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Oplegnotitie  
 

1. Inleiding  
Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke 

casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het 

beoordelen van hun individuele feiten en omstandigheden. Een zorgvuldige toepassing van deze 

notitie door het overheidslichaam, in overeenstemming met de achterliggende uitgangspunten, kan 

in de praktijk een belangrijk hulpmiddel zijn bij de vele beslissingen die zij moeten nemen bij de 

implementatie van de wet. Deze toepassing vraagt onder andere dat alle relevante feiten 

meegewogen worden en dat deze feiten en de genomen beslissingen goed gedocumenteerd worden. 

 

Op basis van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen geldt per 1 januari 2016 

belastingplicht voor overheidsondernemingen. Overheden zullen in dat kader per activiteit moeten 

beoordelen of met de uitoefening van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke 

zin wordt gedreven. Voor de vraag of een activiteit dan wel een clustering van meerdere activiteiten 

voor fiscale doeleinden kwalificeert als onderneming, is van belang om vast te stellen of sprake is 

van: 

1. een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal; 

2. waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer; en 

3. waarmee een winst wordt beoogd/behaald. 

 

In de SVLO notitie winstoogmerk is vermeld dat de fiscale term “winst” ook wordt gehanteerd indien 

met een activiteit structureel overschotten worden gerealiseerd. Dit is gebaseerd op vaste 

jurisprudentie en de parlementaire stukken van de Wet Modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen. In de parlementaire geschiedenis is hierover opgemerkt dat: “Bij de 

beoordeling van het streven naar overschotten (winststreven) gaat het om de vraag of met 

activiteiten naar verwachting over meerdere jaren bezien positieve resultaten gehaald kunnen 

worden.”
1
 Daarnaast is daarin het volgende opgemerkt: “De leden van de fractie van het CDA vragen 

of voor de beoordeling of sprake is van het ontbreken van een winstpotentieel aangesloten mag 

worden bij de marges uit artikel 6 van de Wet Vpb 1969
2
. Het winstpotentieel speelt bij 

belastingplichtigen waarbij de belastingplicht afhangt van de van de aanwezigheid van een materiële 

onderneming en waarbij niet vastgesteld kan worden dat sprake is van een winststreven. Voor 

dergelijke gevallen zal het bedrag dat is opgenomen in artikel 6 van de Wet Vpb 1969
2 

naar de 

mening van het kabinet niet snel voldoende zijn om van een bescheiden bestaan te kunnen spreken. 

Van « in concurrentie treden » (als opgenomen in artikel 4 van de Wet Vpb 1969) is in dat geval niet 

snel sprake.”
3
 Voor een nadere toelichting op het bovenstaande verwijzen wij naar de SVLO notitie 

Winstoogmerk.   

 

2. Integrale kostprijs 
De prijsstelling van de (geclusterde) activiteiten van Omgevingsdiensten (of Regionale 

Uitvoeringsdiensten, in deze notitie zijn beiden afgekort tot OD) zijn gebaseerd op een nihil resultaat. 

Dat wil zeggen dat de tarifering voor de producten en diensten gebaseerd is op voor calculatorische 

integrale kostprijs, zodanig dat in beginsel alle kosten (loonkosten en overheadkosten) gedekt zijn. 

Dit is de basis voor de begroting. Alle deelnemende overheden dragen bij aan de begroting naar 

evenredigheid van de geraamde afname van de activiteiten. 

 

 

                                                

1
 Nadere Memorie van Antwoord, Kamerstukken I 2014-2015, 34003, nr. F pagina 3-4. 

2
 Lees: 15.000 Euro op jaarbasis op lichaamsniveau.  

3
 Memorie van Antwoord, Kamerstukken I 2014-2015, 34003, nr. D pagina 14. 
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3. Structurele overschotten 
In de praktijk wijken de resultaten zoals opgenomen in de jaarrekening af van de begroting door 

(onvoorziene) omstandigheden waardoor baten en/of lasten per (geclusterde) activiteit(en) hoger 

dan wel lager uitvallen. Voorbeelden hiervan zijn niet of later ingevulde vacatureruimte, het niet 

aanwenden van het budget onvoorzien en hogere opbrengsten uit detachering of extra opdrachten. 

Dit leidt over het algemeen tot een positief resultaat. Deze structurele overschotten worden 

beschouwd als winst. 

 

4. Terugbetaling jaarrekeningresultaat 
Wanneer een OD in de voorwaarden van de gemeenschappelijke regeling of de financiële 

verordening en in de contractuele afspraken heeft vastgelegd dat resultaten jaarlijks worden 

terugbetaald aan de deelnemende partijen en/of opdrachtgevers en dit feitelijk ook gebeurt, dan 

wordt dit in het kader van de Vpb niet gezien als behaalde overschotten. De terugbetaling vindt dan 

plaats naar rato van de bijdrage aan de begroting of op basis van de werkelijk afgenomen producten 

en diensten. Per saldo hebben de deelnemende partijen en/ of opdrachtgevers dan immers de 

nacalculatorische integrale kostprijs betaald voor de afgenomen producten en diensten 

(resultaatbepaling).  

 

Terugbetaling jaarrekeningresultaat in het kader van wettelijke en plustaken  

Het grootste gedeelte van de resultaten van een OD bestaat uit resultaten behaald met de uitvoering 

van wettelijke taken of plustaken. Ten aanzien van deze resultaten is gewoonlijk bepaald dat het 

algemeen bestuur bevoegd is om deze resultaten te bestemmen in de vorm van terugbetaling aan de 

participanten, dan wel middels vorming van reserves (resultaatbestemming). Ten aanzien van de 

resultaten behaald met bovengenoemde wettelijke taken of plustaken zal er, mits er structureel 

overschotten worden behaald, sprake zijn van een winststreven op het niveau van de OD.  

 

Terugbetaling jaarrekeningresultaat in het kader van commerciële activiteiten 

OD’s kennen ook enkele activiteiten welke niet zijn aan te merken als uitvoering van wettelijke taken 

of plustaken, denk hierbij aan incidentele detachering van personeel of bedrijfsvoeringsactiviteiten 

voor derden (hierna te noemen: “commerciële activiteiten”). Indien ten aanzien van de resultaten 

behaald met de commerciële activiteiten in de financiële verordening en contractuele afspraken is 

vastgelegd dat deze jaarlijks rechtstreeks worden terugbetaald aan de opdrachtgevers van de 

commerciële activiteiten, dan leidt de terugbetalingsverplichting er zodoende toe dat het resultaat 

niet wordt gezien als een overschot in het kader van de Vpb. Door deze terugbetaling vóór 

resultaatbepaling zal voor deze activiteiten geen sprake zijn van een winststreven op het niveau van 

de OD.  

 

Voor een nadere toelichting op het bovenstaande en het begrip ‘overschot’ verwijzen wij naar de 

SVLO notitie Winstoogmerk.   

 

5. Dotatie jaarrekeningresultaat aan weerstand- en/of bestemmingsreserve 
Als (een deel van) het resultaat wordt gedoteerd aan de weerstandreserve, dan wel de 

bestemmingsreserve, dan is er wel sprake van een behaald overschot. In het kader van de Vpb is er 

pas sprake van een winstoogmerk als er structurele overschotten worden behaald in meerdere jaren. 

