
 

Pagina 1 van 16 

 

Handreiking leges bij vergunningplichtige niet-complexe 
milieubelastende activiteiten  
 

Inleiding 

Deze handreiking geeft een toelichting op de wijze waarop leges geheven kunnen worden 

bij: 

 vergunningplichtige niet-complexe milieubelastende activiteiten uit de afdelingen 3.2, 

3.4 t/m 3.9 en 3.111 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal); 

 milieubelastende activiteiten die in het kader van de bruidsschat, dan wel in het kader 

van het omgevingsplan, als vergunningplichtig zijn aangewezen (bijvoorbeeld LPG-

tankstations, het verwerken van polyesterhars e.d.).  

 

Deze handreiking beperkt zich tot de vergunningplichtige milieubelastende activiteiten 

waarvoor gemeenten bevoegd gezag zijn. Hierna volgt een korte toelichting van de 

milieubelastende activiteit en de vergunningplichtige milieubelastende activiteit.  Om 

vervolgens de verschillende scenario’s aan de orde te laten komen in het kader van het 

heffen van leges bij milieubelastende activiteiten.  

 

Definitie begrip milieubelastende activiteit 

In de Omgevingswet is de milieubelastende activiteit (hierna: mba) als volgt gedefinieerd: 

activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een 

lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een 

zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit. 

 

Uitgezonderd van deze definitie zijn dus de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam 

of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk of de wateronttrekkingsactiviteit. Die 

activiteiten wijst de wet namelijk als aparte activiteiten aan. De lozing op het riool is wel 

onderdeel van de milieubelastende activiteit. 

 

Dit is een heel ruim begrip. Iedere activiteit die nadelige gevolgen kan veroorzaken voor het 

milieu en niet onder de uitzondering valt, kan een mba betreffen. Hoofdstuk 3 van het Bal 

wijst de mba’s aan waarvoor rijksregels gelden. Voor mba’s die niet in het Bal zijn 

aangewezen, gelden geen algemene rijksregels.  

 

Kernactiviteit en functioneel ondersteunende activiteiten 

 

Kernactiviteiten  

In elke paragraaf van hoofdstuk 3 begint de aanwijzing met het omschrijven van een 

'kernactiviteit',  de aangewezen activiteit zelf. Veel activiteiten omvatten ook 'functioneel 

ondersteunende activiteiten' die de kernactiviteit ondersteunen. Samen zijn ze de 

milieubelastende activiteit waar de regels van de paragraaf voor gelden. In het artikel met de 

                                                        
1  Voor zover het militaire terreinen en terreinen met een militair object betreft, welke niet in bijlage XIV van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving als essentieel terrein zijn aangewezen. Onderdelen die geen directe invloed hebben op de inzetbaarheid van de 
krijgsmacht zijn niet aangewezen als essentieel terrein. Kantoorcomplexen zoals de Kromhout Kazerne en het Plein 
Kalvermarkt Complex en complexen voor ondersteunende diensten zijn voorbeelden van terreinen die weliswaar door Defensie 
beheerd worden maar die niet als essentieel terrein worden aangemerkt. De aanwijzing als essentieel militair terrein heeft tot 
gevolg. dat niet het college het B&W bevoegd gezag is, maar de Minister van IenW. B&W zijn echter wel bevoegd gezag voor 
militaire terreinen die niet als essentieel zijn aangewezen. Echter ook binnen de niet essentiële militaire terreinen zouden 
eventueel bedrijfstak overstijgende vergunningplichtige activiteiten plaats kunnen vinden.  
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aanwijzing van de milieubelastende activiteit staat of functioneel ondersteunende activiteiten 

onderdeel zijn van de milieubelastende activiteit. Hieronder zal dit aan de hand van de mba 

Tankstation worden toegelicht. Een tankstation is een bedrijfstak- of branche-specifieke 

activiteit.  

 

 § 3.8.10 Tankstation  

 

Artikel 3.296 (aanwijzing milieubelastende activiteiten) 

1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het 

bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen of werktuigen. 

 

2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden 

verricht op dezelfde locatie die dat “bieden van gelegenheid” functioneel 

ondersteunen. 

 

Artikel 3.297 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen) 

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder 

omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de 

milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.296, voor zover het gaat om het 

tanken van voertuigen of werktuigen met: 

a. LNG of 

b. waterstof. 

 

Artikel 3.298 (algemene regels) 

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.296, en een lozingsactiviteit 

op een oppervlaktewaterlichaam die daarbij wordt verricht, wordt voldaan aan de 

regels over: 

a. het tanken en opslaan van LPG, bedoeld in paragraaf 4.35; 

b. het tanken en opslaan van LNG, bedoeld in paragraaf 4.36; 

c. het tanken van CNG, bedoeld in paragraaf 4.37; 

d. het tanken en opslaan van waterstof, bedoeld in paragraaf 4.38; 

e. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39; 

f. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.40; en 

g. een wasstraat of wasplaats, bedoeld in paragraaf 4.44. 

