeel h zondert van de binnenplanse vergunningplicht uit buisleidingen anders dan
buisleidingen waarop artikel 2.15f, onder p, aanhef en onder 4°, van het Bbl van toepassing is.
Hierdoor ontstaat een vergelijkbare samenhang tussen dit artikelonderdeel van de bruidsschat
en het genoemde artikelonderdeel uit het Bbl als de samenhang tussen de onderdelen in de
artikelen 2 en 3 van bijlage II bij het voormalige Besluit omgevingsrecht.
In onderdeel i zijn enkele voorwaarden geschrapt (geen verandering van de draagconstructie of
(sub)brandcompartimentering), aangezien die om bouwtechnische redenen gesteld werden en
geen invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het bouwen zoals die door een
omgevingsplan wordt gereguleerd.
4.
Artikel 22.61a Gegevens en bescheiden
Dit artikel heeft al doel om gemeenten op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde
activiteiten op een gezoneerd industrieterrein.
Deze informatieplicht geldt niet als de gemeente al via een aanvraag om een
omgevingsvergunning, via het overleggen van een geluidonderzoek op grond van artikel 22.60
en 22.61 of via een informatieplicht ergens anders in deze afdeling van dit omgevingsplan of in
het Besluit activiteiten leefomgeving, op de hoogte wordt gesteld van het begin of de wijziging
van de activiteit. In artikel 16.55, vijfde lid, van de Omgevingswet is daarnaast nog bepaalt dat
gegevens en bescheiden niet behoeven te worden verstrekt voor zover het bevoegd gezag al
over die gegevens of bescheiden beschikt.
Naar aanleiding van de ontvangen gegevens en bescheiden kan de gemeente vervolgens
beoordelen of het noodzakelijk is om een geluidonderzoek te laten verrichten t.b.v. het
zonebeheer. Op grond van artikel 22.45 van dit omgevingsplan kan dan een rapport van een
geluidonderzoek verlangd worden van de initiatiefnemer.

Deze verplichting geldt niet voor activiteiten op een gezoneerd industrieterrein waar geen
werkzaamheden verricht worden of installaties gebruiken worden zoals genoemd in het tweede
lid. Deze werkzaamheden en grenzen zijn overgenomen uit de begripsbepaling inrichting Type A
in artikel 1.2 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer. Onder het oude recht hoefde
inrichting Type A geen melding te doen. Ten behoeve van de informatieplicht in dit artikel
22.61a van het omgevingsplan is alleen gekeken naar die grenzen uit het oude begrip inrichting
Type A die mede gesteld waren met het oogmerk om geluidhinder te voorkomen of beperken.
5.
Artikel 22.91 Toepassingsbereik: eerbiedigende werking
Eerste lid
In artikel 5.90 van het Bkl zijn geurgevoelige gebouwen objecten die zijn toegelaten voor de
duur van niet meer dan tien jaar, uitgesloten van het toepassingsbereik van de bepalingen over
geur in dat besluit. In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer kregen deze gebouwen
objecten dezelfde bescherming tegen geurhinder als alle andere geurgevoelige objecten.
Dit artikellid zorgt ervoor dat de tijdelijke geurgevoelige gebouwen objecten die toegelaten zijn
op grond van het recht zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, wel
bescherming in de vorm van geurwaarden en afstandseisen blijven houden. Dit tot het moment
dat bij:
- het vaststellen van het nieuwe deel van dit omgevingsplan; of
- het verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;
beoordeeld is dat de situatie ook zonder geldende waarde of afstanden voor geur op het
tijdelijke geurgevoelige gebouw aanvaardbaar is.
6.
Schema: of waarden of afstanden voor geur gelden bij geprojecteerde of in aanbouw
zijnde geluidgevoelige gebouwen of tijdelijke geurgevoelig gebouwen
Geurgevoelig gebouw
Activiteit
op grond van het oude recht (in het tijdelijke
de waarden en afstanden voor geur zijn niet
deel van het omgevingsplan), toegelaten
van toepassing
maar nog niet gebouwd
in het nieuwe deel van het omgevingsplan,
de waarden en afstanden voor geur zijn wel
toegelaten maar nog niet gebouwd
van toepassing
geurgevoelig gebouw object dat op grond van de waarden en afstanden voor geur zijn wel
het oude recht (in het tijdelijke deel van het
van toepassing
omgevingsplan) is toegelaten voor een duur
van niet meer dan tien jaar.
geurgevoelig gebouw dat in het nieuwe deel
de waarden en afstanden voor geur zijn niet
van het omgevingsplan is toegelaten voor
van toepassing
een duur van niet meer dan tien jaar.
7.
§ 22.3.6.2 Geur houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony’s voor het berijden in een
dierenverblijf.
Indeling paragraaf
Bij de indeling van de paragraaf is in hoofdlijnen de structuur van paragraaf 5.1.4.6.3 ‘Geur
door het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf’ van het Bkl gevolgd. Materieel
zijn de artikelen uit deze paragraaf gelijkwaardig aan die van het voormalige Activiteitenbesluit
milieubeheer.
De paragraaf stelt regels voor:




landbouwhuisdieren met geuremissiefactor; en
landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony’s voor het berijden.

Deze paragraaf stelt geen regels voor fokteven van nertsen. Die regels staan in dit
omgevingsplan in paragraaf 22.3.6.3.
Verhouding Activiteitenbesluit milieubeheer en Wet geurhinder en veehouderij in dit
omgevingsplan.
Deze paragraaf is de voortzetting van de artikelen 3.115 tot en met 3.121 van het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer en de regels van de voormalige Wet geurhinder en veehouderij.
Tussen bovenstaande regels van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en de
voormalige Wet geurhinder en veehouderij, bestonden enkele kleine inhoudelijke verschillen. Zo
is de zogenaamde 50%-regeling in het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer
vereenvoudigd ten opzichte van die in de voormalige Wet geurhinder en veehouderij. Voor deze
paragraaf van het omgevingsplan is aangesloten bij de inhoud van het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook is artikel 3.116, derde lid, uit het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer in deze omgevingsplanregels van rijkswege overgenomen. Zo’n
bepaling kende de voormalige Wet geurhinder en veehouderij niet.
Vergunningplichtige activiteiten
De regels van deze paragraaf gelden voor alle activiteiten die vallen onder artikel 22.41 van dit
omgevingsplan, waaronder milieubelastende activiteiten die vergunningplichtig zijn op grond
van hoofdstuk 3 van het Bal.
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven bestaande omgevingsvergunningen voor
milieu op grond van de voormalige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het houden
van landbouwhuisdieren of paarden die gehouden worden voor het berijden in dierenverblijven
hun gelding houden. Dat geldt ook voor de zogenoemde verleende omgevingsvergunningen
beperkte milieutoets. De waarden en afstanden in deze paragraaf gelden alleen voor het
beginnen met of wijzigen of uitbreiden van een dierenbedrijf. Of de situatie overbelast is, maakt
niet uit zolang het bedrijf niet wordt uitgebreid of gewijzigd.
Voorrang voor geurverordening
Ook is voor deze paragraaf de voorrangsbepaling in artikel 22.1, eerste lid, van dit
omgevingsplan van belang. Op grond van artikel 6 van de voormalige Wet geurhinder en
veehouderij hebben veel gemeenten in een zogenoemde geurverordening, concentratiegebieden
aangewezen of andere waarden of afstanden opgenomen voor het houden van
landbouwhuisdieren dan de waarden of afstanden in deze paragraaf van het omgevingsplan.
Deze geurverordening maakt op grond van artikel 4.6, eerste lid, onder e, van de Invoeringswet
Omgevingswet, deel uit van het tijdelijke omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van
de Omgevingswet. Op grond van artikel 22.1, eerste lid, van dit omgevingsplan, gelden die
andere waarden of afstanden uit de geurverordening in plaats van de waarden of afstanden in
deze paragraaf.
Artikel 22.96 Toepassingsbereik
Eerste lid
Deze paragraaf gaat over beginnen, wijzigen of uitbreiden van het houden in een dierenverblijf
van landbouwhuisdieren en paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden.
Paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden zijn specifiek benoemd omdat deze
niet vallen onder het begrip landbouwhuisdieren in het Bal. Het begrip landbouwhuisdieren in
het Bal is op grond van artikel 1.1 van dit omgevingsplan van toepassing op dit omgevingsplan.
Het gaat in deze paragraaf dus om:
landbouwhuisdieren zoals bedoeld in Bijlage I bij het Bal, zijnde:




