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De Omgevingswet en advisering door veiligheidsregio’s over 
milieubelastende activiteiten (mba’s) 

 

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking. De wet stroomlijnt en vereenvoudigt bestaande 

wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hiervoor worden nieuwe instrumenten 

en termen geïntroduceerd. De omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn hiervan de bekendste, maar 

ook op milieugebied gaat er veel veranderen. Zo wordt het begrip inrichting losgelaten, hiervoor in de 

plaats komt het begrip milieubelastende activiteit. Dit heeft ook gevolgen voor de vergunningplicht en 

voor het wettelijk adviesrecht van veiligheidsregio’s. Deze factsheet gaat in op deze veranderingen en 

wat de gevolgen hiervan zijn voor de veiligheidsregio’s. 

 

Van inrichting naar milieubelastende activiteit  

De Omgevingswet maakt, net als de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gebruik van het 
begrip ‘activiteiten’. Burgers, bedrijven en overheden 
kunnen activiteiten uitvoeren die de fysieke 
leefomgeving beïnvloeden. In de Omgevingswet staan 
regels voor deze activiteiten. 
Eén van deze activiteiten betreft de milieubelastende 
activiteit (mba). Dit betekent dat het begrip ‘inrichting’ 
zoals bedoeld in de Wet milieubeheer aangrijpingspunt 
voor de regulering van milieubelastende activiteiten 
verdwijnt.  
In het Bal is wel het begrip Seveso-inrichting 
gedefinieerd. Het begrip “inrichting” heeft hier echter 
een andere betekenis dan het begrip inrichting zoals 
bedoeld in de Wet milieubeheer.  
Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst 
milieubelastende activiteiten aan, bepaalt of voor deze 
activiteiten een melding of omgevingsvergunning nodig 
is en welke algemene regels per activiteit gelden. 
 
Voor de geldigheid van deze regels maakt het 
(meestal) niet uit: 
• of een activiteit een bedrijfsmatige omvang heeft;  
• hoe lang de activiteit duurt (de regels gelden ook 

voor activiteiten die korter duren dan 6 maanden);  
• of de activiteit op een vaste plek plaatsvindt.  
Dit was bij het begrip inrichting nog wel het geval. 
 
Om inzicht te krijgen in mba’s en welke regels hiervoor 
gelden is de opbouw van het Bal van belang. In de 
paragrafen hierna zal hier verder op worden ingegaan. 
 
Opbouw Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

De hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Bal hebben een getrapte structuur: 
• Hoofdstuk 2: beperkt aantal regels (o.a. specifieke zorgplicht en ongewone 

voorvallen) die van toepassing zijn op alle milieubelastende activiteiten die zijn 
opgenomen in hoofdstuk 3 

• Hoofdstuk 3 onderverdeling van de activiteiten in bedrijfstakken en een aantal 
activiteiten die niet bedrijfstakspecifiek zijn. Tevens bepaling vergunningplicht 
en de inhoudelijke algemene rijksregels voor deelactiviteiten via zogenoemde 
«richtingaanwijzers». 

• Hoofdstuk 4 de uitgeschreven algemene rijksregels per deelactiviteit. Bepaalde 
onderwerpen die bij veel deelactiviteiten terugkomen zijn ondergebracht in 
zogenoemde modules in hoofdstuk 5 om onnodige herhaling te voorkomen. 
Vanuit de hoofdstukken 3 of 4 wordt dan naar die modules verwezen. 