 

2. Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 

5.4.1, tenzij de activiteiten of een deel van de activiteiten als vergunningplichtig zijn 

aangewezen in artikel 3.297. 

 

Functioneel ondersteunende activiteiten  

Functioneel ondersteunende activiteiten zouden er zonder de kernactiviteit niet zijn. Denk 

aan technische- en facilitaire voorzieningen voor ondersteuning van de kernactiviteit. Ook 

kan het zijn dat de ene kernactiviteit ondersteunend is aan de andere kernactiviteit. Denk 

aan de opslagtanks voor vloeistoffen bij een tankstation.  

 

Functioneel ondersteunende activiteiten kunnen worden onderverdeeld in: 

 bepaalde activiteiten die in hoofdstuk 3 ook als milieubelastende activiteit zijn 

aangewezen. Bij een tankstation zijn dit bijvoorbeeld de mba’s: opslagtanks voor 

vloeistoffen, de stookinstallatie en het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking; 
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 bepaalde milieubelastende activiteiten die niet in hoofdstuk 3 als mba zijn 

aangewezen, maar waarvoor wel in hoofdstuk 4 van het Bal regels voor zijn 

opgenomen. Bij een tankstation zijn dit bijvoorbeeld de mba’s: wasplaats en het 

opslaan van afvalstoffen; 

 activiteiten waarvoor het Bal geen specifieke regels stelt, zodat alleen de specifieke 

zorgplicht geldt. Bij een tankstation zijn dit onder meer de mba’s: shop en 

parkeervoorzieningen.  

 

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen, aangewezen onder afdeling 3.2 van het Bal (zie 

tabel 1), bestaan alleen uit een kernactiviteit en kennen geen functioneel ondersteunende 

activiteiten die onderdeel zijn van de mba. Dit betekent niet dat deze kernactiviteiten op 

zichzelf staan. Ze kunnen bijvoorbeeld ook functioneel ondersteunend zijn aan een bepaalde 

branche kernactiviteit. Bijvoorbeeld  “het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking”, “een 

stookinstallatie” en een “opslagtank voor vloeistoffen” bij een “grafisch bedrijf”.  

 

 

Tabel 1. bedrijfstak overstijgende mba’s 

 

Vergunningplichtige milieubelastende activiteit 

In de Omgevingswet zijn een aantal mba’s als vergunningplichtig aangewezen omdat: 

 dit nodig is vanuit Europees recht en/of 

 er een individuele toets nodig is, bijvoorbeeld als er geen BBT beschikbaar is. 

De vergunningplichtige mba’s zijn aangewezen onder hoofdstuk 3 van het Bal. 

 

Bijvoorbeeld: Bal § 3.8.10 Tankstation 

 

Artikel 3.297 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen) 

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning 

een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, 

bedoeld in artikel 3.296, voor zover het gaat om het tanken van voertuigen of werktuigen 

met: 

a. LNG; of 

b. waterstof. 

 

Voor een tankstation geldt dus op grond van het Bal alleen een vergunningplicht als daar 

LNG en of waterstof kan worden getankt.  
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Mba’s in de modelverordening leges 

De Model verordening leges beperkt zich uitsluitend tot die mba’s die in het Bal als 

vergunningplichtig zijn aangewezen. Let op: die vergunningplicht beperkt zich uitsluitend tot 

de onder hoofdstuk 3 aangewezen vergunningplichtige activiteit(en). Bij een tankstation waar 

ook LNG wordt afgeleverd is de vergunningplicht uitsluitend van toepassing op het tanken 

van LNG. Dus niet op de functioneel ondersteunende activiteiten. Op de functioneel 

ondersteunende activiteiten zijn, voor zover deze onder Bal hoofdstuk 3 als mba zijn 

aangewezen dan wel hiervoor onder Bal hoofdstuk 4 regels zijn opgenomen, gewoon de 

voorschriften van het Bal van toepassing.  

 

Voor het heffen van de leges wordt in de model verordening leges onderscheid in de 

tariefstelling gemaakt in: 

1. Omgevingsplanactiviteiten. Dit zijn mba’s welke door een gemeente op grond van 

artikel 5.1 van de Omgevingswet in het Omgevingsplan als vergunningplicht zijn 

aangewezen dan wel op grond van paragraaf 22.3.26 van het Invoeringsbesluit 

omgevingswet in het tijdelijke deel van het omgevingsplan (bruidsschat) als 

vergunningplichtig zijn aangewezen (zie bijlage 2). 

2. Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen, zoals aangewezen onder afdeling 3.2 

Besluit activiteiten leefomgeving. Zie artikel 2.13 van de verordening. Hierbij geldt 

eenzelfde legestarief ongeacht de activiteit. Bij meerdere activiteiten wordt de 

staffel2die is opgenomen gehanteerd. 

3. Specifieke bedrijfstak- of brancheactiviteiten, zoals aangewezen onder de afdelingen 

3.4 t/m 3.9 en 3.11 (nutssector en industrie, afvalbeheer, agrarische sector, 

dienstverlening, onderwijs en zorg, transport, logistiek, sport- en recreatie, defensie - 

voor zover niet aangewezen in BKL). Zie artikel 2.14 tot en met 2.19 van de 

verordening. Hierbij geldt per bedrijfstak of branche een specifiek tarief. 

4. De situatie waarbij dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan één categorie 

valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning op al deze categorieën betrekking 

heeft. Hierbij wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing 

betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige, meest gunstige van toepassing 

zijnde tarief wordt toegepast. Zie artikel 2.20 van de verordening. Bijvoorbeeld: een 

grond- weg- en waterbouwbedrijf (deze activiteit valt onder de categorie 

‘Dienstverlening, onderwijs en zorg’) dat ook een grondbank exploiteert (deze 

activiteit valt onder de categorie ‘Afvalbeheer’). Voor zowel de 

grondreinigingsinstallatie als voor de verwarming van de bedrijfsruimten (kantoren, 

kantine, werkplaats) van het aannemingsbedrijf wordt gebruik gemaakt van propaan 

welke wordt opgeslagen in een ondergrondse tank met een inhoud van 40 m3. De 

propaantank kan worden gezien als een functioneel ondersteunende activiteit van 

zowel de grondbank en grondreinigingsactiviteiten als van de activiteit grond- weg- en 

waterbouwbedrijf. Als voor de categorie ‘Dienstverlening, onderwijs en zorg’ een 

lager tarief geldt dan voor de categorie “Afvalbeheer”, dan wordt volgens artikel 2.20 

van de Model verordening leges in de legesberekening de propaantank alleen voor 

de categorie “Dienstverlening, onderwijs en zorg” meegenomen.  

                                                        
2 In de modelverordening van de VNG en het model wat de provincies als uitgangspunt nemen, is een staffel opgenomen van 1 

tarief voor 1 mba, 1 tarief voor 2 tot en met 4 mba’s en 1 tarief voor 5 mba’s en meer. Gemeenten en provincies kunnen kiezen 
voor een andere of geen staffeling. 



 

Pagina 5 van 16 

5. Voor bepaalde activiteiten, opgesomd in artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit, 

geldt de uitgebreide procedure. Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien sprake is van 

een IPPC-installatie. Deze procedure leidt tot extra werkzaamheden en kosten en 

daarom ook tot extra leges. Voor de mba waarvoor de uitgebreide procedure geldt, 

wordt daarom op grond van artikel 2.48 van de Model verordening leges een hoger 

tarief in rekening gebracht.  

 

In de praktijk is dikwijls niet makkelijk aan te geven over hoeveel vergunningplichtige mba’s 

het gaat. Onder bijlage 1 is een lijst met de afzonderlijke vergunningplichtige 

milieubelastende activiteiten opgenomen. Dit geeft een duidelijke indicatie wat gerekend 

wordt onder zo’n mba. Daarnaast is op de site IPLO.nl per mba een uitwerking gegeven van 

de reikwijdte van de betreffende mba. En zijn er voorbeelden gegeven van activiteiten welke 

als functioneel ondersteunend kunnen worden beschouwd. Let op: het betreft hier geen 

limitatieve opsomming. Bij twijfel is het aan het bevoegd gezag om te beoordelen of een 

concreet geval een functioneel ondersteunende activiteit is. 

 

Stappenplan vaststellen leges t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor mba’s 

Om het legestarief voor een aanvraag omgevingsvergunning vast te kunnen stellen moeten 

de volgende stappen worden doorlopen: 

 

Stap 1:  Stel vast welke activiteiten onder het Bal als milieubelastend zijn aangewezen.  

 

Stap 2: Stel vast welke milieubelastende activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen. 

 

Stap 3: Stel vast of er sprake is van één of meer bedrijfstak overstijgende 

vergunningplichtige mba’s en stel op basis daarvan vast welke tarief van toepassing is.  

 

Stap 4: Stel vast welke bedrijfstak specifieke mba’s als vergunningplichtig zijn aangewezen 

en stel op basis van categorie en aantal vergunningplichtige mba’s vast welk tarief van 

toepassing is.  

 

Stap 5: Stel vast of eenzelfde milieubelastende activiteit onder meer dan één categorie valt 

en de aanvraag op al deze categorieën betrekking heeft. Als hiervan sprake is, pas dan 

overeenkomstig artikel 2.20 van de Model verordening leges de heffing éénmaal toe voor die 

categorie milieubelastende activiteiten waarvoor het laagste tarief geldt.   