zoogdieren of vogels voor de productie van vlees, eieren, melk, wol, pels of veren of
paarden of pony’s voor het fokken; en
paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden.

Bovenstaande komt overeen met het begrip landbouwhuisdier uit het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor bijvoorbeeld kinderboerderijen, dierentuinen,
hondenkennels en volières gelden deze voorschriften niet. Het gaat bij deze bedrijven namelijk
niet om het houden van landbouwhuisdieren, omdat deze dieren niet voor de productie worden
gehouden. Deze activiteiten vallen wel onder paragraaf 22.3.25. Het fokken, houden of trainen
van landbouwhuisdieren of andere vogels of zoogdieren.
Regels voor het houden van fokteven voor nertsen worden staan niet in deze paragraaf, maar in
de volgende paragraaf van dit omgevingsplan.
Tweede lid
Als ondergrens voor het van toepassing zijn van deze paragraaf is aangesloten bij de
ondergrenzen zoals die ook golden in het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, namelijk:
minder dan 10 schapen, 5 paarden en pony’s, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen en 10
overige landbouwhuisdieren.
Artikel 22.97 Geur vanaf waar afstanden gelden
De afstanden zoals opgenomen in deze paragraaf worden gemeten tussen het emissiepunt van
het dierenverblijf en het dichtstbijzijnde geurgevoelige object.
Het gaat om het emissiepunt als bedoeld in artikel 4.806, tweede lid, van het Bal. Op grond van
dat artikel wordt onder emissiepunt verstaan:
a. het punt waarop een relevante hoeveelheid emissie buiten het dierenverblijf treedt of wordt
gebracht; of
b. bij een gedeeltelijk overdekt dierenverblijf: het punt waarop een relevante hoeveelheid
emissie buiten het overdekte gedeelte van het dierenverblijf treedt of wordt gebracht.
In artikel 22.103 wordt hier een uitzondering op gemaakt voor de zogenaamde gevelgevelafstanden.
Artikel 22.98 Geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor: waarden
Eerste lid
Dit lid is een voorzetting van artikel 3.115, eerste lid, van het voormalige Activiteitenbesluit
milieubeheer en artikel 3 van de voormalige Wet geurhinder en veehouderij. In dit artikel
worden de standaardwaarden voor geurbelasting in odour units gegeven voor dierenverblijven
met dieren waarvoor een emissiefactor is vastgesteld.
De waarden gelden alleen voor beginnen, wijzigen of uitbreiden. Dit staat in het
toepassingsbereik van deze paragraaf. Of de situatie overbelast is, maakt niet uit zolang niet
wordt uitgebreid of gewijzigd.
Op grond van bijlage I bij dit omgevingsplan wordt onder landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor verstaan: landbouwhuisdieren waarvoor een emissiefactor voor geur is
vastgesteld en die vallen binnen een van de volgende diercategorieën:
a. varkens, kippen, schapen of geiten; of
b. als deze worden gehouden voor de vleesproductie:
1°. rundvee tot 24 maanden;

2°. kalkoenen;
3°. eenden; of
4°. parelhoenders.
Er wordt net zoals in de voormalige Wet geurhinder en veehouderij en het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer onderscheid gemaakt tussen geurgevoelige objecten binnen en
buiten de bebouwde kom. Het begrip ‘bebouwde kom’ was en is niet gedefinieerd. De grens van
de bebouwde kom wordt niet alleen bepaald door de wegenverkeerswetgeving, maar ook door
de aard van de omgeving. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar gelegen
bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur. In het Bkl wordt de bebouwde
kom vervangen door de bebouwingscontour die in het omgevingsplan moet worden opgenomen,
zodat vooraf hierover altijd duidelijkheid is. Gemeenten wijzen dan bebouwingscontouren aan in
het omgevingsplan.
Voor dit artikel geldt dat als in een geurverordening op grond van artikel 6 van de voormalige
Wet geurhinder en veehouderij een andere waarde is vastgesteld dan de waarde in dit lid, die
andere waarde voorrang heeft op de waarde zoals opgenomen in dit artikel. Dit is geregeld in
artikel 22.1, eerste lid, van dit omgevingsplan. Deze voorrang werkt ook door in de volgende
artikelen van deze paragraaf, bijvoorbeeld voor het berekenen van de geur in het tweede lid of
de eerbiedigende werking in artikel 22.99
Tweede Lid
In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer werd voor de manier van berekenen van de
geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor verwezen naar de
ministeriële regeling die op grond van artikel 10 van de voormalige Wet geurhinder en
veehouderij was vastgesteld. In de Omgevingsregeling is deze methode voor het berekenen van
de geurwaarden verwerkt in artikel 6.14.
Artikel 22.99 Geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor: eerbiedigende werking
bij waarden
In dit artikel is een regeling opgenomen voor situaties waar op de dag van inwerkingtreding van
de Omgevingswet niet voldaan wordt aan de immissiewaarden die gelden op grond van artikel
22.97. De standaardwaarden uit artikel 22.98 gelden niet voor het op een locatie wijzigen of
uitbreiden van het aantal of soort landbouwhuisdieren met geuremissiefactor in
dierenverblijven, als sprake is van een rechtmatig voor geur overbelaste situatie op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Er hoeft in dat geval dus niet aan de standaardwaarden te worden voldaan, maar uitbreiden en
wijzigen is alleen mogelijk in de volgende gevallen:
1. Zolang de geur op een geurgevoelig gebouw door het houden van landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor op een geurgevoelig object niet toeneemt en het aantal landbouwhuisdieren
met geuremissiefactor per diercategorie niet toeneemt. Dit is de voortzetting van de artikelen 3,
derde lid, van de voormalige Wet geurhinder en veehouderij en 3.115, tweede lid, onder c, van
het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer.
2. Als aan de 50%-regeling wordt voldaan.
In rechtmatig toegestane overschrijdingssituaties mag het aantal landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor per diercategorie niet toenemen, tenzij er een geurbelastingreducerende
maatregel getroffen is en de toegestane overschrijding van de geur gehalveerd wordt. Bij het
toepassen van de 50%-regeling moet gerekend worden met de waarden zoals opgenomen in
het omgevingsplan of in de geurverordening.