Een eenmalige dotatie aan de reserves leidt daarom nog niet tot een winstoogmerk in het kader van 

de Vpb. Pas wanneer structurele winsten ook structureel (zoals hierboven in de tweede alinea 

omschreven) aan de reserves worden toegevoegd, dan heeft de OD in het kader van de Vpb een 

winstoogmerk. Zie hiervoor de SVLO notitie Winstoogmerk.  
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6. Objectvrijstellingen 
Na de ondernemingspoort kunnen de (geclusterde) activiteiten zijn vrijgesteld van Vpb. Dit ligt met 

name voor de hand voor de resultaten behaald met de werkzaamheden in het kader van uitvoering 

van wettelijke taken en plustaken. Als alle activiteiten die door de ondernemingspoort komen zijn 

vrijgesteld, dan hoeft er alsnog geen openingsbalans te worden opgesteld en hoeft er geen aangifte 

Vpb te worden gedaan. Er dient wel een administratie gevoerd te worden (conform artikel 52 AWR). 

Zie voor meer toelichting op de objectvrijstellingen de SVLO notities over de objectvrijstellingen. 

 

7. Toelichting op de activiteitenlijst omgevingsdiensten 
In deze Activiteitenlijst is een inschatting gemaakt wat de fiscale kwalificatie is van de genoemde 

activiteiten. Deze inschatting is gebaseerd op de bij de specifieke activiteit genoemde voorwaarde(n). 

De lijst is bedoeld om een omgevingsdienst te faciliteren bij het bepalen voor welke activiteiten zij 

belastingplichtig zijn. 

 

Deze lijst heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat er geen specifieke 

casuïstiek aan de orde komt. De lijst beoogt een omgevingsdienst te ondersteunen bij het 

beoordelen van zijn individuele feiten en omstandigheden. Een zorgvuldige toepassing van deze lijst 

door een omgevingsdienst, in overeenstemming met de achterliggende uitgangspunten, kan in de 

praktijk een belangrijk hulpmiddel zijn. Deze toepassing vraagt onder andere dat alle relevante feiten 

meegewogen worden en dat deze feiten en de genomen beslissingen goed gedocumenteerd worden. 

Een omgevingsdienst blijft verantwoordelijk voor de beoordeling van de eigen, concrete activiteiten. 

De fiscale duiding kan dus afwijken indien de feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven of 

als op basis van het afbakeningsschema tot geclusterde activiteit(en) wordt gekomen. Er blijft 

derhalve een onderzoeksplicht voor een omgevingsdienst bestaan. 

 

De verschillende kleuren die in de lijst worden gebruikt corresponderen met verschillende fiscale 

kwalificaties. 

 

Donkergroen Voor fiscale doeleinden dient beoordeeld te worden of de met de activiteit 

behaalde opbrengsten fiscaal niet meer dan kostendekkend zijn (geen 

onderneming).
4
 Indien met de betreffende activiteit een onderneming wordt 

gedreven, wordt beoordeeld of een vrijstelling van toepassing kan zijn. 

Oranje Kan voor fiscale doeleinden leiden tot een ondernemingsactiviteit, nader onderzoek 

vereist.  

 

 

 

 

 

 

                                                

4
 Er kunnen evidente verschillen bestaan tussen commerciële en fiscale kosten. Denk hierbij aan het vormen van een 

voorziening of reserve op grond van het BBV, welke fiscaal niet is toegestaan, of verschillen in afschrijvingssystematiek. 



Activiteitenlijst Omgevingsdiensten

Regulering

Toezicht en handhaving donkergroen onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend, danwel vrijstellingen

Advies oranje onderzoek op ondernemingsactiviteit

Activiteiten Wettelijke grondslag Omschrijving Praktijkvoorbeeld Toets aan de ondernemingscriteria, onder voorwaarde dat Indien onderneming 

toepassing 

vrijstelling 

overheidstaak

Onderbouwing 

vrijstelling

R01 Omgevingsvergunning milieu-inrichting Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), Wet 

milieubeheer (Wm), Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Besluit strekkende tot toestemming voor het uitvoeren 

van activiteiten die een belasting voor het milieu kunnen 

vormen.

Het oprichten van een pluimveebedrijf Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R02 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Wabo, Wm, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten 

inrichtingen (Blbi)

Voor bepaalde activiteiten moeten bedrijven een melding 

Activiteitenbesluit doen én een omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets (OBM) aanvragen bij het bevoegd 

gezag. Dergelijke gevallen zijn in wet- en regelgeving 

genoemd.

Het houden van vleesrunderen Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R03 Melding activiteitenbesluit Wabo, Activiteitenbesluit Beoordeling van een melding in het kader van het 

Activiteitenbesluit betreffende het uitvoeren van 

activiteiten die een belasting voor het milieu kunnen 

vormen. Het Activiteitenbesluit bevat algemene 

milieuregels voor verschillende activiteiten en 

bedrijfstakken.

Een activiteit waarvoor algemene regels gelden. 

Bijvoorbeeld bij het oprichten van een fitnessbedrijf

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R04 Maatwerkvoorschrift Wabo, Activiteitenbesluit, Blbi, Waterwet, Algemene 

Maatregelen van Bestuur (AMvB)

Besluit bevattende nadere voorschriften betreffende het 

uitvoeren van activiteiten die een belasting voor het 

milieu kunnen vormen.

Maatwerkvoorschrift bij bijvoorbeeld een indirecte lozing 

van schoonwater op een vuilwaterriolering

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R05 Gelijkwaardigheidsbesluit Wm, Activiteitenbesluit, Blbi, Vuurwerkbesluit Het Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen 

en Vuurwerkbesluit kent erkende en verplichte 

maatregelen. Als een inrichting voor een verplichte 

maatregel een alternatief wil toepassen, moet het 

hiervoor eerst toestemming vragen aan het bevoegd 

gezag. Het bevoegd gezag beslist of het alternatief 

gelijkwaardig is aan de verplichte maatregel en neemt 

een besluit over het al dan niet toestaan van de 

alternatieve maatregel. 

Alternatieve milieumaatregel voor bijvoorbeeld beperken 

van stofemissies 

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R06 Rapportageverplichting Wm, EG-verordening European Pollutant Release and 

Transfer Register (E-PRTR) 

Beoordeling van een, volgens wet- en regelgeving, 

verplicht door bedrijven in te dienen rapportage, welke 

goedkeuring van het bevoegd gezag vraagt.

Beoordeling van een milieu-jaarrapportage of een 

energiebesparingsonderzoek. Aanleiding is bijvoorbeeld 

aanpassing Europese milieuregelgeving. Energiebeleid 

grote bedrijven is een recente ontwikkeling (EED)

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R07 Besluit overleggen rapportage activiteiten Activiteitenbesluit Activiteitenbesluit Besluit strekkende tot de verplichting tot het overleggen 

van een rapportage inzake activiteiten van het 

Activiteitenbesluit

Bij een melding ogv het Activiteitenbesluit zijn 

inrichtingen in bepaalde situaties verplicht om bij de 

melding een rapport te overleggen bijv. akoestisch 

rapport.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R08 Kennisgeving tijdelijke activiteiten Wm, besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) festiviteiten

Acceptatie van een kennisgeving van het tijdelijk 

uitvoeren van activiteiten die een belasting voor de 

omgeving vormen.

Kennisgeving omgeving indien wordt afgeweken van 

standaard regels. Bijvoorbeeld bij geluidproductie bij 

mobiele puinbrekers

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R09 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen Wet vervoer gevaarlijke stoffen, APV, Awb Besluit tot toestemming voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over een specifieke route.

Toestemming voor vervoer gevaarlijke stoffen over 

specifieke route. Bijvoorbeeld brandbare, ontplofbare 

en/of giftige stoffen

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R10 Kennisgeving en ontheffing zwembaden Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (Whvbz)

Besluit tot aanvullende eisen of een ontheffing van 

artikelen van het Besluit hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) voor de 

zwemaccommodaties. Zwembaden zijn wettelijk verplicht 

om een kennisgeving te doen bij nieuwbouw of verbouw 

aan het zwembad.