 

Milieubelastende activiteit, vergunningplicht en 

algemene regels 

De milieubelastende activiteiten (mba’s) zijn 
opgenomen in hoofdstuk 3 van het Bal (mba: 
richtingaanwijzer). Daarbij is tevens aangegeven welk 

van deze activiteiten vergunningplichtig is en welke 
regels uit hoofdstuk 4 en 5 op een activiteit van 
toepassing zijn. De paragrafen in hoofdstuk 3 zijn 
steeds op dezelfde wijze opgebouwd: 

• aanwijzing 

• vergunningplicht 

• richtingaanwijzer 

• gegevens en bescheiden 
 
Aanwijzing (aanwijsartikel) 

Elke paragraaf van hoofdstuk 3 begint met een artikel 
waarin de 'kernactiviteit' wordt omschreven:  
de aangewezen activiteit zelf. Vaak is ook sprake 
'functioneel ondersteunende activiteiten' die de 
kernactiviteit ondersteunen. In het artikel met de 
aanwijzing van de mba staat of functioneel 
ondersteunende activiteiten onderdeel zijn van de mba 
(dit is niet altijd het geval). Samen vormen ze de mba 
waarvoor de regels, van de paragraaf waarin ze staan, 
gelden. 

Kernactiviteiten   

Er wordt voor de kernactiviteit onderscheid gemaakt in (1) complexe bedrijven, (2) 
activiteiten behorend bij een specifieke bedrijfstak en (3) activiteiten die 
bedrijfstakken overstijgen. Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen bestaan alleen 
uit een kernactiviteit (dus geen functioneel ondersteunende activiteiten). 
 
Functioneel ondersteunende activiteiten 

Functioneel ondersteunende activiteiten zouden er zonder de kernactiviteit niet zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan technische ondersteuning van de kernactiviteit. Ook facilitaire 
voorzieningen, zoals een administratiekantoor, bezoekersruimte of showroom, 
kunnen functioneel ondersteunende activiteiten zijn. Het gaat om functionele 
ondersteuning in brede zin. 
 
Voorbeeld opslag- en transportbedrijven  
In paraaf 3.8.6 van het Bal is de mba “opslag- en transportbedrijf, groothandel en 
containerterminal” opgenomen. Deze mba bestaat uit een kernactiviteit en 
functioneel ondersteunende activiteiten.  
 
Kernactiviteit: 

• opslaan van stoffen of goederen; 

• onderhouden, repareren en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen of 

werktuigen; 

• opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen.  

 
Functioneel ondersteunende activiteiten: 

• Activiteiten die het opslaan, onderhouden, repareren, schoonmaken of opstellen 
functioneel ondersteunen. 

Bij de meeste aanwijzingen van de mba’s staan 
ook uitzonderingen. De hele paragraaf is dan niet van 
toepassing op die uitzonderingen. Let hierbij wel op: 
een activiteit die in de ene paragraaf van hoofdstuk 3 
wordt uitgezonderd, kan wel onder een andere 
paragraaf (andere mba) van hoofdstuk 3 vallen. 
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Als een activiteit onder de aanwijzing van een 
paragraaf uit hoofdstuk 3 valt, dan zijn altijd de 
bepalingen uit hoofdstuk 2 van het Bal daarop van 
toepassing (op de hele mba). Denk hierbij aan de 
specifieke zorgplicht en de bepaling over ongewone 
voorvallen. Deze bepalingen hebben in dat geval ook 
betrekking op de functioneel ondersteunende 
activiteiten die onderdeel uitmaken van de mba. 
 
Vergunningplicht (artikel vergunningplicht) 

Na het “aanwijsartikel” volgt het artikel waarin is 
vastgelegd welk deel van de mba vergunningplichtig 
is. In de meeste gevallen heeft de vergunningplicht 
namelijk alleen betrekking op een deel van de mba. 
Hierdoor kan het zo zijn dat de functioneel 
ondersteunende activiteiten die zijn opgenomen in het 
aanwijsartikel niet vergunningplichtig zijn. Op deze 
activiteiten is dan wel hoofdstuk 2 van het Bal van 
toepassing. Bij complexe bedrijven, zoals aangewezen 
in afdeling 3.3 van het Bal, is de vergunningplicht van 
toepassing op de hele mba. Meestal is dat het hele 
bedrijf (bijvoorbeeld bij een Seveso-inrichting). 
 