 

Stap 6: Stel vast of er sprake is van milieubelastende omgevingsplanactiviteiten welke door 

een gemeente op grond van artikel 5.1 van de Omgevingswet in het omgevingsplan als 

vergunningplichtig zijn aangewezen dan wel op grond van paragraaf 22.3.26 van het 

Invoeringsbesluit Omgevingswet, in het tijdelijke deel van het omgevingsplan (bruidsschat) 

als vergunningplichtig zijn aangewezen (zie bijlage 2 voor de bruidsschat mba’s).  

Stel per milieubelastende omgevingsplanactiviteit het onder artikel 2.12 van de 

modelverordening leges vermelde tarief vast.  

 

Stap 7: Stel vast of er sprake is van een activiteit, waarvoor een uitgebreide procedure van 

toepassing is. Als hiervan sprake is, breng dan voor de mba waarvoor de uitgebreide 

procedure geldt ook het onder artikel 2.48 van de Model verordening leges vermelde tarief in 

rekening.  
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Stap 8: Stel het uiteindelijke legestarief definitief vast. 

 

Het stappenplan zal hieronder door middel van enkele voorbeelden worden toegelicht. 

 

A. Aanvraag vergunning die betrekking heeft op een bedrijfstak overstijgende 

activiteit en een milieubelastende omgevingsplanactiviteit 

 

Bij gemeente X komt een aanvraag omgevingsvergunning binnen voor de bouw van een 

kantorencomplex. Het kantorencomplex omvat de volgende activiteiten: 

a) kantoorruimten 

b) bedrijfsrestaurant met keuken  

c) noodstroomaggregaat (NSA) met een nominaal vermogen van 200 kW 

d) bovengrondse dubbelwandige dieseltank van 1.200 liter t.b.v. NSA 

e) parkeerterrein en ondergrondse parkeergarage 

f) gesloten bodemenergiesysteem  

g) ondergrondse opslag van 20 m3 propaan. 

 

Toepassen stappenplan: 

 

Stap 1: Stel vast welke activiteiten als milieubelastend zijn aangewezen.  

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende activiteiten als 

milieubelastend zijn aangewezen: 

 het noodstroomaggregaat, onder bal § 3.2.1 Stookinstallatie is het exploiteren van 

een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 

100 kW als milieubelastende activiteit aangewezen; 

 de bovengrondse dieseltank, onder Bal § 3.2.8 “Opslagtank voor vloeistoffen”, is 

het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 liter vloeibare 

gevaarlijke stoffen van de klasse ADR 3 als milieubelastende activiteit 

aangewezen; 

 het gesloten bodemenergiesysteem, onder Bal § 3.2.6 Bodemenergiesysteem is 

het aanleggen en gebruiken van een bodemenergiesysteem als milieubelastende 

activiteit aangewezen; 

 ondergrondse opslag van 20 m3 propaan, onder Bal § 3.2.7 Opslagtank voor 

gassen is onder meer het opslaan van brandbare gassen in een opslagtank met 

een inhoud van meer dan 150 l als milieubelastende activiteit aangewezen. 

 

Stap 2: Stel vast welke activiteiten als vergunningplichtig zijn aangewezen. 

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende mba’s als vergunningplichtig 

zijn aangewezen: 

 Bal artikel 3.28: het opslaan van meer dan 13m3 propaan of propeen in een 

opslagtank. 

 

Stap 3: Stel vast of er sprake is van één of meer bedrijfstak overstijgende mba’s en 

stel op basis daarvan vast welke staffel van toepassing is.  

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende vergunningplichtige 

bedrijfstak overstijgende mba’s worden aangevraagd: 
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 Bal artikel 3.28: het opslaan van meer dan 13m3 propaan of propeen in een 

opslagtank. 

 

Op grond van de Model verordening leges geldt hiervoor het volgende tarief3 …. 

 

Stap 4: Stel vast welke bedrijfstak specifieke mba’s als vergunningplichtig zijn 

aangewezen en stel op basis daarvan vast welk tarief en welke staffel van toepassing 

is.  

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende vergunningplichtige 

bedrijfstak specifieke mba’s worden aangevraagd. 

 

Er is in deze situatie geen sprake van een bedrijfstak specifieke vergunningplichtige 

mba.  

 

Stap 5: Stel vast of eenzelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een 

categorie valt en de aanvraag op al deze categorieën betrekking heeft. Als hiervan 

sprake is, pas deze correctie dan toe op het onder stap 3 en 4 berekende tarief.  

 

Er is in deze situatie slechts sprake van 1 mba. Een correctie is daarom niet aan de 

orde. 