Beoordelen of zwembaden aan de veiligheids- en hygiëne 

eisen voldoen bij veranderingen/verbouwingen

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R11 Beschikking bodemsanering Wet bodembescherming (Wbb), Besluit uniforme 

saneringen (Bus), Besluit bodemkwaliteit (Bkk), 

Provinciale Milieu Verordening (PMV)

Beschikking over de uitvoering van een bodemsanering. 

In de Wbb zijn o.a. regels gesteld ten aanzien van 

gevallen van (ernstige) bodemverontreiniging. Zo dient 

er een saneringsplan te worden ingediend bij het 

bevoegd gezag bij het verminderen of verplaatsen van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging of als er 

ruimtelijke ontwikkelingen worden gerealiseerd op een 

geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Beoordeling van saneringsplan bij vervuilde bodem. Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

Voorbeeld 

clustering:

Regulering: vergunningen en meldingen
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Activiteiten Wettelijke grondslag Omschrijving Praktijkvoorbeeld Toets aan de ondernemingscriteria, onder voorwaarde dat Indien onderneming 

toepassing 

vrijstelling 

overheidstaak

Onderbouwing 

vrijstelling

R12 BUS melding Wbb, Bus Beoordeling van de melding van de uitvoering van een 

eenvoudige bodemsanering. BUS is een landelijke 

uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige 

bodemsaneringen. Hierbij kunnen geen zwaarwegende 

belangen van derden in het gedrang komen en het is in 

korte tijd af te ronden. Deze saneringen kunnen volgens 

een standaardaanpak plaatsvinden. 

Beoordeling van saneringsplan bij lichtvervuilde bodem Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R13 Melding besluit bodemkwaliteit Wbb, Bkk Beoordeling van de melding van het toepassen van 

grond, bagger of bepaalde bouwstoffen in en/of op de 

bodem of het tijdelijk opslaan van grond of bagger op de 

bodem.

Beoordelen van een melding voor het verplaatsen van 

grond door het bijvoorbeeld elders toe te passen.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R14 Vergunning Ontgrondingenwet Ontgrondingenwet Besluit strekkende tot toestemming voor het winnen van 

zand, grind, klei en andere materialen uit de bodem. In 

de Ontgrondingenwet is bepaald dat het verboden is 

zonder vergunning te ontgronden.

Beoordelen aanvraag voor bijvoorbeeld het winnen van 

zand, klei of grind.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R15 Ontheffing ontdoen van afvalstoffen buiten inrichtingen Wm, APV, Besluit vrijstellingen stortverbod buiten 

inrichtingen (Bvsbi)

Besluit strekkende tot toestemming voor het ontdoen van 

afvalstoffen buiten een inrichting. De Wet milieubeheer 

(Wm) verbiedt het zich ontdoen van afvalstoffen door 

deze, al dan niet in verpakking, buiten een inrichting op 

of in de bodem te brengen dan wel te verbranden, tenzij 

een ontheffing is verleend. 

Beoordeling of het verbranden van afvalstoffen mogelijk 

is. Bijvoorbeeld het verbranden van snoeihout.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R16 Melding lozing buiten inrichtingen Waterwet, Wbb, Wm, Blbi Beoordeling van een melding betreffende het lozen van 

afvalwater op het riool of in de bodem en het installeren 

en in werking hebben van een gesloten 

bodemenergiesysteem buiten inrichtingen.

Lozen van afvalwater buiten de inrichting. Bijvoorbeeld 

lozen van grondwater bij een bodemsanering.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R17 Vergunning Waterwet Waterwet Besluit strekkende tot toestemming voor het onttrekken 

van grondwater aan de bodem en/of het inbrengen van 

schoon water in de bodem.

Bijvoorbeeld onttrekken van grondwater t.b.v. een 

bouwput

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R18 Ontheffing Flora- en faunawet Flora- en Faunawet Besluit tot toestemming voor het 

vangen/verontrusten/doden van schadeveroorzakende 

diersoorten

Maatregelen voor instandhouding beschermde 

diersoorten of diersoorten die de natuur schaden

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R19 Vergunning Natuurbeschermingswet Natuurbeschermingswet Besluit onder voorschriften strekkende tot toestemming 

van een activiteit met mogelijke negatieve gevolgen voor 

Natuurbeschermingsgebieden

Uitvoeren van een activiteit in beschermd natuurgebied Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R20 Verklaring van geen bedenkingen Natuurbeschermingswet Natuurbeschermingswet, Wabo Besluit dat er geen bedenkingen zijn aangaande een 

activiteit waar voor een omgevingsvergunning is 

aangevraagd en dat mogelijke negatieve gevolgen heeft 

voor Natuurbeschermingsgebieden

Activiteit waarbij gemeente bevoegd gezag is en voor 

goedkeuring vvgb noodzakelijk is ihkv 

natuurbeschermingswet

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R21 Bestuurlijk oordeel Natuurbeschermingswet Natuurbeschermingswet Oordeel voor een activiteit dat mogelijk gevolgen heeft 

voor Natuurbeschermingswetgebieden waar geen 

vergunning Natuurbeschermingswet is vereist

Activiteit in beschermd natuurgebied waar geen 

vergunning voor nodig is maar wel impact op het 

beschermd gebied wordt verwacht

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R22 Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (Wgh) Besluit strekkende tot vaststelling van een hogere 

waarde als de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 

vanwege weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai 

bij bestaande en nieuwe geluidgevoelige bestemmingen

Vaststelling hogere waarde van geluid bij bijvoorbeeld 

wegverkeers- en industrielawaai.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R23 Ontheffing geluidsbelasting buiten inrichtingen Bouwbesluit, APV Besluit strekkende tot toestemming voor het tijdelijk 

overschrijden van geluidsnormen door niet-inrichting 

gebonden activiteiten.

Tijdelijk overschrijden geluidsnormen. Bijvoorbeeld in 

geval van een evenement en wegwerkzaamheden.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R24 Omgevingsvergunning BRIKS Wabo, Awb Advies  strekkende tot toestemming voor het uitvoeren 

van de activiteiten betreffende aanleggen of veranderen 

van een uitweg. Het gaat hier om de uitvoering van de 

zgn. BRIKS-taken: bouw, reclame, uitweg, kap en sloop 

(van monumenten) en ook het uitvoeren van een werk 

(aanleg) en veranderingen aan monumenten.

Vergunning voor bouwen, reclame, inrit, kappen en/of 

slopen

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.
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R25 Sloopmelding Bouwbesluit, Awb Behandeling van een melding betreffende het slopen van 

asbestverdachte opstallen en/of meer dan 10 m3 

sloopafval.

Slopen van een woning Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R26 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik Bouwbesluit, Wabo, Awb Besluit strekkende tot toestemming voor het in gebruik 

nemen of gebruiken van een bouwwerk.

Bij bouwwerken met gebruikers bestaande uit niet 

zelfredzame personen. Bijvoorbeeld een ziekenhuis.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R27 Melding brandveilig gebruik Bouwbesluit, Awb Beoordeling van een melding betreffende het in gebruik 

nemen of gebruiken van een bouwwerk of toepassing 

geven aan de gelijkwaardigheidsbepaling

Een bouwwerk waar meer dan 50 personen aanwezig 

zijn. Kamergewijze verhuur

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R28 Ontbrandingstoestemming vuurwerk Vuurwerkbesluit Besluit strekkende tot toestemming voor het tot 

ontbranding brengen van vuurwerk. Voor het tot 

ontbranding brengen van meer dan twintig kilogram 

theatervuurwerk (PSE) of meer dan tweehonderd 

kilogram consumentenvuurwerk is een 

ontbrandingstoestemming noodzakelijk. 