Voor wat betreft de geur die rechtmatig veroorzaakt mocht worden, gaat het om de geur die
onmiddellijk voorafgaand aan het toepassen van de maatregel rechtmatig mocht worden
veroorzaakt.
Daarmee is voorzien in de eerbiedigende regeling voor het houden van landbouwhuisdieren in
bestaande dierenverblijven waarbij sprake is van een toegestane overschrijdingssituatie.
Dit lid vormt de voortzetting van artikel 3, vierde lid, van de voormalige Wet geurhinder en
veehouderij en artikel 3.115, tweede lid, onder b en c, van het voormalige Activiteitenbesluit
milieubeheer. Voor de 50%-regeling is aangesloten bij de formulering zoals die in artikel 3.115,
tweede lid, onder b, van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen in plaats
van de formulering in artikel 3, vierde lid, van de voormalige Wet geurhinder veehouderij.
Hierdoor hoeft niet berekend te worden wat de reductie als gevolg van de
geurbelastingreducerende maatregelen zou zijn, gelet op de bestaande (oude) situatie. Dit is
eenvoudiger voor de praktijk.
Artikel 22.100 Geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor: afstand tot
bijzondere geurgevoelige objecten
In dit artikel staan de minimumafstanden tussen een dierenverblijf met landbouwhuisdieren
waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld en een geurgevoelig object dat hoort of heeft
gehoord bij een andere veehouderij of een ruimte-voor-ruimtewoning. Het gaat hier om
woningen bij omliggende veehouderijen, woningen bij omliggende veehouderijen die na 19
maart 2000 zijn gestopt of woningen die zijn gebouwd na 19 maart 2000 tegelijk met het
(deels) beëindigen van een omliggende veehouderij. De genoemde geurgevoelige objecten
krijgen minder bescherming dan andere geurgevoelige objecten, maar er moet wel sprake zijn
van een minimaal beschermingsniveau. Dit minimale beschermingsniveau wordt bereikt door
een afstand aan te houden van 100 meter tot een object binnen de bebouwde kom en 50 meter
tot een object buiten de bebouwde kom. Als niet voldaan wordt aan de minimumafstand, dan
moet wel aan artikelen 22.98 en 22.99 voldaan worden.
Artikel 22.101 Geur landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en
pony’s voor het berijden: afstand
Voor landbouwhuisdieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden geen waarden,
maar is het uitgangspunt dat afstanden worden aangehouden. Deze afstanden zijn in dit artikel
opgenomen. Het gaat hierbij om vaste afstanden: de afstand is niet gekoppeld aan het aantal
landbouwdieren.
In dit omgevingsplan wordt onder landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor verstaan:
landbouwhuisdieren waarvoor in de Omgevingsregeling geen emissiefactor voor geur is
vastgesteld met uitzondering van pelsdieren. Deze begripsbepaling staat opgenomen in Bijlage
1 bij dit omgevingsplan.
In dit artikel gaat het dus om het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor
behalve pelsdieren. De geur door het houden van fokteven van nertsen is geregeld in paragraaf
22.3.6.3.
Dit artikel is een voortzetting van artikel 4, eerste lid, van de voormalige Wet geurhinder en
veehouderij en artikel 3.117, eerste lid, van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer.
Voor dit artikel geldt dat als in een geurverordening op grond van artikel 6 van de voormalige
Wet geurhinder en veehouderij een andere afstand is vastgesteld dan de afstand in dit artikel,
die andere afstand uit de geurverordening voorrang heeft op de afstand zoals opgenomen in dit
artikel. Dit is geregeld in artikel 22.1 van dit omgevingsplan. Deze voorrang werkt ook door in
de volgende artikelen van deze paragraaf over de eerbiedigende werking.

Artikel 22.102 Geur landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en
pony’s voor het berijden: eerbiedigende werking voor afstand
In dit artikel is een regeling opgenomen voor situaties waar op de dag van inwerkingtreding van
de Omgevingswet niet voldaan wordt aan de vereiste afstanden die gelden op grond van artikel
22.101.
In dat geval is uitbreiden toegestaan als het aantal landbouwhuisdieren per diercategorie zonder
geuremissiefactor of het aantal paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden, niet
toeneemt en de afstand tot een geurgevoelig object niet kleiner wordt.
Dit lid vormt de voortzetting van de artikelen 4, derde lid, van de voormalige Wet geurhinder en
veehouderij en 3.117, tweede lid, van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer.
Artikel 22.103 Geur landbouwhuisdieren en paarden of pony’s voor het berijden:
afstand vanaf de gevel dierenverblijf
Dit artikel bevat afstanden gemeten vanaf (de buitenzijde van) de gevel van het dierenverblijf
tot de gevel van een geurgevoelig object, de zogenaamde gevel tot gevelafstanden.
De afstanden, bedoeld in dit artikel, gelden naast de waarden die op grond van artikel 22.98
gelden en naast de afstanden die op grond van de artikelen 22.100 en 22.101 gelden.
Dit artikel geldt voor het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor en voor
landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en voor het houden van paarden en pony’s die
gehouden worden voor het berijden. Door dit artikel wordt geborgd dat er altijd een zekere
afstand is tussen een geurgevoelig object en een dierenverblijf. Dit onderdeel is een
voortzetting van artikel 5, eerste lid, van de voormalige Wet geurhinder en veehouderij en
artikel 3.119, eerste lid, van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer.
Artikel 22.104 Geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor: eerbiedigende
werking voor afstand vanaf gevel dierenverblijf
In dit artikel is een regeling opgenomen voor het wijzigen of uitbreiden van het in een
dierenverblijf houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor, voor locaties waar de
afstand tussen de gevel van een dierenverblijf voor het houden van landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor en een geurgevoelig object rechtmatig kleiner is dan de afstand, bedoeld in
artikel 22.103. Dat houdt in dat bij wijzigen of uitbreiden op die locatie, de gevel tot
gevelafstand niet mag afnemen, het aantal landbouwhuisdieren met geuremissiefactor per
diercategorie niet mag toenemen én de geur op een geurgevoelig gebouw door het houden van
landbouwhuisdieren met geuremissiefactor niet mag toenemen. De eisen zoals gesteld onder a,
b en c zijn cumulatief.
Dit artikel is de voortzetting van artikel 5, tweede lid, onder a, van de voormalige Wet
geurhinder en veehouderij en artikel 3.119, tweede lid, onder a en b, van het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer.
Artikel 22.105 Geur landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en paarden en
pony’s voor het berijden: eerbiedigende werking voor afstand vanaf gevel
dierenverblijf
In dit artikel is een regeling opgenomen voor een soortgelijke situatie als in artikel 22.104,
maar dan voor landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en paarden en pony’s die
gehouden worden voor het berijden. Dat houdt in dat bij wijzigen of uitbreiden op die locatie, de

