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Introductie
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Drie vragen:

1. Wat betekent de komst van de Omgevingswet (op hoofdlijnen) voor 
bedrijven?

2. Welke verandering brengt de Omgevingswet voor het thema ‘externe 
veiligheid‘?

3. Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor het aanvragen van 
een nieuwe omgevingsvergunning (bouw en milieu)?

Inhoud



Huishoudelijke mededelingen

• Gebruik camera en microfoon
• Tijdens voorstelrondje camera en microfoon aan
• Tijdens de les microfoon uit i.v.m. achtergrondgeluid, behalve als je wat wilt delen of vragen
• Tijdens de workshop camera graag aanhouden

• Vragen stellen
• Verduidelijkende vragen via de microfoon
• Verdiepende vragen via de chat

• Presentatie wordt rond 12:00 aan jullie toegestuurd



Nieuws van 1 april 2020
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Nieuws van 20 mei 2020



Kennismaken
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1. Wat betekent de komst van de Omgevingswet 
(op hoofdlijnen) voor bedrijven?



GRIJP JE KANS



Vanaf 2021: Omgevingswet, een samenhangende wet over de 
fysieke leefomgeving

Omgevingswet
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“ Misschien wel de grootste wetswijziging 
sinds de invoering van de Grondwet” 



• Ruimte geven aan maatschappelijke doelen (duurzaamheid, energie, 
gezondheid)
• Integratie en opschonen Omgevingsrecht
• Meer decentrale beleidsvrijheid en maatwerk
• Snellere procedures
• Beleidsneutraal

Omgevingswet – het grote doel
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Impact?



• Decentraal wat kan
• Centraal wat nodig
• Zorgplicht (art 1.6 OW)
• Minder regels, minder vergunningen
• Participatie aanvraag 

omgevingsvergunning (art 7.4 OR)

Kernwijzigingen
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Wabo

Omgevingswet en 4 AmvB’s

Activiteiten-
besluit

Besluit externe 
veiligheid 

Buisleidingen

Besluit externe 
veiligheid 

Inrichtingen

Wet 
Milieubeheer

Wet Ruimtelijke
Ordening

Besluit Risico’s 
Zware 

Ongevallen

Woningwet

Bouwbesluit

Besluit externe 
veiligheid 

transportroutes
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Omgevingswet en 4 AmvB’s

Rijksregels voor 
activiteiten in de 

fysieke 
leefomgeving.

Rijksregels voor 
activiteiten die 

ingrijpen op 
bouwwerken.

Regels bedoeld voor 
de bestuursorganen 

van het Rijk, de 
provincie, de 

gemeente en het 
waterschap.

De algemene, 
procedurele regels 

bedoeld 
voor burgers, 
bedrijven en 

overheid.
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Nieuw instrumentarium Omgevingswet

Omgevingswet Nu

Omgevingsvisie Structuurvisie, waterplan, milieubeleidsplan 

Omgevingsplan / -verordening Bestemmingsplan, gemeentelijke en provinciale verordeningen 
(ex OOV), keur van het waterschap

Algemene rijksregels (Bal,Bbl, Bkl, 
Omgevingsbesluit)

Algemene rijksregels (Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit Wm, Bevi etc)

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning (Wabo)
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Nieuw
• Term inrichting komt te vervallen
• Activiteit (bouw, milieu, lozing enz.) 
• Milieubelastende activiteit (H3 Bal)
• Locatie



Wat is nog meer nieuw?

• Eén bevoegd gezag m.u.v. complexe bedrijven
• Wie bevoegd gezag is staat in H4 Omgevingsbesluit

• Participatie
• Gezondheid als thema





Voorbeeld milieubelastende activiteit

§ 3.2.9 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
Artikel 3.27 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 
2.1 wordt aangewezen het opslaan in verpakking van:

gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 of 8;
gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu 
verontreinigen; of
gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, 
categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-
verordening.

Basispresentatie Omgevingswet augustus 2018

PGS 15 opslag



Voorbeeld milieubelastende activiteit

§ 3.3.1 Seveso-inrichting
Artikel 3.50 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 
2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een Seveso-
inrichting, als een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 
3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn aanwezig is of mag 
zijn of kan ontstaan bij verlies van controle over de 
processen, in een hoeveelheid van ten minste de 
drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, of deel 2, 
bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de 
aantekeningen bij die bijlage.

Basispresentatie Omgevingswet augustus 2018

Seveso-inrichting



Nieuw: milieubelastende activiteit (MBA)
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Milieubelasting
per inrichting

Milieubelasting
per activiteit 

(behalve BRZO)



MBA: complexe bedrijven
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Complexe bedrijven zijn vergunningplichtig voor meerdere activiteiten.