Richtingaanwijzer 

Vervolgens volgt een artikel waarin wordt aangegeven 
welke inhoudelijke regels (algemene regels) van 
hoofdstuk 4 en 5 van het Bal van toepassing zijn op de 
aangewezen mba of een deel daarvan. Dit wordt de 
'richtingaanwijzer' genoemd. Deze regels gelden alleen 
voor zover ze in een richtingaanwijzer staan (de 
richtingaanwijzer bepaalt voor welk deel van de mba 
welke regels gelden). 
Het is mogelijk dat een onderdeel van een aangewezen 
mba zou vallen in het toepassingsbereik van een 
paragraaf uit hoofdstuk 4 die niet in de 
richtingaanwijzer (artikel hoofdstuk 3) staat. In dat 
geval gelden de regels uit hoofdstuk 4 niet voor dat 
onderdeel. Wel geldt dan de specifieke zorgplicht. Deze 
situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als een 
bepaalde activiteit alleen bij uitzondering of alleen op 
kleine schaal in een bepaalde sector voorkomt. 
 
Gegevens en bescheiden 

Bij diverse mba’s uit hoofdstuk 3 van het Bal staat de 
plicht om 'gegevens en bescheiden' aan te leveren. 
Daarnaast zijn er in hoofdstuk 2 tot en met 5 van het 
Bal nog verplichtingen tot het aanleveren van 
informatie opgenomen. 
 
Samenloop algemene regels en vergunning 

De algemene regels die de richtingaanwijzer aanwijst 
gelden naast een eventuele vergunning en de 
voorschriften die daarbij horen. Als de 
richtingaanwijzer regels uit hoofdstuk 4 aanwijst voor 
activiteiten die onder de vergunning vallen, hoeft de 
vergunning hier geen voorschriften voor te stellen. 
Mocht er een maatwerkvoorschrift nodig zijn bij de 
regels uit hoofdstuk 4, dan komt dat 
maatwerkvoorschrift in de vergunning te staan, 
conform de algemene lijn over maatwerkvoorschriften 
en vergunningvoorschriften. In een aantal gevallen 
wijst de richtingaanwijzer regels uit hoofdstuk 4 of 5 
alleen aan voor zover de activiteit niet 

vergunningplichtig is. In dat geval moeten er in de 
vergunning wel regels worden opgenomen voor die 

activiteit waarbij kan worden aangesloten bij de regels 
uit hoofdstuk 4 en 5. 
 
Procedure regels 

Net als de Wabo kent ook de Omgevingwet voor 
vergunningverlening een reguliere procedure en een 
uitgebreide procedure. Uitgangspunt is dat de reguliere 
procedure wordt gevolgd. De beslistermijn voor de 
reguliere procedure is 8 weken. Daarna is er 
nog bezwaar en beroep mogelijk. Het bevoegd gezag 
kan de beslistermijn eenmalig verlengen met 6 weken 
(artikel 16.64 lid 2 Omgevingswet). 
 
Voor een aantal vergunningen is in artikel 10.24 van 
het Omgevingsbesluit is bepaald dat de uitgebreide 
procedure moet worden toegepast. Dit is o.a. het geval 
voor een aantal mba’s waaronder Seveso-inrichtingen 
en IPPC-installaties (tenzij het gaat om een wijziging 
die geen significante nadelige gevolgen heeft voor 
gezondheid of het milieu). Het bevoegd gezag beslist in 
dat geval binnen 6 maanden na een aanvraag. Bij de 
uitgebreide procedure komt er eerst een ontwerp-
beschikking waartegen zienswijzen kunnen worden 
ingediend. Vervolgens kan tegen het definitieve besluit 
beroep (rechtbank) gevolgd door hoger beroep (Raad 
van State) worden ingesteld. 
 
In artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht 
staat dat het bevoegd gezag de uitgebreide procedure 
van toepassing mag verklaren. Dit mag echter niet bij 
een aanvraag om een omgevingsvergunning (artikel 
16.62, derde lid, Omgevingswet). Hierop gelden 2 
uitzonderingen: 

• In bepaalde gevallen bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit (artikel 16.65, vierde lid, 
Omgevingswet). 