Toestemming voor ontbranding van bijvoorbeeld meer 

dan 20kg theatervuurwerk

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R29 Vuurwerkmelding Vuurwerkbesluit Behandelen van een melding in het kader van het 

Vuurwerkbesluit betreffende het opslaan of doen 

ontbranden van vuurwerk. Voor het tot ontbranding 

brengen van ten hoogste twintig kilogram 

theatervuurwerk(PSE) en/of ten hoogste tweehonderd 

kilogram consumentenvuurwerk kan worden volstaan 

met een melding. 

Toestemming voor ontbranding van bijvoorbeeld meer 

dan 200kg consumentenvuurwerk

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R30 Ontheffing Provinciale Milieuverordening (PMV) Provinciale milieuverordening (PMV) Ontheffing van het verbod op activiteiten in 

milieubeschermingsgebieden voor grondwater en 

milieubeschermingsgebieden stilte.

Onttrekken van grondwater Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R31 Melding Provinciale Milieuverordening (PMV) Provinciale milieuverordening (PMV) Beoordeling van een melding betreffende het verbod op 

activiteiten in milieubeschermingsgebieden.

Gebruik van motorvoertuigen in een stiltegebied Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R32 Concessie buisleidingen Publiekrechtelijke bevoegdheid ism Belemmeringenwet 

Privaatrecht

Verlenen van een concessie buisleidingen Leggen van leiding (van nationaal belang) op private 

percelen zonder toestemming van de eigenaar. Olie- 

en/of aardgasleiding.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R33 Toepassingsvergunning vuurwerk Vuurwerkbesluit Behandeling van toepassingsvergunningen vuurwerk Vergunning voor afsteken professioneel vuurwerk. 

Bijvoorbeeld bij evenementen.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R34 Toestemming intracommunautaire overbrenging van explosievenWet explosieven civiel gebruik Behandeling van de toestemming voor het transport van 

intracommunautaire overbrengingen van explosieven

Door NL vindt regelmatig vervoer van explosieven voor 

civiel gebruik plaats. Op doorvoer van explosieven vanuit 

het ene land via NL naar het een ander land is EU 

regelgeving van toepassing

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R35 Ontheffing besluit geluidproduktie sportmotoren Wet geluidhinder (Wgh), Besluit geluidproduktie 

sportmotoren

Besluit tot toestemming voor het gebruik van een 

sportmotor met een geluiddrukniveau boven een bepaald 

maximum binnen en buiten een inrichting

Beheersing van de geluidsbelasting vanwege 

sportmotoren.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R36 Vuurwerkverkoopvergunning APV Opstellen beschikking vuurwerkverkoop Vergunning t.b.v. verkoop en opslag van 

consumentenvuurwerk

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R37 Beschikking bedrijvenregeling bodemsanering Bedrijvenregeling bodemsanering Afgeven beschikking op een aanvraag subsidie bij 

bodemsanering

De bedrijvenregeling is een subsidie-instrument voor 

eigenaren van bedrijfsterreinen die bodemsanering 

willen/moeten uitvoeren

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.
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R38 Luchthavenbesluit / luchthavenregeling Wet luchtvaart Verordening tot vaststelling van een burgerluchthaven 

van regionale betekenis

Toestemming voor gebruik kleine en recreatieve 

luchtvaart op bestaande luchthaven.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R39 Ontheffing TUG Wet luchtvaart Besluit tot toestemming voor het met een luchtvaartuig 

starten van en land op een terrein gelegen buiten een 

luchthaven

Toestemming voor het landen/opstijgen van luchtballon, 

zweefvliegtuig, watervliegtuig buiten het terrein van een 

luchthaven

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R40 Instemming nazorgplan stortplaats Wm Nazorg Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R41 Sluitingsverklaring stortplaats Wm Opheffing stortplaats Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R42 Ontheffing stortverbod afvalstoffen Wm, Besluit stortplaatsen en stortverbodem afvalstoffen 

(Bssa), Awb

verbranden van afvalstoffen Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R43 APV horeca/niet-horeca gerelateerd APV, Wet op de kansspelen, Opiumwet, zondagswet Het verlenen van vergunningen en ontheffingen ihkv de 

apv

Vergunning voor plaatselijke evenementen zoals een 

braderie of festival

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R44 Ontheffing verbod vuur stoken, verlening APV, Wet op de kansspelen Het verlenen van ontheffingen op het verbod om vuur te 

stoken

vuur bij evenementen Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R45 Drank en horecawet Drank en horecawet, opiumwet Afgeven beschikkingen ihkv van de drank- en 

horecawetgeving.

Onder andere van toepassing daar waar alcohol wordt 

geschonken dient een vergunning aanwezig te zijn

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R46 Vergunning brandveilig evenement Wet veiligheidsregio's, brandbeveiligingsverordening Het verlenen van vergunningen en ontheffingen ihkv de 

brandveiligheid

Eisen m.b.t. brandveiligheid bij een evenement Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R47 Ontrekking woonruimte, vergunningverlening Huisvestingswet, Huisvestingsverordening Woning opheffen Zie omschrijving Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R48 Splitsing in appartementsrechten, vergunningverlening Huisvestingswet, Huisvestingsverordening Woning splitsen in appartementen Zie omschrijving Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R49 Woningvormingsvergunning Huisvestingswet, Huisvestingsverordening Van woning naar kamergewijze verhuur Zie omschrijving Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R50 Verzoek om extra huisnummer(s) Verordening naamgeving en nummering Woning splitsen Zie omschrijving Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.
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vrijstelling

R51 Bibob Wet Bibob Het vragen van advies ihkv wet bibob Onderzoek justitiële achtergrond personen Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R52 Ontheffing gemeentelijke zorgplicht riolering Wm Uitvoering nazorg stortplaatsen. Buiten bebouwde kom geen plicht voor gemeente om 

riolering te verzorgen

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R53 Behandeling bezwaar Awb Het verdedigen van een eerder genomen besluit voor de 

bezwarencommissie van het bevoegd gezag.

Afhandeling bezwaar op een besluit van een vergunning 

voor een pluimveehouderij

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R54 Behandeling (hoger) beroep Awb Het bij de rechtbank of de afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State verdedigen van een eerder 

genomen besluit.

Afhandeling (hoger) beroep op een besluit van een 

bezwaar van een vergunning voor een pluimveehouderij

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R55 Juridische (beleids) ondersteuning Alle genoemde wetten en verordeningen Juridische ondersteuning van gemeenten en provincies 

bij (complexe) juridische zaken met betrekking tot het 

omgevingsrecht.

Ondersteuning bij lokale ontwikkelingen op bijvoorbeeld 

RO vlak

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R56 Gedoogbesluit Awb, jurisprudentie Besluit om onder voorwaarden tijdelijk geen gebruik te 

maken van de handhavingsbevoegdheid.

Verzoek aan bevoegd gezag om bijvoorbeeld bij tijdelijk 

illegale bewoning niet op te treden

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

R57 complexe vergunningverlening milieu-inrichting Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), Wet 

milieubeheer (Wm), Algemene wet bestuursrecht (Awb), 

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO)

Eén omgevingsdienst voert in Gelderland de taken uit 

van complexe vergunningverlening omdat er te weinig 

expertise is bij de omgevingsdeinst waaronder de 

milieuinrichting geografisch valt.

De ODRN verleent een vergunning van Akzo Nobel te 

Arnhem die feitelijk op het grondgebied van de ODRA ligt

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

DVO vrijstelling Overheidstaak uitgevoerd 

voor mede-overheid

T01 Periodieke controle milieu-inrichtingen Wm, Wabo, Awb, Activiteitenbesluit, Waterwet Planmatige verificatie of de, voor een milieu-inrichting 

c.q. bedrijf van toepassing zijnde, wet- en regelgeving, 

de verleende vergunningen en de hieraan verbonden 

voorschriften worden nageleefd.