gevel tot gevelafstand niet mag afnemen en het aantal het aantal landbouwhuisdieren zonder
geuremissiefactor of het aantal paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden niet
mag toenemen. De eisen gesteld onder a en b zijn cumulatief.
§ 22.3.6.2 Geur houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony’s voor het berijden in een
dierenverblijf.
Indeling paragraaf
Bij de indeling van de paragraaf is in hoofdlijnen de structuur van paragraaf 5.1.4.6.3 ‘Geur
door het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf’ van het Bkl gevolgd. Materieel
zijn de artikelen uit deze paragraaf gelijkwaardig aan die van het voormalige Activiteitenbesluit
milieubeheer.
De paragraaf stelt regels voor:
 landbouwhuisdieren met geuremissiefactor; en
 landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en pony’s voor het berijden.
Deze paragraaf stelt geen regels voor fokteven van nertsen. Die regels staan in dit
omgevingsplan in paragraaf 22.3.6.3.
(…)
8.
Artikel 22.96 Toepassingsbereik
Eerste lid
Deze paragraaf gaat over beginnen, wijzigen of uitbreiden van het houden in een dierenverblijf
van landbouwhuisdieren en paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden.
Paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden zijn specifiek benoemd omdat deze
niet vallen onder het begrip landbouwhuisdieren in het Bal. Het begrip landbouwhuisdieren in
het Bal is op grond van artikel 1.1 van dit omgevingsplan van toepassing op dit omgevingsplan.
Het gaat in deze paragraaf dus om:
landbouwhuisdieren zoals bedoeld in Bijlage I bij het Bal, zijnde:
 zoogdieren of vogels voor de productie van vlees, eieren, melk, wol, pels of veren of
paarden of pony’s voor het fokken; en
 paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden.
Bovenstaande komt overeen met het begrip landbouwhuisdier uit het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor bijvoorbeeld kinderboerderijen, dierentuinen,
hondenkennels en volières gelden deze voorschriften niet. Het gaat bij deze bedrijven namelijk
niet om het houden van landbouwhuisdieren, omdat deze dieren niet voor de productie worden
gehouden. Deze activiteiten vallen wel onder paragraaf 22.3.25. Het fokken, houden of trainen
van landbouwhuisdieren of andere vogels of zoogdieren.
Regels voor het houden van fokteven voor nertsen worden staan niet in deze paragraaf, maar in
de volgende paragraaf van dit omgevingsplan.
9.
Artikel 22.101 Geur landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor of paarden en
pony’s voor het berijden: afstand
Voor landbouwhuisdieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden geen waarden,
maar is het uitgangspunt dat afstanden worden aangehouden. Deze afstanden zijn in dit artikel

opgenomen. Het gaat hierbij om vaste afstanden: de afstand is niet gekoppeld aan het aantal
landbouwdieren.
In dit omgevingsplan wordt onder landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor verstaan:
landbouwhuisdieren waarvoor in de Omgevingsregeling geen emissiefactor voor geur is
vastgesteld met uitzondering van pelsdieren. Deze begripsbepaling staat opgenomen in Bijlage
1 bij dit omgevingsplan.
In dit artikel gaat het dus om het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor
behalve pelsdieren. De geur door het houden van fokteven van nertsen is geregeld in paragraaf
22.3.6.3.
Dit artikel is een voortzetting van artikel 4, eerste lid, van de voormalige Wet geurhinder en
veehouderij en artikel 3.117, eerste lid, van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer.
Voor dit artikel geldt dat als in een geurverordening op grond van artikel 6 van de voormalige
Wet geurhinder en veehouderij een andere afstand is vastgesteld dan de afstand in dit artikel,
die andere afstand uit de geurverordening voorrang heeft op de afstand zoals opgenomen in dit
artikel. Dit is geregeld in artikel 22.1 van dit omgevingsplan. Deze voorrang werkt ook door in
de volgende artikelen van deze paragraaf over de eerbiedigende werking.
10.
§ 22.3.6.3 Geur door het houden van fokteven van nertsen
Artikel 22.106 Toepassingsbereik en geldingsduur
Eerste lid
Deze paragraaf geldt voor het beginnen met of het wijzigen of uitbreiden van het houden van
fokteven van nertsen in dierenverblijven.
In bijlage I bij dit omgevingsplan zijn fokteven van nertsen aangeduid als: fokteven van
nertsen, behorend tot de bij Omgevingsregeling aangewezen diercategorie pelsdieren, met
uitzondering van jongen.
Tweede lid
Per 1 januari 2024 geldt er een verbod op het fokken en houden van pelsdieren. Omdat er vanaf
dat moment geen nertsenfokkerijen meer mogen bestaan, komt deze paragraaf per 1 januari
2024 te vervallen.
Artikel 22.107 Geur vanaf waar afstanden gelden
De afstanden zoals opgenomen in deze paragraaf worden gemeten tussen het emissiepunt van
het dierenverblijf en het dichtstbijzijnde geurgevoelige object.
Het gaat om het emissiepunt als bedoeld in artikel 4.806, tweede lid, van het Bal. Op grond van
dat artikel wordt onder emissiepunt verstaan:
a. het punt waarop een relevante hoeveelheid emissie buiten het dierenverblijf treedt of wordt
gebracht; of
b. bij een gedeeltelijk overdekt dierenverblijf: het punt waarop een relevante hoeveelheid
emissie buiten het overdekte gedeelte van het dierenverblijf treedt of wordt gebracht.
Artikel 22.108 Geur fokteven van nertsen: afstand