Locatie

• Een mba in het Bal vindt plaats op een locatie
• Geen juridische definitie
• Geeft aan dat de mba’s uit het Bal een vaste plek hebben
• Uitgangspunt: locatie heeft een adres 
• Zal vaak samenvallen met kadastraal perceel
• De uitvoerder van de activiteit is vaak de eigenaar of huurder van het 

perceel.



Activiteiten (Bal afd 3.3):
• Seveso-inrichtingen 
• Aantal ippc-installaties met bovengemeentelijke milieugevolgen of 

een hoog milieurisico 
• Aantal andere activiteiten met bovengemeentelijke milieugevolgen of 

een hoog milieurisico 

Complexe bedrijven zijn vergunningplichtig voor meerdere activiteiten.

Nieuw: complexe bedrijven
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Het Brzo 2015 komt terug in verschillende AMvB’s:
• Procedures, coördinatie, toezicht en handhaving in het Omgevingsbesluit. 
• De inhoud staat vooral in het Besluit activiteiten leefomgeving (vooral 

paragraaf 4.2). 
• De aanwijzing van domino-inrichtingen, de risicokaart en de 

veiligheidsafstanden in het omgevingsplan in het Besluit kwaliteit 
leefomgeving.

Seveso-inrichtingen

29
Voor BRZO-bedrijven blijft het begrip ‘inrichtingen’ wel bestaan



Overgangsrecht Omgevingswet
• De Invoeringswet Omgevingswet en het Invoeringsbesluit Omgevingswet 

regelen het overgangsrecht voor:

• Het overgangsrecht geldt zowel voor vergunningplichten uit 
rijksregelgeving als uit decentrale regelgeving.

30

Vergunningen Wm-
inrichtingen

Lopende 
procedures AMvB’s

Uitzonderingen 
en voorwaarden 

AMvB’s
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Overgangsrecht Wm-inrichtingen
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Mogelijke situaties Overgang naar de Omgevingswet

Oud vergunningvoorschrift dat uitsluitend gold voor 
een deel van een bedrijf dat onder het nieuwe 
recht ook vergunningplichtig is

Blijft een vergunningsvoorschrift onder de 
Omgevingswet

Een oud vergunningvoorschrift dat uitsluitend gold 
voor een deel van het bedrijf dat onder het Bal niet-
vergunningplichtig is

Wordt een maatwerkvoorschrift onder de 
omgevingswet

Een oud vergunningvoorschrift dat zowel gold voor 
een deel van een bedrijf dat onder het Bal 
vergunningplichtig is als voor een deel dat niet-
vergunningplichtig is

Wordt een maatwerkvoorschrift voor het hele 
bedrijf (bijvoorbeeld geluidsvoorschrift)

• Het hangt af van de inhoud van het oude vergunningvoorschrift of het 
een vergunningvoorschrift of een maatwerkvoorschriften op grond 
van het Bal of op grond van het Omgevingsplan wordt



IJsbaan ‘de schaats’ heeft een koelinstallatie (> 1.500 kg ammoniak). Bij 
de ijsbaan hoort ook een restaurant

Voorbeeld : IJsbaan met restaurant – Huidig
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Omgevingsvergunning 
Milieu (i.v.m. aanwezigheid 
> 1.500 kilo ammoniak in 

koelinstallatie)



Voorbeeld : IJsbaan met restaurant – OW
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Vergunningplichtige MBA
(art. 3.16 Bal)

Voorschriften die uitsluitend golden voor 
de koelinstallatie blijven voorschriften op 

grond van het Bal

MBA. Niet 
vergunningplichtig 

(paragraaf 3.9.4 Bal) 

Voorschriften die golden voor de ijsbaan 
worden maatwerkvoorschriften op grond 

van het Bal

Geen MBA
De regels voor het restaurant staan in het 

omgevingsplan van de gemeente

Voorschriften die ook golden voor andere activiteiten dan de ijsbaan zelf worden 
maatwerkvoorschriften. De geluidsvoorschriften voor de ijsbaan en het restaurant samen 

bijvoorbeeld worden maatwerkvoorschriften op grond van het omgevingsplan



De raffinaderij heeft een vergunning voor de hele Wm-inrichting

Voorbeeld 3: Raffinaderij – huidige situatie
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Omgevingsvergunning 
voor de raffinaderij als 

Wm-inrichting



Voorbeeld 3: Raffinaderij – Omgevingswet
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Een Raffinaderij is een 
MBL uit afdeling 3.3 Bal en 

daarmee een 
‘complex bedrijf’