• De aanvrager heeft verzocht om of ingestemd met 
het toepassen van de uitgebreide procedure (artikel 
16.65, eerste lid, onder a, Omgevingswet). 

 
Onlosmakelijkheid vervallen 

De Wabo, verplicht initiatiefnemers om één vergunning 
aan te vragen voor activiteiten die onlosmakelijk met 
elkaar samenhangen. De onlosmakelijkheid is in de 
Omgevingswet losgelaten. De initiatiefnemers kunnen 
zelf kiezen om in één keer een vergunning aan te 
vragen voor meerdere activiteiten, maar dat hoeft niet. 
 
Adviesrecht veiligheidsregio’s bij mba’s 

De komst van de Omgevingswet heeft ook gevolgen 
voor de wettelijke adviestaak van de veiligheidsregio.  
In artikel 4.33 van het Omgevingsbesluit is een 
adviesrecht voor de veiligheidsregio's opgenomen voor 
aanvragen om omgevingsvergunningen voor mba’s. 
Omdat sprake is van een wettelijke adviestaak moet 
het bevoegd gezag Omgevingswet de veiligheidsregio 
in de gelegenheid stellen advies uit te brengen. Het 
adviesrecht heeft betrekking op brandveiligheid als 
geheel en is niet ingeperkt zoals bijvoorbeeld het 
adviesrecht dat in artikel 12 van het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen was opgenomen. Het adviesrecht 
wordt hiermee breder.    
Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat 
het adviesrecht alleen betrekking heeft op de mba die 
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wordt aangevraagd en niet op de hele locatie van het 
bedrijf. Het begrip inrichting verdwijnt immers. 
 
Omdat de beslistermijnen voor veel aanvragen korter 
worden, zal ook de termijn voor advies korter zijn. Het 
is daarom belangrijk dat de veiligheidsregio’s vroeg in 
het proces worden betrokken bij initiatieven van 
bedrijven. Door deelname aan het vooroverleg kan de 
veiligheidsregio adviseren over (bron)maatregelen en 
kan worden voorkomen dat de verkeerde keuzes 
worden gemaakt. 
 

Indieningsvereisten 
Bij het indienen van een aanvraag moet informatie 
worden ingediend die nodig is voor de beslissing op de 
aanvraag. Deze zogenaamde  indienings- of 
aanvraagvereisten1 zijn opgenomen in de 
Omgevingsregeling (Or). In artikel 7.1 en 7.2 Or is 
opgenomen welke de algemene informatie bij elke 
aanvraag om vergunning moet worden ingediend.  
Voor aanvragen voor een mba is in paragraaf 7.2 Or 
per mba aangegeven welke informatie bij de aanvraag 
moet worden aangeleverd. Daarbij wordt opgemerkt 
dat voor een mba meerdere artikelen van toepassing 
kunnen zijn. Zo moet voor een Seveso-inrichting niet 
alleen de informatie uit artikel 7.27 Or worden 
ingediend maar ook de informatie die is opgenomen in 
artikel 7.54 en de informatie van elke mba die binnen 
de Seveso-inrichting wordt uitgevoerd. 
Bovendien moet voor mba’s die externe 
veiligheidsrisico’s veroorzaken daarnaast ook de 
informatie die in artikel 7.22a Or is opgenomen worden 
ingediend. 
 
Maatwerk  

Het bevoegd gezag mag afwijken van artikel 2.11, 
afdeling 2.7 en de hoofdstukken 3, 4 en 5 van het Bal, 
tenzij anders bepaald. Het bevoegd gezag kan van de 
regels van het Bal o.a. afwijken met: 
• een algemeen geldende maatwerkregel voor 

milieubelastende activiteiten in het omgevingsplan 
(gemeente) of de omgevingsverordening 
(provincie); 

• een individueel maatwerkvoorschrift of een 
vergunningvoorschrift; 

• het toestaan van een gelijkwaardige maatregel (zie 
paragraaf ‘gelijkwaardigheid’). 