De afstanden voor het houden van fokteven zijn in dit artikel opgenomen.
Eerste en tweede lid
Het gaat bij fokteven van nertsen om gevarieerde afstanden: de afstand is gekoppeld aan het
aantal fokteven. Er is een onderscheid gehanteerd tussen geurgevoelige objecten gelegen
binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. Is er sprake van meer dan 9.000
fokteven van nertsen dan worden de gedifferentieerde afstanden van tabel 22.3.14 met 25
meter vergroot per 3.000 extra fokteven van nertsen. Het eerste en tweede lid vormen een
voortzetting van artikel 4, eerste en tweede lid, van de voormalige Wet geurhinder en
veehouderij en artikel 3 van en bijlage 2 bij de voormalige Regeling geurhinder en veehouderij.
Voor dit artikel geldt dat als in een geurverordening op grond van artikel 6 van de voormalige
Wet geurhinder en veehouderij, een andere afstand is vastgesteld dan de afstand in dit artikel,
die andere afstand uit de geurverordening voorrang heeft op de afstand zoals opgenomen in dit
artikel. Dit is geregeld in artikel 22.1, eerste lid, van dit omgevingsplan. Deze voorrang werkt
ook door in de volgende artikelen van deze paragraaf, bijvoorbeeld over de eerbiedigende
werking.
Artikel 22.109 Geur fokteven van nertsen: eerbiedigende werking voor afstand
In dit artikel is een regeling opgenomen voor het laten voortbestaan van de situatie waarin op
een locatie de afstand tussen het houden van fokteven van nertsen en een geurgevoelig object
rechtmatig kleiner is dan de afstand die geldt op grond van artikel 22.108. Dit lid vormt de
voortzetting van artikel 4, derde lid, van de voormalige Wet geurhinder en veehouderij.
Artikel 22.110 Geur fokteven van nertsen: afstand tot bijzondere geurgevoelige
objecten
Dit is een voortzetting van onder andere artikel 14 van de voormalige Wet geurhinder en
veehouderij.
Artikel 22.111 Geur fokteven van nertsen: eerbiedigende werking voor afstand tot
bijzondere geurgevoelige objecten
In dit artikel staan de minimumafstanden tussen een dierenverblijf met fokteven voor nertsen
en een geurgevoelig object dat hoort of heeft gehoord bij een andere veehouderij of een ruimtevoor-ruimtewoning. Het gaat hier om woningen bij omliggende veehouderijen of een woning bij
een omliggende veehouderij die na 19 maart 2000 is gestopt te bestaan of een woning die is
gebouwd na 19 maart 2000 tegelijk met het (deels) stoppen te bestaan van een omliggende
veehouderij of andere op die locatie aanwezige geurgevoelige objecten. De genoemde
geurgevoelige objecten krijgen minder bescherming dan andere geurgevoelige objecten, maar
er moet wel sprake zijn van een minimaal beschermingsniveau. Dit minimale
beschermingsniveau wordt bereikt door een afstand aan te houden van 100 meter tot een
object binnen de bebouwde kom en 50 meter tot een object buiten de bebouwde kom.
Artikel 22.112 Geur fokteven van nertsen: afstand vanaf de gevel dierenverblijf
Dit artikel bevat afstanden gemeten vanaf de buitenzijde van de gevel van het dierenverblijf tot
de gevel van een geurgevoelig object, de zogenaamde gevel tot gevelafstanden.
De afstanden, bedoeld in dit artikel, gelden naast de afstanden die op grond van artikelen
22.108 of 22.109 gelden.
Artikel 22.113 Geur fokteven van nertsen: eerbiedigende werking voor afstand vanaf
gevel dierenverblijf

Dit artikel stelt voorwaarden voor het uitbreiden of wijzigen van het houden van fokteven van
nertsen in een dierenverblijf, op een locatie waarin rechtmatig niet wordt voldaan aan de gevel
tot gevelafstand. De eisen gesteld in dit artikel zijn cumulatief.
De artikelen 22.112 en 22.113 zijn een voortzetting van artikel 5 van de voormalige Wet
geurhinder en veehouderij.
11.
§ 22.3.8.5 Lozen bij reinigen vanonderhoudswerkzaamheden aan bouwwerken
12.
Artikel 22.154 Toepassingsbereik
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van
reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden
aan bouwwerken. Dit betreft zowel weinig milieubelastende activiteiten, zoals activiteiten als
ramenlappen, als activiteiten die een hogere milieubelasting kunnen veroorzaken, zoals
verwijderen van hardnekkige aanslag bij gevelreiniging.
13.
Artikel 22.155 Periodiek reinigen
Bij het periodiek reinigen van bouwwerken, waarbij slechts vuilafzetting wordt verwijderd, komt
afvalwater vrij. Deze werkzaamheden zijn wat verontreiniging van het afvalwater betreft
vergelijkbaar met ramenlappen. Naast ramen worden op deze wijze bijvoorbeeld ook gladde
gevels periodiek gereinigd. Dit afvalwater kan zonder problemen in de bodem of de riolering
worden geloosd. Het is niet nodig om het bevoegd gezag hierover te informeren.
Voor het lozen van afvalwater afkomstig van Bij andere reinigingsactiviteiten dan periodiek
reinigen is het uitgangspunt dat geen afvalwater wordt geloosd in de bodem of een
schoonwaterriool is een voorafgaande toestemming vereist in de vorm van een
omgevingsvergunning (zie de vangnetvergunning lozen in de bodem en lozen in een
schoonwaterriool in paragraaf 22.3.26). Dit geldt voor bijvoorbeeld werkzaamheden, waarbij na
verloop van een lange periode (vaak meer dan enkele jaren) hardnekkige aanslag wordt
verwijderd (gevelreiniging). Ook vallen hieronder werkzaamheden, waarbij bijvoorbeeld graffiti
of andere verflagen worden verwijderd.
14.
§ 22.5.2 Aanvraagvereisten
§ 22.5.2.1 Algemene bepalingen
(…)
§ 22.5.2.21 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van het tijdelijke deel
van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet
(…)
§ 22.5.2.32 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van artikel 22.280 van
dit omgevingsplan
(…)

§ 22.5.2.43 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van een andere
gemeentelijke regeling dan dit omgevingsplan in samenhang met artikel 22.8 van de
Omgevingswet
(…)
§ 22.5.2.54 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van artikel 4.35,
tweede lid, van de Invoeringswet Omgevingswet
(…)
15.
§ 22.3.4.43 Geluid door windturbines en windparken
D
Artikel 7.3 wordt als volgt gewijzigd:
1.
Artikel 2.19 Meet- en rekenbepalingen
1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:
a. voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1;
b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705;
c. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923;
d. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
e. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-EN-ISO 15923-1; en
f. voor totaal fosfor: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-ENISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.
2.
Artikel 2.33 Meet- en rekenbepalingen
1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:
a. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705;
c. voor olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
d. voor arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NENEN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NENEN-ISO 15587-2;
e. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;
f. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923;
g. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
h. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-EN-ISO 15923-1; en

i. voor de som van fosforverbindingen: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-ENISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.
3.
Artikel 2.35 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen 2.32 en
22.34, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt
over:
a. de stoffen die worden opgeslagen of overgeslagen; en
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. Dit artikel is niet van toepassing op het overslaan van:
a. zout voor het strooien op wegen;
b. niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
c. niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.
4.
Artikel 2.36 Lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan het afvalwater afkomstig uit een
openbaar ontwateringsstelsel, een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool
worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als:
a. het lozen is gestart voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet; en
b. dat stelsel of dat riool voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk
rioleringsprogramma opgenomen overzicht van voorzieningen en maatregelen als bedoeld in
artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1° tot en met 3°, van de Omgevingswet, en dat stelsel of
dat riool volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.
5.
Artikel 2.39 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem
Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaam is bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een waterbodem met
de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’, bedoeld in artikel 25d29, derde lid, onder a, van het
Besluit bodemkwaliteit, een werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:
a. de toe te passen baggertechniek, en
b. de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze.
Artikel 2.42 Gegevens en bescheiden
1. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.38, worden
aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem;
b. als de waterbodem de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’, bedoeld in artikel 25d29, derde
lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, heeft: de werkinstructie, bedoeld in artikel 2.39; en
c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