Vergunningplicht geldt voor de hele MBA, 
inclusief functioneel ondersteunende 

MBA’s (zoals de windmolens, opslagtanks, 
tankstation, bedrijfsrestaurant) die 

ondersteunend zijn aan de kernactiviteit

Oude omgevingsvergunning milieu wordt een 
omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet. Er zit 

geen verschil tussen de activiteiten die onder oude vergunning 
vielen en de activiteiten die onder de nieuwe vergunning vallen



Na medio-2021 verandert een aantal spelregels in het omgevingsrecht. 
Bij aanvraag van een wijziging- of revisievergunning:
- Wordt beoordeeld op basis van de door je aangevraagde 

milieubelastende activiteiten (MBA);
- Zijn je activiteiten mogelijk deels niet meer vergunningplichtig en 

volstaat een melding;
- Verandert er niet zoveel als je als Seveso-inrichting wordt/bent 

beoordeeld;
- Is de procedure tijd (in theorie) korter.

Samenvatting

48
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2. Welke verandering brengt de 
Omgevingswet voor het thema ‘externe 
veiligheid‘?



Artikel 1.3 
• Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de 

bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge 
samenhang:
a. bereiken en in stand houden van een veilige en

gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit, en

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de 
fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke 
behoeften.

Doelen van de Omgevingswet

50



Wet- en regelgeving EV (nu)

Activiteiten-
besluit

Besluit externe 
veiligheid 

Buisleidingen

Besluit externe 
veiligheid 

transportroutes

Besluit externe 
veiligheid 

Inrichtingen

Regeling 
Basisnet

Regeling EV 
Buisleidingen

Regeling EV 
Inrichtingen

Wet 
Milieubeheer

Wet Ruimtelijke
Ordening

Wabo
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Besluit Risico’s 
Zware 

Ongevallen



Veiligheid in de omgevingswet (en AmvB’s)
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Omgevingswet Besluit activiteiten 
leefomgeving

Besluit bouwwerken 
leefomgeving

Besluit kwaliteit 
leefomgeving

Veilige fysieke leefomgeving 
(art. 1.3)

Externe veiligheid (per 
activiteit)

Brandveiligheid gebouw 
(o.a. § 3.2.1)

Waterveiligheid (§ 2.1.1)

Waterveiligheid (art. 2.15) Seveso (§ 4.2) Tunnelveiligheid (§ 3.7.9) Zwemwaterveiligheid (§
2.2.3)

Nationale veiligheid (art. 
2.19)

Branden, rampen en crisis (§
5.1.2)

Zwemwaterveiligheid (art. 
2.30)

Externe veiligheid (§ 5.1.2 en 
8.5.1))

Externe veiligheid (art. 2.28)
Landsverdediging en 
nationale veiligheid (§ 5.1.2)

Veiligheid gebouw (art. 4.21) Veiligheid gebouw (§ 8.3.1)



Externe veiligheid gaat over…

• Risico’s van
• Opslag, productie, gebruik, vervoer van Gevaarlijke stoffen
• Vliegtuigen op of bij luchthavens
• Windturbines
• Voor Mensen in de
• Omgeving

Risicobronnen

Risico-ontvangers

53



Risicobenadering

risiconormen in NL:

Normeren minimaal 
veiligheidsniveau burger

(plaatsgebonden risico)

(Bestuurlijke) afweging kans op 
ramp. Verantwoordingsplicht

(groepsrisico)

EV risico

54

Effect

Kans

Blootstellings-
factor



Plaatsgebonden risico (PR)Plaatsgebonden risico 

 

 

 

 

 

                                           

 

Toevoegen: 

- Kans op overlijden 
- Kans op effect 
- Slachtoffer: aanname 1 persoon 24 uur per dag onbeschermd aanwezig 
- Plaatsgebonden risico: kans op overlijden van een denkbeeldige persoon 

Kenmerk:
• Plaatsgebonden risico: kans per jaar op overlijden van een denkbeeldige 

persoon op een bepaalde plaats
• Aanname denkbeeldig persoon 24 uur per dag onbeschermd aanwezig
• Presentatie als contouren

55Normering: maximale kans op overlijden is 1 op de 1 miljoen per jaar 
(10−6/jaar).



Plaatsgebonden risico verandert ‘niet’

Art. 5.7 Bkl Grenswaarde 10-6

(zeer) kwetsbaar object

Art. 5.10 Bkl
Standaardwaarde 10-6

Beperkt kwetsbaar object



Groepsrisico (GR)

Kenmerk:
• Groepsrisico: kans op overlijden van een groep mensen
• Slachtoffers: aanwezige personen in de omgeving (beschermd en 

onbeschermd)
• Beoordelen tot de maximale afstand waarop mensen overlijden van het 

zwaarste ongevalscenario (het zogenoemde invloedsgebied)
• Verantwoordingsplicht 57



Groepsrisico (GR) verandert

Huidige groepsrisico-systematiek wordt met de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet aangepast zodat:

• De beoordeling van het risico minder rekentechnisch wordt
• Meer leidt tot een gesprek over het beschermen van mensen
• Beter wordt begrepen door betrokkenen

Hoe?
• Door te gaan werken met aandachtsgebieden

58



Groepsrisico via aandachtsgebieden
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Inleiding aandachtsgebieden

60

Filmpje



Wat is een aandachtsgebied?