 
In de artikelen 2.12 tot en met 2.15 van het Bal staan 
de gevallen waarin het bevoegd gezag niet mag 
afwijken.  
Het bevoegd gezag mag ook niet afwijken van de 
aanwijzing van vergunningplichtige gevallen in 
hoofdstuk 3 van het Bal. Een extra vergunningplicht, 
dus bovenop de al geldende vergunningplichten van 
het Bal, mag echter altijd. Deze vergunningplicht wordt 
geregeld in het omgevingsplan.  
 
Maatwerkregels 

Een maatwerkregel is een lokale uitwerking van een 
algemene regel van het Rijk of de 
provincie. Maatwerkregels van de gemeenten staan in 
het omgevingsplan en richten zicht tot iedereen die die 

                                                 
1 Omdat de aanwijzing bedrijfsbrandweer vanuit een eigen wetgeving 
(Wvr) wordt geregeld, is het bedrijfsbrandweerrapport niet als 

activiteit wil uitvoeren. Maatwerkregels vind je dus niet 
terug in een omgevingsvergunning voor een mba. 
Maatwerkregels helpen om regels te specificeren voor: 

• onvoorziene situaties 

• bijzondere gevallen 

• lokale omstandigheden 

• het bereiken van ambities voor de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving 

Maatwerk moet altijd rekening houden met de doelen 
van de Omgevingswet en mag daarmee niet in strijd 
zijn.  Daarnaast moet het bestuursorgaan zich bij 
maatwerk aan de strekking van de rijksregels houden.  
 

Maatwerkvoorschriften 

Via de richtingaanwijzer is aangeven welke algemene 
regels uit hoofdstuk 4 van toepassing zijn op de 
aangewezen mba of een deel daarvan. In de meeste 
gevallen zullen de regels in het Bal volstaan maar met 
maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag de 
landelijke regels meer toespitsen op de concrete 
situatie of de locatie. De maatwerkmogelijkheden uit 
het Bal zijn algemeen en niet per voorschrift bepaald 
zoals in het Activiteitenbesluit en de 
Activiteitenregeling.  
Dit betekent echter niet dat er onder het Bal opeens 
veel meer maatwerk nodig is. Wel zijn er straks ook 
andere mogelijkheden om af te wijken van de 
milieuregels van het Bal. 
 
Voor het opstellen van maatwerkvoorschriften voor 
mba’s geldt als voorwaarde dat het gaat om maatwerk 
in het belang van het milieu. Het bevoegd gezag moet 
het oogmerk en de strekking van de algemene 
rijksregels (artikel 4.22 en 4.23 Omgevingswet) in acht 
nemen, wat betekent dat het bevoegd gezag (net als 
bij maatwerkregels) uit moet gaan van de beste 
beschikbare technieken (BBT), zoals de meeste PGS-
richtlijnen. 
 
Met een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift 
is het ook mogelijk om af te wijken van onderdelen van 
de specifieke zorgplicht. Dat geldt voor het testen of 
gebruiken van nieuwe technieken. Denk bijvoorbeeld 
aan onderdelen van de energietransitie, waar de 
wetgeving nog onvoldoende bij aansluit. Daarvoor 
gelden wel voorwaarden (artikel 2.13, lid 3, Bal). 
Bijvoorbeeld dat het maatwerkvoorschrift of 
vergunningvoorschrift maximaal 9 maanden mag 
gelden. 
 
Gelijkwaardigheid 

Het toepassen van gelijkwaardige maatregelen is 
geregeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet. Degene 
die een activiteit verricht, kan bijna altijd in plaats van 
de voorgeschreven maatregel een gelijkwaardige 
maatregel treffen. Soms kunnen algemene regels 
kunnen het treffen van een gelijkwaardige maatregel 
ook verbieden. In artikel 7.6 van het Bbl is een aantal 
gevallen opgenomen waarin het treffen van een 
gelijkwaardige maatregel is uitgesloten. In het Bal komt 
een dergelijk verbod niet voor.  
 

indieningsvereiste bij de aanvraag om omgevingsvergunning milieu 
opgenomen. (zie verder factsheet art. 31) 
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Het gaat bij gelijkwaardige maatregelen niet alleen om 
afwijkingen van maatregelen die zijn voorgeschreven 
in het Bal of het Bbl, maar ook om regels in een 
omgevingsplan, waterschapsverordening of 
omgevingsverordening.  
Gelijkwaardige maatregelen zijn veelal technische 
maar kunnen soms ook organisatorisch zijn. De 
bewijslast van het aantonen van de gelijkwaardigheid 
ligt bij degene die de activiteit verricht.  
 