3. Dit artikel is niet van toepassing als de ontgraving of baggerwerkzaamheden plaatsvinden
door de beheerder of ter uitvoering van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 78,
tweede lid, van de Waterschapswet.
6.
Artikel 2.51 Meet- en rekenbepalingen
1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet
gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het
analyseren is van toepassing:
a. voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;
b. onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
c. voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2; en
d. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705; en
e. voor ijzerverbindingen: NEN-EN-ISO 17294-2..
7.
a en b.
(…)
NEN-EN-ISO 5815-1: NEN-EN-ISO 5815-1:20032019: Water - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van
allylthioureum, versie 20032019;
NEN-EN-ISO 5815-2: NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 2003;
NEN 6600-1: NEN 6600-1:20092019: Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater, versie
20092019;
(…)
NEN 6633: NEN 6633:2007: Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch
zuurstofverbruik (CZV), versie 2007;
(…)
NEN-EN 1899-1: NEN-EN 1899-1:1998: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik
na n dagen (BODn) - Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van allylthioreum,
versie 1998
(…)
NEN-EN 1899-2: NEN-EN 1889-2:1998: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik
na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 1998;
(…)
NEN-EN-ISO 5667-3: NEN-EN-ISO 5667-3:20122018: Water - Monsterneming - Deel 3:
Conservering en behandeling van watermonsters, versie 20122018;
(…)
PM
Bijlage II:
Artikel 2.51 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel wordt aangegeven welke normen gehanteerd worden voor het meten van
emissiegrenswaarden. Artikelen met normbladen voor het bemonsteren van afvalwater, zoals dit
artikel, schrijven niet voor dat het afvalwater moet worden bemonsterd, maar wel wat er moet
gebeuren áls er wordt bemonsterd. Met het toevoegen van ‘NEN-ISO 15705’ wordt deze regel
gelijkgetrokken met andere regels in deze verordening, die voor het analyseren van het
chemisch zuurstofverbruik niet alleen NEN 6633 van toepassing verklaren maar ook NEN-ISO
15705.

C
Artikel 8.1.10 (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege
beperkte milieutoets)
Aan de geldigheid van een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 4.14
van de Invoeringswet Omgevingswet voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel
3.13, 3.106, eerste lid, onder a, b, c, d, e of f, 3.115, onder c, 3.125, eerste lid, onder c,
3.130, onder a, b, c, d, e, hf of i, 3.137, 3.153, 3.1643.163, 3.174, 3.202, 3.277, 3.281 of
3.332, van het Besluit activiteiten leefomgeving, is geen termijn verbonden.
ARTIKEL XIII (Omgevingsbesluit)
Het Omgevingsbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 1.1a (grondslag)
1. Dit artikel besluit berust op de artikelen 1.5, tweede lid, 1.7a, tweede lid, 2.7, 2.20, eerste
lid, 2.21a, tweede lid, 2.24, eerste lid, 5.7, tweede en derde lid, 5.9, 5.10, eerste en derde lid,
5.11, eerste lid, 5.12, tweede en derde lid, 5.13, eerste lid, 5.16, tweede lid, 5.36, vierde lid,
5.40, tweede lid, 5.44b, tweede lid, 5.47, tweede en vijfde lid, 5.52, tweede en derde lid, 8.1,
derde en vijfde lid, 12.1, eerste, vierde en vijfde lid, 12.5, derde lid, 12.6, vierde lid, 12.8,
tweede lid, 12.9, tweede lid, 13.3a, eerste lid, 13.3d, 13.4a, vijfde lid, 13.4b, vierde lid, 13.5,
eerste, tweede en derde lid, 13.11, eerste lid, 15.15, derde lid, 13.17, tweede lid, 13.20, zesde
lid, 13.22, eerste lid, 15.7, vierde lid, 15.8, vierde lid, 15.53, eerste lid, 16.1, 16.7, tweede lid,
16.15, eerste lid, 16.16, eerste lid, 16.17, eerste lid, 16.20, tweede lid, 16.24, 16.24a, 16.36,
zesde lid, 16.39, tweede lid, 16.42, 16.42a, 16.43, eerste en vierde lid, 16.44, vierde lid,
16.45, derde lid, 16.46, derde lid, 16.47, tweede lid, 16.52, eerste lid, 16.53a, 16.55, eerste
lid, 16.65, eerste lid, 16.139, eerste en tweede lid, 17.3, 17.5, derde lid, 17.6, 18.2, vierde en
zesde lid, 18.3, eerste en tweede lid, 18.15a, eerste en derde lid, 18.19, eerste lid, 18.22,
18.25, tweede en derde lid, 19.12, vierde lid, 20.6, eerste lid, 20.8, eerste lid, 20.13, eerste
lid, 20.14, vierde en vijfde lid, 20.21, derde lid, 20.22, eerste lid, 20.24, eerste lid, 20.25,
eerste lid, en 20.26, eerste lid, van de wet.
2. Dit besluit berust ook op:
a. de artikelen 6, eerste en derde lid, 7, eerste lid, 27, vijfde lid, 28a, eerste en zevende lid,
28b, 33, tweede en derde lid, en 34, vierde, vijfde, zesde, zevende en negende lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet;
b. artikel 19.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer; en
c. de artikelen 61, tweede lid, en 64, zesde lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

B
Artikel 4.27 (advies en instemming door Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties)
1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is adviseur voor een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit

en het voornemen bestaat om bij de beslissing op de aanvraag in een voorschrift van de
omgevingsvergunning op grond van artikel 4.5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving af te
wijken van een regel uit hoofdstuk 4 van dat besluit.
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een
maatwerkvoorschrift om af te wijken van een regel als bedoeld in het eerste lid, als voor de
bouwactiviteit geen omgevingsvergunning is vereist.
4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van niet toepassing op het met een
vergunningvoorschrift of maatwerkvoorschrift afwijken van artikel 4.103 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving.
C
Artikel 4.30 (advies en instemming door Minister van Infrastructuur en Waterstaat)
1. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is adviseur voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op:
a. een wateractiviteit die betrekking heeft op een watersysteem of onderdeel daarvan als
bedoeld in artikel 3.1;
b. een ontgrondingsactiviteit in:
1°. het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier; of
2°. een rijkswater, anders dan in het winterbed van een rivier, waarbij minder dan 100.000 m3
in situ wordt ontgraven;
c. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk, de
luchthaven Schiphol, een overige burgerluchthaven van nationale betekenis, een
burgerluchthaven van regionale betekenis, een hoofdspoorweg of een bijzondere spoorweg;
d. een activiteit anders dan bedoeld in artikel 4.11, onder a tot en met c, of in artikel 4.10,
eerste lid, 4.12 of 4.13, die geheel of in hoofdzaak plaatsvindt in:
1°. de territoriale zee voor zover gelegen buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde
gebied; of
2°. de exclusieve economische zone;
ed. een omgevingsplanactiviteit in een radarverstoringsgebied als bedoeld in artikel 5.155,
eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving als het gaat om mogelijke gevolgen voor het
civiele radarbeeld; of
fe. een omgevingsplanactiviteit in een gebied als bedoeld in artikel 5.161a, eerste lid, van het
Besluit kwaliteit leefomgeving.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is ook adviseur voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op een of meer activiteiten als
bedoeld in artikel 4.11, tweede lid, maar hij op grond van artikel 4.15, vierde lid, niet bevoegd
is op die aanvraag te beslissen.
3. De voorgenomen beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, b,
of c of d, of tweede lid, behoeft ook instemming van Onze Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, met uitzondering van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder
c, die betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een
burgerluchthaven van regionale betekenis, als de voorgenomen beslissing strekt tot het
weigeren van de vergunning.
D
Artikel 6.2 (faunabeheerplan)
1. Een faunabeheerplan bevat in ieder geval passende en doeltreffende maatregelen voor het
voorkomen en het bestrijden van schade aangericht door in het wild levende dieren.
2. Een faunabeheerplan wordt onderbouwd door trendtellingen van de populaties van in het
wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is om een
planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer te bewerkstelligen.
3. Een faunabeheerplan heeft geen betrekking op het beheren van populaties van exoten als
bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving of verwilderde dieren en op het
bestrijden van schadeveroorzakende exoten of verwilderde dieren.
4. Voor diersoorten die bij ministeriële regeling zijn aangewezen vanwege de omvang van hun
leefgebieden stellen faunabeheereenheden met een binnen een leefgebied vallend werkgebied