Cyclische inspectie van een veehouderij Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T02 Repressieve controle milieu-inrichtingen Wm, Wabo, Awb, Activiteitenbesluit, Waterwet, Wbb, 

Bkk, APV, Wgh

Verificatie, naar aanleiding van voorafgaande 

constateringen, of bepaalde, voor een milieu-inrichting 

c.q. bedrijf van toepassing zijnde, wet- en regelgeving, 

verleende vergunningen en hieraan verbonden 

voorschriften worden nageleefd.

Inspectie van een veehouderij omdat het naleefgedrag 

ondermaats is.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T03 Gebiedscontrole Wm, Activiteitenbesluit, Wabo, Wet ruimtelijke ordening 

(Wro)

Controle binnen een bepaald gebied op nieuwe en 

gewijzigde bedrijven en/of op specifieke soorten 

vergunningen bij bedrijven die onder de Wet 

milieubeheer vallen.

In één keer een bedrijventerrein 

controleren/inventariseren

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T04 Locatie-gebonden controle buiten inrichtingen Wm, Wabo, Awb, Activiteitenbesluit, Besluit mobiel 

breken bouw- en sloopafval, Vuurwerkbesluit, 

Bouwbesluit, Asbestverwijderingsbesluit, 

Productenbesluit asbest

Verificatie of de wet- en regelgeving, de verleende 

vergunningen en de hieraan verbonden voorschriften 

worden nageleefd voor de tijdelijke uitoefening van 

activiteiten op een locatie buiten een inrichting.

Vuurwerkevenement, mobiele puinbreker Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T05 Beoordeling rapportageverplichting Wm, EG-verordening European Pollutant Release and 

Transfer Register (E-PRTR), BRZO

Beoordeling en toetsing van een, volgens wet- en 

regelgeving, verplicht door bedrijven in te dienen 

rapportage

Beoordeling grondwatermonitoring, programma van 

eisen, veiligheidsrapport

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

Toezicht en Handhaving: controles, klachtenafhandeling en handhavingsbesluiten.
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overheidstaak

Onderbouwing 

vrijstelling

T06 Beoordeling reguleringssituatie Wm Beoordeling of een bedrijf over de juiste vergunningen 

e.d. beschikt.

Inspectie van een bedrijf of de vergunning actueel zijn Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T07 Klachten / meldingen milieu Wabo, Wm Het behandelen van een klacht of melding, binnen of 

buiten kantoortijden.

Onderzoek klachten over stank, geluidsoverlast Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T08 Ongewoon voorvalmelding Wm, Wabo, Awb Het behandelen van een melding van een ongewoon 

voorval bij een inrichting.

Onderzoek n.a.v.Explosie, ongeval, brand Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T09 Rapportage bodemsanering Wbb, Bkk, Wabo, Bouwbesluit, Wm Beoordeling van een bodemonderzoeksrapportage op van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Beoordeling saneringsplan in geval van 

bodemverontreiniging

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T10 Controle bodembescherming Wbb, Bkk, Bus, Wm, Ontgrondingenwet, Waterwet, PMV Planmatige verificatie of wet- en regelgeving wordt 

nageleefd bij een bodemsanering (of de nazorg daarvan) 

of bij het omgaan met grond of een lozing.

Controle nazorg bodemsanering Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T11 Gebiedscontrole bodembescherming Wbb, Bkk Controle binnen een bepaald gebied op grondstromen, 

grondwerken en opslagplaatsen voor grond die onder het 

Besluit Bodemkwaliteit of de Wet bodembescherming 

vallen.

Controle van grondstromen in een bepaald gebied Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T12 Controle groene wetgeving Awb, Wabo, Natuurbeschermingswet (Nbw), Flora- en 

Faunawet (FFw), Boswet, APV, VFL, Kapverordening

Beschermen en bewaken van het milieu in de provincie Controle of bijvoorbeeld een maatregel voor het behoud 

van een beschermde diersoort in stand wordt gehouden.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T13 Geluidcontrole Wgh, Activiteitenbesluit, APV Het controleren bij inrichtingen en evenementen op de 

naleving van de geldende geluidsnormen. Zo nodig 

gebeurt dit door een geluidmeting uit te voeren.

Geluidsmeting bij bijvoorbeeld een horecazaak of een 

bedrijf dat overmatig geluid produceert.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T14 Controle BRIKS Wabo, Woningwet, Awb, Bouwbesluit Planmatige verificatie of de, voor een BRIKS-activiteit van 

toepassing zijnde, wet- en regelgeving, de verleende 

vergunningen en de hieraan verbonden voorschriften 

worden nageleefd.Het betreft het toezien op, controleren 

en vastleggen van en correspondentie voeren over 

activiteiten op het gebied van het omgevingsrecht die 

een verandering in de fysieke omgeving tot gevolg 

hebben (bouwen, slopen en dergelijke). Toelichting: Het 

gaat daarbij om de naleving van voorschriften op grond 

van de Wabo en de op grond daarvan verleende of 

geweigerde omgevingsvergunningen. Dit gebeurt voor 

zover dit door het bevoegd gezag wordt gevraagd. 

Controles vinden plaats voorafgaand aan, tijdens en na 

uitvoering van de activiteiten.

Inspectie behorende bij een vergunning voor bouwen, 

reclame, inrit, kappen en/of slopen

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T15 Controle bouwfase Woningwet, bouwbesluit, bouwverordening Inspectie van een bouwwerk in oprichting. Voorbereiding, 

ruwbouw en afbouwfase

Zie omschrijving Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T16 Controle sloopfase Woningwet, bouwbesluit, bouwverordening Inspectie bij een bouwwerk dat wordt gesloopt Zie omschrijving Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.
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T17 Controle BAG Wet BAG Controle of een woning staat geregistreerd in het BAG 

(Basisgegevens Adressen en Gebouwen)

Zie omschrijving Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T18 Controle Wet Brp Wet Brp Controle of personen correct zijn geregistreerd conform 

de wet basisregistratie personen

Zie omschrijving Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T19 Controle illegale en legale huisvesting Huisvestingswet, Huisvestingsverordening Inspectie van bouwwerken of daar legaal van gebruik 

wordt gemaakt. Bijvoorbeeld, illegale bewoning van 

recreatiewoningen

Zie omschrijving Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T20 Controle brandveilig gebruik Wabo, Bouwbesluit, Awb Planmatige verificatie of de, voor een gebouw van 

toepassing zijnde, voorschriften ten aanzien van het 

brandveilig gebruik uit het bouwbesluit 2012, dan wel het 

gebruiksdeel van de omgevingsvergunning worden 

nageleefd.

Inspectie met als doel te controleren of een bouwwerk 

voldoet aan de voorschriften van een vergunning of 

melding voor brandveilig gebruik. Bijvoorbeeld, controle 

van brandmeldinstallaties, blusmiddelen en 

brandwerendheid van constructies

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T21 Controle drank- en horecawet Drank en horecawet, opiumwet Het uitvoeren van controles van de drank en horecawet, 

het controleren van de vergunning 

 Bijvoorbeeld controle van ventilatienorm, toetsing 

opstelplaats toilet met voorportaal i.v.m. hygiëne, 

beoordeling geluidsnormen.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T22 Controle Provinciale Milieuverordening Provinciale milieuverordening (PMV) Toezicht op PMV, ontheffingen of op naleving PMV. 

Toelichting: De controle vindt incidenteel plaats en 

heeft betrekking op de PMV en behelst één of meer 

aspecten (afvalwater, gebruik van gesloten stortplaatsen, 

milieubeschermingsgebieden voor stilte en voor 

grondwater, boringsvrije zone of bodemsanering).