 

Stap 6: Stel vast of er sprake is van milieubelastende omgevingsplanactiviteiten 

welke door een gemeente op grond van artikel 5.1 van de Omgevingswet in het 

omgevingsplan als vergunningplichtig zijn aangewezen dan wel op grond van 

paragraaf 22.3.26 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, in het tijdelijke deel van 

het omgevingsplan (bruidsschat) als vergunningplichtig zijn aangewezen (zie bijlage 2 

voor de bruidsschat mba’s). 

 

Er is in deze situatie sprake van een milieubelastende activiteit welke onder paragraaf 

22.3.26 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, in het tijdelijke deel van het 

omgevingsplan (bruidsschat) als vergunningplichtig is aangewezen. Het betreft de 

activiteit ‘installeren gesloten bodemenergiesysteem’. Zie bijlage 2 van deze 

handreiking en artikel 22.260 van het Invoeringsbesluit.  

 

Op grond van artikel 2.12 van de Model verordening leges geldt hiervoor het 

volgende tarief …. 

 

Stap 7: Stel vast of er sprake is van een activiteit waarvoor een uitgebreide procedure 

van toepassing is. Als dit het geval is, corrigeer dan het onder stap 3 t/m 6 berekende 

tarief met het voor de uitgebreide procedure van toepassing zijnde tarief. 

 

Uit artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit blijkt dat voor de aangevraagde 

vergunningplichtige activiteit de uitgebreide procedure niet van toepassing is.  

 

Stap 8: Stel het legestarief vast. 

 

                                                        
3 In praktijk is dit tarief te halen uit de geldende legesverordening van het bevoegd gezag 
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B. Aanvraag vergunning die betrekking heeft op een bedrijfstak specifieke 

activiteit 

 

Bij gemeente x komt een aanvraag omgevingsvergunning binnen voor een opslag- en 

transportbedrijf met de volgende activiteiten: 

a) Het parkeren van 4 voertuigen met gevaarlijke stoffen 

b) Het voor meer dan 24 uur opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met 

gevaarlijke stoffen 

c) Bulkopslag ADR 4.1 

d) Opslag van 150 ton gevaarlijke stoffen in verpakking van ADR-klasse 2, 3 en 5.1 

verpakkingsgroep II en III 

e) Opslag van 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van 

meststoffengroep 2 van PGS 7 

 

Toepassen stappenplan: 

 

Stap 1: Stel vast welke activiteiten als milieubelastend zijn aangewezen.  

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende activiteiten als 

milieubelastend zijn aangewezen: 

 3.285.a. opslaan van stoffen of goederen; 

 3.285.c. opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke 

stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c; 

 3.27.a. het opslaan van a. gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4 .1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2 of 8 in verpakking; 

 3.36.b. het opslaan van meer dan 50.000 kg vaste minerale anorganische 

meststoffen van meststoffengroep 2 van PGS 7. 

 

Stap 2: Stel vast welke mba’s als vergunningplichtig zijn aangewezen.  

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende mba’s als vergunningplichtig 
zijn aangewezen: 

 3.286.b, het voor meer dan 24 uur opstellen van voertuigen, opleggers of 

aanhangers met gevaarlijke stoffen; 

 3.286.c, het opstellen van meer dan 3 voertuigen met gevaarlijke stoffen; 

 3.286.g, bulkopslag ADR 4.1; 

 3.28.h, opslag van > 10 ton ADR geclassificeerde stoffen; 

 3.37.a, opslag van 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van 

meststoffengroep 2 van PGS 7. 

 

Stap 3: Stel vast of er sprake is van één of meer vergunningplichtige, bedrijfstak 

overstijgende mba’s en stel op basis van de van toepassing zijnde categorie en het 

aantal mba’s vast welk tarief op grond van de Model verordening leges van 

toepassing is. 

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende vergunningplichtige 

bedrijfstak overstijgende activiteiten mba’s worden aangevraagd: 

 3.28.h, opslag van > 10 ton ADR geclassificeerde stoffen; 
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 3.37.a, 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van 

meststoffengroep 2 van PGS 7. 

 

Op grond van de Model verordening leges artikel 2.13, geldt voor de categorie 

bedrijfstak overstijgende activiteiten, met twee tot vijf milieubelastende activiteiten, 

het volgende tarief …… 

 

Stap 4: Stel vast welke bedrijfstak specifieke mba’s als vergunningplichtig zijn 

aangewezen en stel op basis daarvan vast welk tarief en welke staffel van toepassing 

is.  

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende vergunningplichtige 

bedrijfstak specifieke mba’s worden aangevraagd.  

 3.286.b, het voor meer dan 24 uur opstellen van voertuigen, opleggers of 

aanhangers met gevaarlijke stoffen; 

 3.286.c, het opstellen van meer dan 3 voertuigen met gevaarlijke stoffen; 

 3.286.g, bulkopslag ADR 4.1. 