gezamenlijk het faunabeheerplan vast.
E
Artikel 8.20 (activiteiten waarover financiële bijdragen kunnen worden
overeengekomen)
De activiteiten waarover in een overeenkomst bepalingen over financiële bijdragen kunnen
worden opgenomen, bedoeld in artikel 13.22, eerste lid, van de wet, zijn:
a. de activiteiten, bedoeld in artikel 8.13;
b. de bouw van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, bouwwerk geen gebouw zijnde als
bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving voor:
1°. land- of tuinbouw, voor zover de oppervlakte ten minste 100 m2 bedraagt;
2°. opwekking of winning, omzetting of transport van energie of van gasvormige, vloeibare of
vaste stoffen als energiedrager;
3°. infrastructuur, voor zover het gaat om wegen, vaarwegen, spoorwegen of
telecommunicatie-infrastructuur;
4°. handelsreclame; of
5°. recreatie; en
c. andere activiteiten met het oog op het gebruik op grond van een
nieuw toegedeelde functie, voor zover het gaat om het gebruik van:
1°. een of meer bestaande gebouwen, niet zijnde recreatiewoningen, mits de brutovloeroppervlakte van het nieuw toegelaten gebruik ten minste 1.500 m 2 bedraagt;
2°. gronden, mits de grondoppervlakte van het nieuw toegelaten gebruik ten minste 1.000 m 2
bedraagt; of
3°. een of meer bestaande recreatiewoningen voor permanente bewoning.
F
Artikel 10.42a (gegevensverstrekking geluidregister)
1. De volgende bestuursorganen verstrekken de volgende gegevens op elektronische wijze aan
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat binnen de daarbij aangegeven termijn:
a. het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en Onze Minister van
Infrastructuur en Waterstaat verstrekken de gegevens, bedoeld in artikel 11.52, eerste lid,
onder a, onder 1˚, en onder 3˚ tot en met 5˚ en onder 7°, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, binnen vier weken na bekendmaking van het besluit tot vaststelling van een
geluidproductieplafond als omgevingswaarde;
b. het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en Onze Minister van
Infrastructuur en Waterstaat verstrekken de gegevens, bedoeld in artikel 11.52, eerste lid,
onder a, onder 2˚, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, op de dag van bekendmaking van
het besluit tot vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde;
c. het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, Onze Minister van
Infrastructuur en Waterstaat en de beheerder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de
Spoorwegwet, verstrekken de gegevens, bedoeld in artikel 11.52, eerste lid, onder a, onder 6˚,
van het Besluit kwaliteit leefomgeving, over een kalenderjaar voor 18 juli van het daarop
volgende jaar;
d. het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap en
gedeputeerde staten verstrekken de gegevens, bedoeld in artikel 11.52, eerste lid, onder b,
van het Besluit kwaliteit leefomgeving binnen vier weken:
1˚. na het bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, bedoeld in artikel 11.46, derde lid, van dat
besluit;
2˚. nadat toepassing is gegeven aan artikel 3.27, zesde lid, van dat besluit; en
3˚. nadat een besluit tot aanleg van een weg of spoorweg als bedoeld in artikel 3.27, eerste
lid, onder b, van dat besluit is genomen;
e. gedeputeerde staten, Onze Minister van Defensie en Onze Minister van Infrastructuur en
Waterstaat verstrekken de gegevens, bedoeld in artikel 11.52, eerste lid, onder c, van het
Besluit kwaliteit leefomgeving binnen vier weken na de bekendmaking van het
luchthavenbesluit; en
f. het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en Onze Minister van
Infrastructuur en Waterstaat verstrekken de gegevens, bedoeld in artikel 11.52, eerste lid,

onder d en e, van het Besluit kwaliteit leefomgeving binnen vier weken na ontvangst van de
melding of bekendmaking van de omgevingsvergunning.
2. De bestuursorganen, bedoeld in het eerste lid, verstrekken onverwijld gecorrigeerde
gegevens nadat is gebleken dat eerder door hen verstrekte gegevens onjuist zijn.
G
Artikel 12.6 (instelling en aanwijzing commissie)
Er is een OCW-schadebeoordelingscommissie archeologische rijksmonumenten die tot taak
heeft advies uit te brengen aan bestuursorganen over schadevergoeding als bedoeld in artikel
4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 15.1, eerste
lid, onder kj, van de wet, voor zover de schade voortvloeit uit beslissingen op aanvragen om
omgevingsvergunningen voor rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot een
archeologisch monument.
H
Artikel 13.1a (toedeling aanvullende handhavingstaak gewasbeschermingsmiddelen
en biociden aan ander bestuursorgaan)
De bestuursrechtelijke handhavingstaak, bedoeld in artikel 18.1 van de wet, berust bij het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden als bedoeld in bijlage I bij het Besluit
activiteiten leefomgeving bij het verrichten van de milieubelastende activiteiten, bedoeld in de
artikelen 3.184, 3.200, 3.205, 3.208, 3.211, 3.215, 3.218 en 3.250 van het Besluit activiteiten
leefomgeving, ook bij Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat en bij Onze Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
I
Artikel 13.3 (toedeling mede-handhavingstaak in verband met regels over
instemming)
J
Artikel 13.3a0 (toedeling mede-handhavingstaak in verband met andere regels)
De bestuursrechtelijke handhavingstaak berust bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving bij het verrichten
van de milieubelastende activiteiten, bedoeld in de artikelen 3.184, 3.200, 3.205, 3.208, 3.211,
3.215, 3.218 en 3.250 van dat besluit, ook bij Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat
en bij Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
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Artikel 13.3 (toedeling mede-handhavingstaak)
1. Voor zover het gaat om de naleving van de voorschriften van een omgevingsvergunning voor
een activiteit, berust in de volgende gevallen de bestuursrechtelijke handhavingstaak ook bij het
bestuursorgaan dat op grond van afdeling 4.2 heeft beslist over instemming met de
voorgenomen beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor die activiteit, of dat
op grond van artikel 4.37 van dit besluit of artikel 16.16, vierde lid, van de wet heeft bepaald dat
instemming niet is vereist:
a. het dagelijks bestuur van het waterschap: bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft
op een activiteit als bedoeld in artikel 4.24, eerste lid, onder a, b of c;
b. gedeputeerde staten:
1°. bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel
4.25, eerste lid, onder a, b, d, e of f, voor zover bij dat laatste onderdeel de activiteit betrekking
heeft op een watersysteem dat of een weg die in beheer is bij de provincie; en