Controle PMV. Bijvoorbeeld controle dat er max 10m3 

grondwater per uur wordt verpompt.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T23 Controle luchtvaart Awb, Wet luchtvaart, APV Toezicht houden op de naleving van de voorschriften die 

zijn verbonden aan een TUG-ontheffing (Tijdelijk en 

uitzonderlijk gebruik ontheffing) en de artikelen die zijn 

verbonden aan een 

Luchthavenregeling/Luchthavenbesluit.

Controle van geluidsniveau bij luchtvaartbedrijven Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T24 Transportcontrole Wm, Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen

In samenwerking met politie en andere 

handhavingspartners afvaltransporten fysiek en 

administratief controleren. 

Controleren van afvalstromen. Zowel fysiek als 

administratief. Bijvoorbeeld controle van 

afvalbegeleidingsbrieven en/of inspectie van een fysieke 

lading.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T25 Handhavingsbesluit Wabo, Woningwet, Awb, Bouwbesluit, Wm Besluit om de naleving van wet- en regelgeving af te 

dwingen. Toelichting: Bij het toezicht houden, de 

behandeling van een handhavingsverzoek of anderszins 

zijn strijdigheden geconstateerd met wet- en regelgeving 

en/of vergunningen die niet of niet tijdig opgelost konden 

worden. Om naleving van wet- en regelgeving af te 

dwingen wordt een besluit genomen over de inzet van 

bestuursrechtelijke dwangmiddelen. Het ten uitvoer 

leggen van een dergelijk middel betreft het product 

Sanctie (bestuurlijk). Als tijdens de voorbereiding van het 

besluit geconstateerd is dat de strijdigheid is 

weggenomen, wordt verder afgezien van handhaving. 

Een besluit tot wel of niet optreden bij een overtreding. Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T26 Bestuurlijke sanctie Wabo, Woningwet, Awb, Bouwbesluit, Wm Ten uitvoer leggen van een bestuurlijk dwangmiddel om 

de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen.

De overtreder van een wettelijk voorschrift krijgt een 

sanctie. Bijvoorbeeld bij het illegaal bouwen van een 

windmolen

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T27 Bestuurlijke strafbeschikking milieu Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegheid milieu- 

en keurfeiten (BSBm)

Opgelegde straf in de vorm van een boete, door middel 

van een Bestuurlijke Strafbeschikking Milieufeiten, naar 

aanleiding van een overtreding van een milieufeit. 

Toelichting: De BSB-m is een vervanging van een 

proces verbaal voor de kleinere milieuovertredingen zoals 

genoemd in de, bij het Besluit OM-afdoening behorende, 

voor het desbetreffende jaar geldige lijst met 

milieufeiten. De vastgestelde boetebedragen zijn 

voldoende hoog om een adequate werking te hebben.

Boetes voor feiten die staan op de (milieu)feitenlijst. 

Bijvoorbeeld dumpen van afval in de natuur.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.
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T28 Stelseltaak Bestuurlijke strafbeschikking Milieu Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegheid milieu- 

en keurfeiten (BSBm)

Eén van de omgevingsdiensten voert deze taak uit voor 

alle 7 omgevingsdiensten in Gelderland

Boetes voor feiten die staan op de (milieu)feitenlijst. 

Bijvoorbeeld dumpen van afval in de natuur wordt door 

een omgevingsdienst gedaan in mandaat van de andere 

omgevingsdiensten.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

DVO vrijstelling Overheidstaak uitgevoerd 

voor mede-overheid

T29 Proces verbaal Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegheid milieu- 

en keurfeiten (BSBm)

Bewijskrachtig proces-verbaal dat het Openbaar 

Ministerie in staat stelt bedrijven en personen te straffen 

naar aanleiding van een geconstateerde overtreding.

Een verslag van de overheidsambtenaar van de 

constateringen wat tot een handhavingstraject kan 

leiden. Bijvoorbeeld slopen van een monument zonder 

vergunning.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T30 Besluit op handhavingsverzoek Wabo, Woningwet, Awb, Bouwbesluit, Wm Besluit op een verzoek van een burger, bedrijf of andere 

organisatie om een sanctie op een vermeende milieu-

overtreding toe te passen.

Een burger verzoekt handhavend op te treden tegen 

zijn/haar buren omdat er wordt gebouwd zonder 

vergunning

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T31 Bevel bodemonderzoek en bodemsanering Wbb Opdracht tot naleving van wet- en regelgeving bij 

bodemverontreiniging.

Afdwingen maatregelen bij ernstige 

bodemverontreiniging

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T32 Behandeling bezwaar Awb Het verdedigen van een eerder genomen besluit voor de 

bezwarencommissie van het bevoegd gezag.

Tegen een besluit kan een belanghebbende bezwaar 

aantekenen. Hij/zij is het dan niet eens met het besluit. 

De belanghebbende is het bijvoorbeeld niet eens met het 

feit dat er geen kapvergunning wordt afgegeven.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T33 Behandeling (hoger) beroep Awb Het bij de rechtbank of de afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State verdedigen van een eerder 

genomen besluit.

Tegen een besluit op een bezwaarschrift kan een 

belanghebbende (hoger) beroep aantekenen. Hij/zij is 

het dan niet eens met het besluit dat de commissie op 

zijn/haar bezwaarschrift heeft genomen. 

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T34 Juridische (beleids) ondersteuning Alle genoemde wetten en verordeningen Juridische ondersteuning van gemeenten en provincies 

bij (complexe) juridische zaken met betrekking tot het 

omgevingsrecht.

Ondersteuning bij ontwikkeling beleid. Bijvoorbeeld bij de 

ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T35 Gedoogbesluit Awb, jurisprudentie Besluit om onder voorwaarden tijdelijk geen gebruik te 

maken van de handhavingsbevoegdheid.

Een overtreding toestaan bij bijvoorbeeld tijdelijk illegale 

bewoning.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

T36 complexe handhaving en toezicht milieuinrichtingen Wm, Wabo, Awb, Activiteitenbesluit, Waterwet, BRZO Eén omgevingsdienst voert in Gelderland de taken uit 

van complexe handhaving en toezicht omdat er te weinig 

expertise is bij de omgevingsdeinst waaronder de 

milieuinrichting geografisch valt.

Het toetsen van een complexe milieuinrichting Tanatex 

Chemicals wordt door de ODRA uitgevoerd, terwijl het op 

het grondgebied van de OddV ligt.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

DVO vrijstelling Overheidstaak uitgevoerd 

voor mede-overheid

T37 Stelseltaak Ketentoezicht Wm, Wabo, Awb, Activiteitenbesluit, Waterwet, BRZO Dit programma richt zich met bestuurlijke handhaving op 

het terugdringen van milieucriminaliteit en calculerend 

gedrag, waarbij er sprake is van (beoogd) geldelijk gewin 

en (een hoog risico op) grote milieuschade. Dit beperkt 

zich niet tot het eigen grondgebied maar gaat over 

grenzen heen.

Vooralsnog gaat het hierbij om illegaal afvoeren van 

Asbest, grond en grondstromen en handel in afvalstoffen 

(o.a. vetten , gevaarlijk afval, puingranulaat)

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

DVO vrijstelling Overheidstaak uitgevoerd 

voor mede-overheid

T38 Bureau Milieumetingen, meten van Stof, geluid NO2 en zwarte rookWet geluidhinder Het bureau Milieumetingen voert uit: emissiemetingen 

van onder andere stof, NOx en geur geluid- (o.a. controle 

metingen bij industriele bedrijven, laag frequent geluid 

en omgevingsgeluidmetingen) en trillingsmetingen 

monsternemingen van afvalwater luchtkwaliteitmetingen 

(fijn stof, NO2 en zwarte rook) Advisering van 

toezichthouders en vergunningverleners op het gebied 

van de emissies naar lucht, luchtkwaliteit en geur. 