Op grond van de Model verordening leges artikel 2.18, geldt voor de categorie 

‘Transport, logistiek en ondersteuning daarvan’ met twee tot vijf milieubelastende 

activiteiten, het volgende tarief ….. 

 

Stap 5: Stel vast of eenzelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een 

categorie valt en of de aanvraag op al deze categorieën betrekking heeft. Als hiervan 

sprake is, pas deze correctie dan toe op het onder stap 3 en 4 berekende tarief.  

 

Er is in deze situatie geen sprake van mba’s die onder meer dan één categorie 

vallen. Uitsluitend de categorie ‘Transport, logistiek en ondersteuning daarvan’ is hier 

van toepassing. Een correctie is daarom niet aan de orde. 

 

Stap 6: Stel vast of er sprake is van milieubelastende omgevingsplanactiviteiten 

welke door een gemeente op grond van artikel 5.1 van de Omgevingswet in het 

omgevingsplan als vergunningplichtig zijn aangewezen dan wel op grond van 

paragraaf 22.3.26 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, in het tijdelijke deel van 

het omgevingsplan (bruidsschat) als vergunningplichtig zijn aangewezen (zie bijlage 2 

voor de bruidsschat mba’s). 

 

Er is in deze situatie sprake van een milieubelastende activiteit welke onder paragraaf 

22.3.26 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, in het tijdelijke deel van het 

omgevingsplan (bruidsschat) als vergunningplichtig is aangewezen. Het betreft de 

activiteit ‘opslaan propaan of propeen’, zie bijlage 2 van deze handreiking en artikel 

22.262 van het Invoeringsbesluit.  

 

Op grond van artikel 2.12 van de Model verordening leges geldt hiervoor het 

volgende tarief …. 

 

Stap 7: Stel vast of er sprake is van een activiteit waarvoor een uitgebreide procedure 

van toepassing is. Als dit het geval is, corrigeer dan het onder stap 3 t/m 5 berekende 

tarief met het voor de uitgebreide procedure van toepassing zijnde tarief. 
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Uit artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit blijkt dat voor de aangevraagde 

vergunningplichtige activiteiten de uitgebreide procedure niet van toepassing is. 

 

Stap 8: Stel het legestarief vast. 

 

 

C. Aanvraag vergunning die betrekking heeft op een bedrijfstak specifieke 

activiteit 

 

Bij gemeente x komt een aanvraag omgevingsvergunning binnen voor een groothandel in 

laboratoriumchemicaliën. Het betreft de in onderstaande tabel weergegeven activiteiten: 

 

Activiteit 

nummer 

Omschrijving 

 

 

ADR 

 

 

Hoeveelheid 

(ton) 

1 Magazijn eindproducten niet brandbaar 

6, 8 en 5.1 

VP 2 en 3 

500 

2 Magazijn eindproducten brandbaar 

 

3, VP 2 en 3 

 

500 

3 Magazijn grondstoffen brandbaar 

 

3 VP 2 en 3 

 

150 

4 Magazijn grondstoffen brandbaar 

 

3 VP 2 en 3 

 

150 

5 Magazijn grondstoffen droge zouten 

6, 8 en 5.1 

VP 3 

250  

6 Vatenstelling 

6, 8 en 5.1 

VP 2 en 3 

180 

7 Basen opslag 

 

8 VP 3 

15 

8 Opslag lege gereinigde emballage 
3, 6, 8, 5.1  

9 Magazijn  

5.2 type C t/m 

F  

1,5 

10 Opslagkasten 

4.1, 4.2, 4.3 < 250 kg per 

kast 

11 Chemisch afval depot 
3, 6, 8, 5.1 < 10 

12 IBC opslag 

6, 8         VP 2 

en 3 

 

200 

13 Opslag gasflessen stikstof vol 
2 0,2 

14 Opslag gasflessen leeg 
2  

15 Ontvangst goederen 

6, 8, 4.1, 4.2, 

4.3. 5.1 en niet 

ADR 

< 30 

16 

Laboratorium voor het verrichten van fysische  

en chemische analyses 

n.v.t. n.v.t. 
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Stap 1: Stel vast welke activiteiten als milieubelastend zijn aangewezen.  

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende activiteiten als 

milieubelastend zijn aangewezen: 

 3.27.a. het opslaan van a. gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4 .1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2 of 8 in verpakking; 

 3.285.a. opslaan van stoffen of goederen; 

 3.242.e in een laboratorium verrichten van fysische, chemische of biologische 

analyses. 

 

Stap 2: Stel vast welke mba’s als vergunningplichtig zijn aangewezen.  

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende mba’s als vergunningplichtig 

zijn aangewezen: 

 3.28.h 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 

3.27, eerste lid, onder a, b of c.  Het betreft de activiteiten nummer 1 t/m 7 en 

12.  