Aandachtsgebied externe veiligheid:
Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder 
aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de 
gevaren die in de omgeving kunnen optreden.

Aandachtsgebied
BESCHERMD

ONBESCHERMD



Werken met aandachtsgebieden:

1. Inzicht in scenario’s (brand, explosie, en gifwolk) die aandacht 
vragen voor het thema externe veiligheid.

2. Aandachtsgebieden zijn vastgesteld of moeten worden berekend.

3. Binnen de aandachtsgebieden:
• is extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke 

ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Aandachtsgebieden: het concept

62



Aandachtsgebieden: het concept

Aandachtsgebieden externe veiligheid voor:
- Transport van gevaarlijke stoffen

- Wegen
- Spoorwegen
- Waterwegen

- Hogedruk aardgasleidingen
- Bedrijven

- Seveso-inrichtingen (per inrichting)
- Risicovolle-activiteiten (wel- of niet vergunningplicht)
- Vuurwerk
- Militaire activiteiten



Ammoniak-
koelinstallatie
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FICTIEF 
VOORBEELD
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FICTIEF 
VOORBEELD



De norm ‘groepsrisico’ wordt gepresenteerd in aandachtsgebieden. 
Deze gegevens zijn openbaar.

In ieder geval voor alle bedrijven die vallen onder Besluit externe 
veiligheid inrichtingen zijn aandachtsgebieden bepaald of worden 
aandachtsgebieden berekend.

Bij de afweging voor uitbreiding van een bedrijf of ontwikkelingen 
in de omgeving van een bedrijf moet het plaatsgebonden risico in 
acht worden afgewogen en rekening gehouden worden met 
bescherming van aanwezigen in het aandachtsgebied

Samenvatting

69
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3. Wat betekent de komst van de Omgevingswet 
voor het aanvragen van een nieuwe 
omgevingsvergunning (bouw en milieu)?



Nadruk op zorgplicht (art. 1.6 Ow)
Bal Artikel 2.11 (specifieke zorgplicht)
2. Voor milieubelastende activiteiten houdt deze plicht in ieder geval in 
dat:

a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden 
getroffen; 

b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid 
worden getroffen; 

c. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
d. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
e. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van 

ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, 
eerste lid, van de wet;



Lokale regelsLandelijke regels

Vergunningen en meldingen

ActiviteitProject

Nieuwe 
(milieubelastende) 

activiteit

Bouwactiviteit

Vergunningvrij (Bbl)

Meldingplicht (Bbl/Wkb)

Vergunningplicht (Bbl)

Milieuactiviteit

Vergunningvrij (Bal)

Meldingplicht (Bal)

Vergunningplicht (Bal)

Omgevingsplan-
activiteit Omgevingsplan

Vergunningvrij (Op)

Meldingplicht (Op)

Vergunningplicht (Op)
binnenplans

Vergunningplicht (Op)
buitenplansWkb: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op: Omgevingsplan



mba vergunning te verlenen op grond 
van Bal en Bkl

• Beoordeling van aanvraag:
• Indieningsvereisten in Omgevingsregeling (aanvraagvereisten) 
• Bal
• Beoordelingsregels in Bkl
• Reguliere procedure 8 weken (eenmalig verlenging 6 weken), m.u.v. complexe 

bedrijven

• Maatwerkvoorschriften (art. 2.13 Bal) mogelijk in vergunning



• Participatie, onderdeel van de belangenafweging

• Initiatiefnemer moet participatie zelf vormgeven

• Niet per definitie verplicht

• Vormvrij

Participatie in de Omgevingsvergunning
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Afronding



Na 2021 wijzigt het omgevingsrecht. Soms verstandig om voor het in 
werking treden van de Omgevingswet revisie of wijziging (ontvankelijk) 
in te dienen.

Gemeenten moeten een omgevingsplan gaan opstellen (voor 2029). 
Het is verstandig om hier alert op te zijn om de huidige rechten in de 
omgeving te behouden.

Als bedrijf met risicovolle activiteiten worden (in 2020) de 
aandachtsgebieden bepaald / berekend.

Tips
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Producten

Impactanalyse Omgevingswet

€ 2500,-



Evaluatie

• Graag wat feedback op deze training!
• Mag ook in de chat

• Bedankt voor jullie luisterend oor

Basispresentatie Omgevingswet augustus 2018