Bovendien wordt bureau Milieumetingen ingeschakeld 

voor het maken van berekeningen, zoals die van 

geurcontouren met Kema Stacks.

Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

DVO vrijstelling Overheidstaak uitgevoerd 

voor mede-overheid

A01 Advies milieuaspecten Alle genoemde wetten en verordeningen Advies op één of meer milieuaspecten op verzoek van het 

bevoegd gezag of advies over handhaafbaarheid van 

vergunningen of ontheffingen. 

Advisering op gebied van milieuontwikkeling Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

Advies: beleidsadvies, informatieontsluiting, projecten
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A02 Beleidsadvies Alle genoemde wetten en verordeningen Advies over aanpassing van het beleid van bevoegd 

gezag op ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

Advies bij ontwikkeling lokaal beleid. Bijvoorbeeld bij de 

ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A03 Vooroverleg Wm, Wabo, Wbb, Bus, FFw, Nbw, Wro, Bouwbesluit, Awb Advisering van de initiatiefnemer van een activiteit 

voorafgaand aan de indiening van de formele aanvraag 

voor een vergunning of ontheffing.

Begeleiding onderzoek haalbaarheid nieuw 

bedrijventerrein.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A04 Advies MER-plicht Wm, Nbw, Besluit Milieueffectrapportage Advies over de vraag of voor een bepaalde activiteit het 

uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of het opstellen van 

een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk is.

Bij aanleg van windturbineparken, zuivelfabrieken of bij 

het houden van pluimvee.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A05 Advisering Schiphol Afstemming RO ontwikkelingen en activiteiten Schiphol Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A06 Informatie ontsluiting Wabo, Wm, Activiteitenbesluit, Wet op de 

veiligheidsregio's, Besluit register risicosituaties 

gevaarlijke stoffen (RRGS)

Het toegankelijk hebben van informatie betreffend de 

taakvelden van de Omgevingsdienst voor de bevoegde 

gezagen en eventuele andere deelnemers.

Informatievoorzieningen zoals bodeminformatie, 

inrichtingenbestand

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A07 Bevordering milieu-bewustzijn geen - is ambitie van gemeenten/provincies Advisering over en begeleiding van projecten gericht op 

bevordering van duurzaam gedrag van burgers, 

bedrijven en organisaties.

Project milieubewust handelen bij bedrijven en 

particulieren

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A08 Wob-verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Behandelen van een verzoek om informatie waarbij een 

beroep wordt gedaan op de Wet openbaarheid van 

bestuur.

Bijvoorbeeld een verzoek om alle beschikkingen in een 

bepaald gebied binnen een bepaalde periode te 

verstrekken.

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A09 Quickscan bodemverontreiniging Awb, Wabo, Wbb Toets of op een locatie, waar in de grond gegraven gaat 

worden, sprake is van een bekend geval van ernstige 

bodemverontreiniging.

Vooronderzoek bodemgesteldheid bij leggen van kabels 

en leidingen

Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A10 Coördinatie bodemsanering Wbb Coördinatie van het traject van bodemonderzoek tot en 

met een eventuele sanering.

Begeleiding bodemtraject Geen ondernemingsactiviteit, onder de voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A11 Bodeminformatie Wet op de veiligheidsregio's, Wbb Het toegankelijk hebben van  bodeminformatie voor de 

bevoegde gezagen en eventuele andere participanten. 

Kan geleverd worden aan makelaars, maar dan tegen kostprijs (leges 

niet meer dan kostendekkend). Onder voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A12 Bodeminformatie Wet op de veiligheidsregio's, Wbb Wordt bij OZHZ enkel geleverd aan makelaars en adviesbureaus 

(derden), maar tegen voorcalculatorische kostprijs. Vind geen 

nacalculatie plaats. Onder voorwaarde dat: Onderzoek opbrengsten 

niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten niet 

toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan participanten 

en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A13 Zwemmen in oppervlaktewater Whvbz, Europese zwemwaterrichtlijn Actuele informatievoorziening voor burgers en 

zwemmers bij de officiële aangewezen 

zwemwaterlocaties.

Metingen van kwaliteit oppervlaktewater Geen ondernemingsactiviteit, onder voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.
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A14 Beheer grondwatermeetnet Waterwet, VFL Beheer van het primair provinciaal grondwatermeetnet 

voor het monitoren van het grondwaterpeil en de 

grondwaterkwaliteit voor het beheer en de verdeling van 

het diepe grondwater.

Beheer van gegevens over grondwaterstromen Geen ondernemingsactiviteit, onder voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A15 Zonebeheer industrielawaai Wgh, Wm Akoestisch beheer industrieterreinen. Toelichting: Het 

geluid afkomstig van inrichtingen op industrieterreinen 

en bedrijfsterreinen wordt akoestisch beheerd. Dit 

gebeurt conform het beleidskader als dat met het 

bevoegd gezag is afgesproken.

Dit product bestaat uit:

• het akoestisch in beheer nemen en houden van een 

(nieuw) industrie¬terrein (modelleren van veranderende 

bebouwing, nieuwe bronnen, nieuwe ontvangers, etc.);

• het opstellen van een akoestisch beheerplan voor een 

industrieterrein;

• de inpassing van een nieuw bedrijf in een bestaand 

industrieterrein en inpassing bij wijziging van een bedrijf;

• Advies ten behoeve van herstel van bestaande 

knelpunten.

Akoestisch beheerplan Geen ondernemingsactiviteit, onder voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A16 Geluidsanering woningen Wgh Advisering over, en begeleiding van het verhogen van de 

geluidsisolerende waarde van gevels van woningen ter 

vermindering van (spoor)wegverkeer- en/of 

industrielawaai.

Verbeteren geluidsisolerende waarden van gevels van 

woningen

Geen ondernemingsactiviteit, onder voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A17 Rapportage EU-richtlijn omgevingslawaai Wm, EU-richtlijn Omgevingslawaai Rapportage met geluidsbelastingkaarten en actieplannen 

wat betreft omgevingslawaai.

Iedere 5 jaar geluidsbelastingkaart en actieplan o.g.v. EU-

richtlijn

Geen ondernemingsactiviteit, onder voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A18 Regionale verkeersmilieukaart - Vertaling milieubelasting als gevolg van wegverkeer 

(kaart)

Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

Samenwerkings- 

vrijstelling

A19 Rapportage monitoring luchtkwaliteit NSL Wm Rapportage t.b.v. de EU over de luchtkwaliteit met 

behulp van een monitoringtool.

Uiteenzetting luchtkwaliteit in de vorm van een 

jaarrapportage

Geen ondernemingsactiviteit, onder voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A20 Helpdesk - Loket voor externen met vragen aan OD's Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A21 Meldkamer Wm Registreren van klachten Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A22 Voorlichting - Externe communicatie met bijvoorbeeld de pers Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A23 Relatiebeheer - Binding tussen uitvoerders (OD's) en opdrachtgevers (GS 

en gemeenten)

Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A24 Deelname crisisorganisatie - Ondersteunen in geval van calamiteiten Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A25 Coördinatie grondstromen - Begeleiding en afstemming van vraag en aanbod van 

vrijkomende grond

Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.
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Activiteiten Wettelijke grondslag Omschrijving Praktijkvoorbeeld Toets aan de ondernemingscriteria, onder voorwaarde dat Indien onderneming 

toepassing 

vrijstelling 

overheidstaak

Onderbouwing 

vrijstelling

A26 Meting en monitoring milieukwaliteit - meten van geluid, luchtkwaliteit, hinderbeleving 

geuroverlast

Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A27 Rapportage vuurwerkbesluit Vuurwerkbesluit Jaarverslag betreffende het toezicht op het omgaan met 

vuurwerk inclusief het uitvoeringsprogramma vuurwerk 

voor het komende jaar en de hiervoor benodigde 

coördinatie.