 3.28 d. meer dan 1.000 kg gevaarlijke stoffen van ADR klasse 5.2, type C tot 

en met F, waarvoor volgens de ADR geen temperatuurbeheersing is vereist. 

Het betreft de activiteit nummer 9.  

 

Stap 3: Stel vast of er sprake is van één of meer vergunningplichtige, bedrijfstak 

overstijgende mba’s en stel op basis van de van toepassing zijnde categorie en het 

aantal mba’s vast welk tarief op grond van de Model verordening leges van 

toepassing is. 

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende vergunningplichtige 

bedrijfstak overstijgende activiteiten mba’s worden aangevraagd: 

 3.28.h, opslag van > 10 ton ADR geclassificeerde stoffen.  

 3.28.d, meer dan 1.000 kg gevaarlijke stoffen van ADR klasse 5.2, type C tot 

en met F, waarvoor volgens de ADR geen temperatuurbeheersing is vereist.  

 

Het gaat weliswaar om 8 stuks vergunningplichtige opslagvoorzieningen van 

gevaarlijke stoffen > 10 ton. Maar die maken onderdeel uit van één 

vergunningplichtige milieubelastende activiteit. Dus er is hier sprake van twee 

vergunningplichtige bedrijfstak overstijgende mba’s. 

 

Op grond van de Model verordening leges artikel 2.13 geldt voor de categorie 

‘bedrijfstak overstijgende activiteiten’, met twee tot vijf milieubelastende activiteiten, 

het volgende tarief …… 

 

Stap 4: Stel vast welke bedrijfstak specifieke mba’s als vergunningplichtig zijn 

aangewezen en stel op basis daarvan vast welk tarief en welke staffel van toepassing 

is.  

 

Uit de toetsing van Bal hoofdstuk 3 blijkt dat er in onderhavige situatie geen sprake is 

van vergunningplichtige bedrijfstak specifieke mba’s.  
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Stap 5: Stel vast of eenzelfde milieubelastende activiteit onder meer dan één 

categorie valt en of de aanvraag op al deze categorieën betrekking heeft. Als hiervan 

sprake is, pas deze correctie dan toe op het onder stap 3 en 4 berekende tarief.  

 

Er is in deze situatie geen sprake van mba’s die onder meer dan één categorie 

vallen. Uitsluitend de categorie ‘Transport, logistiek en ondersteuning daarvan’ is hier 

van toepassing. Een correctie is daarom niet aan de orde. 

 

In een voor de locatie geldend omgevingsplan kunnen ook mba’s zijn aangewezen 

als vergunningplichtig (zie bijlage 2 voor de bruidsschat mba’s) 

 

Er is in onderhavige situatie geen sprake van een milieubelastende 

omgevingsplanactiviteit.  

 

Stap 7: Stel vast of er sprake is van een activiteit, waarvoor een uitgebreide 

procedure van toepassing is. Als dit het geval is, corrigeer dan het onder stap 3 t/m 5 

berekende tarief met het voor de uitgebreide procedure van toepassing zijnde tarief. 

 

Uit artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit blijkt dat voor de aangevraagde 

vergunningplichtige activiteiten de uitgebreide procedure niet van toepassing is. 

 

Stap 8: Stel het legestarief vast.  
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BIJLAGE 1: OVERZICHT VERGUNNINGPLICHTIGE MBA’S 

 

Hierbij het overzicht van de vergunningplichtige milieubelastende activiteiten die zijn 

aangewezen in het Bal. Ze zijn uitgesplitst per artikel. Soms zijn er in 1 artikel meerdere 

vergunningplichten aangewezen. Het wordt onoverzichtelijk als al deze vergunningplichten 

hier omschreven worden. Het cijfer achter de omschrijving geeft aan hoeveel 

vergunningplichtige activiteiten in dat artikel zijn aangewezen. Hieruit is af te leiden wat de 

afzonderlijke vergunningplichten zijn. Meestal zijn deze afzonderlijke vergunningplichten 

weergegeven met letters a, b, c etc. 

 

Enkele bijzonderheden:  

 Verwijzing naar: In bijvoorbeeld artikel 3.40 wordt voor de vergunningplicht verwezen 

naar artikel 3.39. Het aantal vergunningplichten (9) vind je terug in artikel 3.39. 

 Niet genummerd: In bijvoorbeeld artikel 3.129 worden de vergunningplichten niet 

afzonderlijk weergegeven, maar staan ze achter elkaar in een zin genoemd. Dit wordt 

aangegeven door ‘niet genummerd’. 