Over het algemeen moet degene die een activiteit 
verricht, voorafgaand toestemming voor een 
gelijkwaardige maatregel vragen bij het bevoegd 
gezag. Voor de beoordeling van deze gegevens kan het 
bevoegd gezag advies vragen aan de veiligheidsregio. 
Voor gelijkwaardige maatregelen bij mba’s waarvoor 
de veiligheidsregio wettelijk adviseur is, is dit verzoek 
om advies een verplichting.  
 
Voor een vergunningsplichtige activiteit geldt dat bij de 
aanvraag gegevens worden verstrekt waaruit blijkt dat 
met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde 
resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven 
maatregel is beoogd (artikel 7.2 Omgevingsregeling). 
Middels de vergunning neemt het bevoegd gezag dan 
een besluit over de aangevraagde gelijkwaardige 
maatregel(en). Gaat het om een gelijkwaardigheid 
t.a.v. algemene regels dan neemt het bevoegd gezag 
op een verzoek om toepassing van gelijkwaardige 
maatregel een apart besluit (waartegen ook bezwaar 
en beroep open staat).  
Daarbij is verder nog van belang dat een gelijkwaardige 
maatregel voor bouw niet zondermeer ook kan worden 
ingezet als gelijkwaardige maatregel voor milieu en 
andersom. Er moet altijd gekeken worden vanuit 
welk(e) beoordelingskader(s) en met welk doel de 
maatregel waarvoor gelijkwaardigheid wordt toegepast 
wordt geëist. Een klassiek voorbeeld is de sprinkler die 
als gelijkwaardigheid voor een te groot compartiment 
gebruikt wordt, maar niet per definitie geschikt is om 
een opslag van gevaarlijke stoffen conform 
beschermingsniveau 1 van de PGS 15 te 
bewerkstelligen.  
 

Zorgplicht 

Bij de mba’s uit het Bal geldt naast algemene regels of 
een eventuele vergunningplicht een specifieke 
zorgplicht. De specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 
van het Bal. Deze zorgplicht geldt voor alle mba’s die 
in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. De 
algemene voorschriften van het Bal c.q. een 
vergunning zullen meestal voldoende zijn om nadelige 
effecten te voorkomen. Wanneer degene die de 
activiteit verricht ongebruikelijke handelingen uitvoert 
of juist handelingen nalaat, waarvan hij kan weten dat 
daardoor nadelige gevolgen voor de fysieke 
leefomgeving ontstaan, heeft de zorgplicht wél 
betekenis naast de voorschriften. 
 
De specifieke zorgplicht heeft ook een functie in de 
volgende gevallen: 

                                                 
2 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-
activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/decentrale-
regels-mba/vergunning-melding/ 

• een onvoorziene situatie waaraan bij het opstellen 
van het Bal of een vergunning niet is gedacht 

• een activiteit die afwijkt van de gangbare praktijk 
waarop de regels zijn gebaseerd 

• nieuwe ontwikkelingen binnen een (deel)activiteit 

• een geheel nieuwe deelactiviteit 
Als het bevoegd gezag constateert dat het bedrijf de 
specifieke zorgplicht overtreedt dan geeft zij dit bij het 
bedrijf aan. Het bedrijf moet direct maatregelen 
nemen. Afhankelijk van de situatie kan het bevoegd 
gezag een maatwerkvoorschrift opleggen. Een 
maatwerkvoorschrift t.a.v. de zorgplicht kan ook 
worden opgesteld om de zorgplicht te verduidelijken 
voor een specifieke situatie.  
 