Jaarverslag over vuurwerkbeleid voor komend jaar Geen ondernemingsactiviteit, onder voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A28 Uitvoering bevoegd gezag taken MER Wm, Besluit Milieueffectrapportage Uitvoering van de besluitvorming en procedure rondom 

een Milieueffectrapportage (m.e.r.) of m.e.r.-beoordeling.

Beoordeling van een milieueffectrapportage Geen ondernemingsactiviteit, onder voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A29 Slootdempingen Wm Awb, Wm Het verlenen van ontheffingen voor slootdempingen, het 

juridisch adviseren en publiceren van de ontheffingen

Het behandelen van aanvragen voor het dempen van een 

sloot

Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A30 Twee lijns geluidsadvies Wet geluidhinder, Wabo, Wro Second opinion v.w.b. advies over geluidsnormen Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A31 Borgingstaken PUmA-eisen, Kwaliteitscriteria, Wet-VTH, Omgevingswet Taken om te voldoen aan geldende proceseisen voor 

vergunningverlening

Beoordeling van kwaliteit van producten en personeel Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A32 Internationale betrekkingen - Deelname aan internationale bijeenkomsten voor 

kennisuitwisseling (IMPEL, CEMR)

Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A33 Coordinatie BRZO BRZO '99 Coordinatie van de uitvoering van het Brzo-

inspectieprogramma

Jaarverslag met omgang BRZO-bedrijven Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A34 Beheer geluidsmodellen - Up to date houden geluidsbelastingkaarten Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A35 Uitvoering nazorg stortplaatsen Wm Uitvoering nazorg stortplaatsen. Controle naleefgedrag bij stortplaatsen Geen ondernemingsactiviteit, onder voorwaarde dat: Onderzoek 

opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele overschotten 

niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten aan 

participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van vorming 

weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A36 Bijdrage gemeenten aan Squit XO - Bijdrage voor gebruik backofficeapplicatie Zie omschrijving Geen winst. Onder voorwaarde dat: Onderzoek opbrengsten niet 

meer dan kostendekkend. Structurele overschotten niet toegestaan. 

Feitelijk terugbetalen van overschotten aan participanten en/of 

opdrachtgevers (met uitzondering van vorming weerstandsreserve) 

en vastlegging hiervan in voorwaarden gemeenschappelijke 

regeling/financiele verordening en in de contractuele afspraken.

A37 Loketfunctie (KCC) bij gemeenten - Eerstelijns informatieverstrekking aan burgers en 

bedrijven

Zie omschrijving Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A38 Subsidieproject BSBm Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegheid milieu- 

en keurfeiten (BSBm)

Vergoeding Rijk met afrekening naar nihilresultaat. Onder 

voorwaarde dat: Onderzoek opbrengsten niet meer dan 

kostendekkend. Structurele overschotten niet toegestaan. Feitelijk 

terugbetalen van overschotten aan participanten en/of 

opdrachtgevers (met uitzondering van vorming weerstandsreserve) 

en vastlegging hiervan in voorwaarden gemeenschappelijke 

regeling/financiele verordening en in de contractuele afspraken.

A39 Subsidieproject Energiebesparing geen - is ambitie van het Rijk, SER Energieakkoord Vergoeding Rijk met afrekening naar nihilresultaat. Onder 

voorwaarde dat: Onderzoek opbrengsten niet meer dan 

kostendekkend. Structurele overschotten niet toegestaan. Feitelijk 

terugbetalen van overschotten aan participanten en/of 

opdrachtgevers (met uitzondering van vorming weerstandsreserve) 

en vastlegging hiervan in voorwaarden gemeenschappelijke 

regeling/financiele verordening en in de contractuele afspraken.
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Activiteiten Wettelijke grondslag Omschrijving Praktijkvoorbeeld Toets aan de ondernemingscriteria, onder voorwaarde dat Indien onderneming 

toepassing 

vrijstelling 

overheidstaak

Onderbouwing 

vrijstelling

A40 Subsidieproject Omgevingsveiligheid geen - is ambitie van het Rijk, IOV Vergoeding Provincies met afrekening naar nihilresultaat. Onder 

voorwaarde dat: Onderzoek opbrengsten niet meer dan 

kostendekkend. Structurele overschotten niet toegestaan. Feitelijk 

terugbetalen van overschotten aan participanten en/of 

opdrachtgevers (met uitzondering van vorming weerstandsreserve) 

en vastlegging hiervan in voorwaarden gemeenschappelijke 

regeling/financiele verordening en in de contractuele afspraken.

A41 Subsidieproject Safety Deal E-nose Netwerk - Bijdrage Provincie en Ministerie I&M. Onder voorwaarde dat: 

Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

A42 Advies aan andere omgevingsdienst - Onderzoek kostendekkend of winst. Onder voorwaarde dat: 

Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

DVO vrijstelling Overheidstaak uitgevoerd 

voor mede-overheid

O01 Organiseren opleidingen - Onderzoek kostendekkend of winst. Onder voorwaarde dat: 

Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

DVO vrijstelling Overheidstaak uitgevoerd 

voor mede-overheid

O02 Detachering personeel - Onderzoek kostendekkend of winst. Onder voorwaarde dat: 

Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

O03 Stelseltaak Coördinatie en kwaliteit het voorbereiden van vergaderingen directeurenoverleg, 

voorzittersoverleg en adviezen rond implementatie 

kwaliteitscriteria 2.1, benchmarking etc etc. voor alle 7 

omgevingsdeinsten samen

Onderzoek kostendekkend of winst. Onder voorwaarde dat: 

Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

DVO vrijstelling Taken die uitgevoerd 

worden voor mede-

overheid

O04 Stelseltaak Kenniscentrum en Portaal, De coordinatie van opleidingen en kennisportaal voor alle 

medewerkers van de 7 omgevingsdiensten en beheer en 

ontwikkeling van eigen portal voor de website

Onderzoek kostendekkend of winst. Onder voorwaarde dat: 

Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

DVO vrijstelling Taken die uitgevoerd 

worden voor mede-

overheid

O05 Stelseltaak Personeel & Organisatie, ofwel gezamenlijk 

personeelsbeleid in de breedste zin des woords

Eén van de omgevingsdiensten voert deze taak uit voor 

alle 7 omgevingsdiensten in Gelderland

Onderzoek kostendekkend of winst. Onder voorwaarde dat: 

Onderzoek opbrengsten niet meer dan kostendekkend. Structurele 

overschotten niet toegestaan. Feitelijk terugbetalen van overschotten 

aan participanten en/of opdrachtgevers (met uitzondering van 

vorming weerstandsreserve) en vastlegging hiervan in voorwaarden 

gemeenschappelijke regeling/financiele verordening en in de 

contractuele afspraken.

DVO vrijstelling Taken die uitgevoerd 

worden voor mede-

overheid

Andere aanvullingen De taak omvat het:

•         toezicht houden op naleving van de natuurwetgeving en voorwaarden uit vergunningen en ontheffingen middels locatiegebonden controles (o.a. Boswet) en gebiedsgerichte controles; 

•         het registeren van constateringen en overtredingen in het BOA registratiesysteem;

•         het afstemmen met handhavingspartners;

•         deelname aan diverse convenanten in het kader van toezicht natuurwetgeving;

•         het uitvoeren van maandelijkse watervogeltellingen en registratie van de resultaten in SOVON.

Activiteiten niet voor eigen partners dat ook niet direct een overheidstaak is.(niet clusteren)
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