2°. bij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.25, tweede lid, voor zover die
betrekking heeft op een ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de rijkswateren
behorende rivier of buiten de rijkswateren waarbij 100.000 m3 of meer in situ wordt ontgraven;
c. het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 20, derde lid, van de
Wet personenvervoer 2000: bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit
als bedoeld in artikel 4.26, eerste lid;
d. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat:
1°. bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel
4.29, eerste lid; en
2°. bij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.29, tweede lid;
e. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat:
1°. bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel
4.30, eerste lid, onder a, b of c, voor zover het bij dat laatste onderdeel gaat om een
beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk of een
hoofdspoorweg; enbij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 4.30, eerste lid, onder a, b, c, voor zover het bij die onderdelen gaat om een
beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk of een
hoofdspoorweg, of d; en
2°. bij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.30, tweede lid, voor zover die
betrekking heeft op een ontgrondingsactiviteit in een rijkswater, anders dan in het winterbed van
een rivier, waarbij 100.000 m3 of meer in situ wordt ontgraven;
f. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: bij een omgevingsvergunning die
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 4.31, eerste lid; en
g. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: bij een omgevingsvergunning die
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 4.32, eerste lid, onder a.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als gedeputeerde staten op grond van artikel 4.16
bevoegd gezag zijn, tenzij het gaat om een geval als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder
d, onder 1°.
3. Als in een projectbesluit uitdrukkelijk is bepaald dat het besluit geldt als een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.52, tweede lid, onder a, van de wet en daarbij op
grond van artikel 16.20, eerste lid, van de wet geen instemming is vereist, berust de
bestuursrechtelijke handhavingstaak voor de betrokken activiteit, voor zover het gaat om de
naleving van de voorschriften van de omgevingsvergunning voor die activiteit, in de in het eerste
lid, onder a, b, en g, bedoelde gevallen ook bij het dagelijks bestuur van het waterschap,
gedeputeerde staten, respectievelijk Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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Artikel 15.2 (lijst met vanwege het geluid te saneren gebouwen)
1. Voor de toepassing van paragraaf 12.1.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving stellen
onderstaande bestuursorganen uiterlijk op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip een lijst
samen van geluidgevoelige gebouwen:
a. het college van burgemeester en wethouders: voor gemeentewegen en voor lokale
spoorwegen die niet bij omgevingsverordening zijn aangewezen;
b. het dagelijks bestuur van een waterschap: voor waterschapswegen; en
c. gedeputeerde staten: voor provinciale wegen en voor lokale spoorwegen die bij
omgevingsverordening zijn aangewezen.
2. Op de lijst wordt vermeld een op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanwezig
geluidgevoelig gebouw dat ligt in het geluidaandachtsgebied van:
a. een provinciale weg die binnen een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde
bebouwde kom ligt, waarvan het geluid, bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds
zoals die zijn vastgesteld op grond van artikel 12.6, eerste lid, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, meer dan 5 dB hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 3.35 van dat
besluit;
b. een provinciale weg die buiten die bebouwde kom ligt, waarvan het geluid, bij volledige
benutting van de geluidproductieplafonds zoals die zijn vastgesteld op grond van artikel 12.6,
eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel
3.35 van dat besluit;
c. een lokale spoorweg die bij omgevingsverordening is aangewezen, waarvan het geluid, bij
volledige benutting van de geluidproductieplafonds, hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in
tabel 3.35 van het Besluit kwaliteit leefomgeving; of
d. een gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg die niet bij omgevingsverordening is
aangewezen, waarvan het geluid in het jaar, bedoeld in artikel 11.46, derde lid, van het Besluit
kwaliteit leefomgeving hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 3.35 van dat besluit.
3. Op de lijst wordt niet vermeld een geluidgevoelig gebouw:
a. waarop met toepassing van de Interimwet stad-en-milieubenadering een hogere
geluidbelasting dan de maximale waarde op grond van de Wet geluidhinder is toegestaan;
b. waarbij toepassing is gegeven aan artikel 83, vierde, vijfde, zesde of zevende lid, van de Wet
geluidhinder, zoals deze artikelen luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit;
c. dat eerder op grond van de Wet geluidhinder of hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer
vanwege het geluid op kosten van het Rijk is gesaneerd en is vermeld op een uiterlijk een jaar
na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit door Onze Minister van Infrastructuur en
Waterstaat te publiceren lijst, met uitzondering van gebouwen die zijn gesaneerd door een
verkeersmaatregel waarmee een snelheid van 30 km/u is ingesteld en waarvoor geen
rijksbijdrage voor geluidwerende maatregelen is ontvangen; of
d. dat alleen aan de voorwaarden van het tweede lid voldoet voor een bouwkundige constructie
die op grond van artikel 1b, vierde lid, van de Wet geluidhinder niet als gevel werd beschouwd.
4. De lijst bevat voor elk geluidgevoelig gebouw in ieder geval:
a. de in de Basisregistratie adressen en gebouwen opgenomen identificatienummers; en
b. het in het tweede lid bedoelde geluid op het gebouw.
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Artikel 15.4 (afwijkend tijdstip gegevensverstrekking ten behoeve van het
geluidregister)
1. In afwijking van artikel 10.42a, eerste lid, aanhef en onder a en b, verstrekt Onze Minister
van Infrastructuur en Waterstaat de in die onderdelen bedoelde gegevens met betrekking tot
geluidproductieplafonds langs rijkswegen en hoofdspoorwegen die zijn herberekend op grond
van artikel 3.2 van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, met uitzondering van het gegeven
bedoeld in artikel 11.52, eerste lid, onder a, onder 7°, van het Besluit kwaliteit leefomgeving,
binnen vier weken na die herberekening.
2. In afwijking van artikel 10.42a, eerste lid, aanhef en onder e, verstrekken gedeputeerde
staten, Onze Minister van Defensie en Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat de in dat
onderdeel bedoelde gegevens met betrekking tot op het tijdstip van inwerkingtreding van het
Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet geldende besluit over het toegelaten geluid van een
luchthaven waarvoor op grond van de Wet luchtvaart een luchthavenindelingbesluit, een
luchthavenbesluit of een besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven is vereist, binnen
een bij koninklijk besluit te bepalen termijn.
3. In afwijking van artikel 10.42a, eerste lid, aanhef en onder f, verstrekken het college van
burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en Onze Minister van Infrastructuur en
Waterstaat de in dat onderdeel bedoelde gegevens met betrekking tot activiteiten die rechtmatig
worden verricht op het tijdstip van inwerkingtreding van het Aanvullingsbesluit geluid
Omgevingswetrecht binnen een bij koninklijk besluit te bepalen termijn.
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rijstrook: rijstrook als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;
O
J9 Buisleidingen voor:
a. het transport van
gas, olie of
chemicaliën;
b. het transport van
kooldioxide stromen
voor geologische
opslag, met inbegrip
van de
pompstations; of
c. stoom of warm
water

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

De vergunning op
grond van artikel 94
of 95 van het
Mijnbouwbesluit of,
bij afwezigheid
daarvan, het
omgevingsplan of, bij
afwezigheid daarvan,
de
omgevingsvergunning
voor een
wateractiviteit.Het
omgevingsplan of, bij
afwezigheid daarvan,
de
omgevingsvergunning
voor een
wateractiviteit