Omgevingsplan 

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke 
leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar 
grondgebied. Elke gemeente heeft één omgevingsplan. 
Een omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan en 
de verordeningen m.b.t. de fysieke leefomgeving van 
een gemeente. Het plan heeft een verordenend 
karakter en is echt een ander instrument dan het 
bestemmingsplan. In een omgevingsplan kun je met 
open normen (beleidsregels) werken om zo ruimte te 
introduceren.  
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
beschikken gemeenten over een tijdelijk 
omgevingsplan. Dit bestaat uit de bestemmings-
plannen, de beheersverordeningen en de bruidsschat. 
De bruidsschat bevat regels die het Rijk overdraagt aan 
de gemeenten. In de bruidsschat zitten ook een aantal 
mba’s die niet terugkeren in het Bal en milieuaspecten 
die beter lokaal kunnen worden geregeld. 
In de overgangsfase, de periode van de inwerking-
treding van de wet tot 2029, moeten gemeenten het 
tijdelijk omgevingsplan omzetten in het omgevingsplan 
nieuwe stijl: een omgevingsplan dat voldoet aan alle 
regels van de Omgevingswet.  
 
Milieubelastende activiteiten in het 

omgevingsplan 

In het omgevingsplan kan een gemeente decentrale 
regels (waaronder beoordelingsregels) opnemen. 
Hiervan kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt voor 
mba’s die niet in het Bal zijn aangewezen. Voor deze 
activiteiten gelden geen algemene rijksregels. Voor die 
activiteiten kunnen decentrale overheden regels 
stellen. Voor de mba’s die de gemeente in het 
omgevingsplan regelt kan een gemeente inhoudelijke 
voorschriften, vergunningplichten, meldingsplichten en 
informatieplichten opnemen.2 De veiligheidsregio kan 
bij het opstellen van het omgevingsplan adviseren over 
de inhoud van de beoordelingsregels. Daarbij kan de 
veiligheidsregio tevens aangeven voor welke 
omgevingsplanactiviteiten het wenselijk is de 
veiligheidsregio’s om advies te vragen. Deze 
adviesbevoegdheid dient in de omgevingsplanregels te 
worden vastgelegd.  
De mogelijkheid voor het opnemen van regels t.a.v. 
mba’s in een omgevingsplan volgt uit artikel 4.1 
Omgevingswet. Een voorwaarde hierbij is dat het nodig 
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is voor de taken die aan de gemeente zijn opgedragen 
(evenwichtige toedeling van functies, artikel 2.14 Bal). 
De gemeente kan voor mba’s een extra vergunningplicht 
in het omgevingsplan opnemen, dus bovenop de al 
geldende vergunningplichten van het Bal. Deze 
mogelijkheid volgt voor gemeenten uit artikel 4.4 
Omgevingswet (omgevingsplanactiviteit). 
 

Omgevingsplanactiviteit 

Een omgevingsplanactiviteit is een activiteit die op 
grond van het omgevingsplan vergunningplichtig is 
(binnenplanse omgevingsactiviteit). Vóór het 
ontplooien van deze activiteit moet een vergunning 
worden aangevraagd. De aanvraag wordt getoetst aan 
de beoordelingsregels die in het omgevingsplan staan. 
Indien voor een dergelijke activiteit in de 
beoordelingsregels tevens een adviesrecht voor 
veiligheidsregio’s is opgenomen, heeft de 
veiligheidsregio de bevoegdheid hierover te adviseren. 
Het is dus belangrijk als veiligheidsregio te adviseren 
over de inhoud van het omgevingsplan en hier, indien 
noodzakelijk voor de betreffende activiteit, een 
adviesbevoegdheid voor omgevingsplanactiviteiten 3. 
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3 www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200601-BRNL-Handreiking-
Bouwstenen-fysieke-veiligheid-omgevingsplan-versie-1-0.pdf 

 