 

Afdeling 3.2 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen 

3.5  Stookinstallatie      1 

3.10 Zendmast       1 

3.13 3 Windturbines      1 

3.16 Koelinstallaties      2 

3.19  Open bodemenergie-systeem    1 

3.22 Opslagtank gassen      6 

3.25 Opslagtank vloeistoffen     8  

3.28 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking   8 

3.31 Vuurwerk       4 

3.34 Opslag ontplofbare stoffen     6 

3.37 Opslag vaste minerale anorganische meststoffen  2 

3.40 Opslaan, mengen, scheiden, verdichten afval  9 (verwijzing naar 3.39) 

3.40c Op/in de bodem brengen afvalstoffen   7 (verwijzing naar 3.40b) 

3.40e Verbranden van afvalstoffen niet IPPC   2 (verwijzing naar 3.40d) 

3.42 Zuiveringsvoorziening afvalwater    2 (verwijzing naar 3.41) 

3.45 Oppervlaktebehandeling met oplosmiddel IPPC  1 

3.48 Afvangen CO2 voor ondergrondse opslag   2 (verwijzing naar 3.47) 

3.48b Het op/in de bodem brengen van meststoffen  2 (verwijzing naar 3.48a) 

3.48k Opslaan van grond of baggerspecie    3 

3.48p Toepassen van grond of baggerspecie   1 

 Totaal        69 mba’s 

 

Afdeling 3.3 Complexe bedrijven 

3.51 Seveso       1 

3.55 Grootschalige energieopwekking    1 

3.58 Raffinaderij       1 

3.61 Maken van cokes      1 

3.64 vergassen/vloeibaar maken van steenkool   4 (verwijzing naar 3.63) 

3.67 basismetaal       7 (verwijzing naar 3.66) 

3.70 Complexe minerale industrie     8 (verwijzing naar 3.69) 
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3.73 Basischemie       6 (verwijzing naar 3.72) 

3.76 Complexe papier, hout, textiel industrie   2 (verwijzing naar 3.75) 

3.79 Afvalbeheer IPPC installatie     4 (verwijzing naar 3.78) 

3.82 Kadavers of dierlijk afval     1  

3.85 Stortplaats of winningsafvalvoorziening   3 (verwijzing naar 3.84) 

3.88 Verbranden afvalstoffen (IPPC)    1 

3.91 Grootschalige mestverwerking    1 

 Totaal        41 mba’s  

 

Afdeling 3.4 Nutssector en industrie 

3.98 Behandelen regelen meten aardgas    3 (verwijzing naar 3.97) 

3.104 metaalproductenindustrie     1 

3.105 metaalproductenindustrie     5 

3.106 metaalproductenindustrie     8 

3.107 metaalproductenindustrie     5 +1 

3.112 minerale productenindustrie     1 

3.113  minerale productenindustrie     2 

3.114 minerale productenindustrie     1 

3.115 minerale productenindustrie     3 

3.119 chemische productenindustrie    4 

3.123 Papier, hout, textiel  en leer industrie   2 

3.124 Papier, hout, textiel  en leer industrie   1 

3.125 Papier, hout, textiel  en leer industrie   3 

3.129 Voedingsmiddelenindustrie     3 (niet genummerd) 

3.130 Voedingsmiddelenindustrie     9 

3.131 Voedingsmiddelenindustrie     1 

3.135 Rubber- en kunststof industrie    1 

3.136  Rubber- en kunststof industrie    1 

3.137 Rubber- en kunststof industrie    2 

3.145 Scheepswerven      2 

 Totaal        59 mba’s 

 

Afdeling 3.5 Afvalbeheer 

3.153 Auto- en tweewielerdemontage    1 

3.160 Metaalrecycling      1 

3.174 Zuivering technisch werk     1 

3.179 Grondbank of grondreinigingsbedrijf    2 (niet genummerd)  

3.185 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

3.186 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

3.187 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

3.188 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

3.189 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

3.190 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

3.191 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

3.192 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   3 (niet genummerd) 

3.193 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

3.194 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

3.195 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 
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3.196 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

3.197 Verwerken bedrijfsafvalstoffen of gev, afval   1 

 Totaal        20 mba’s 

 

Afdeling 3.6 Agrarische sector 

3.201 Veehouderij       1 

3.202 Veehouderij       10 

3.222 Telen, kweken waterplanten of –dieren   3 

3.226 Mestbehandeling      5 

 Totaal        19 mba’s 

 

Afdeling 3.7 Dienstverlening, Onderwijs en zorg 

3.247 Ingeperkt gebruik ggo’s IV     1 

3.260 Brandbestrijdingstechnieken     1 

 Totaal        2 mba’s 

 

Afdeling 3.8 Transport, Logistiek 

3.269 Brandstoffenhandel en Tankopslagbedrijf   3 (verwijzing naar 3.27) 

3.273 Bunkerstations      4 

3.286 Opslag- en transportbedrijf, containerterminal  11 

3.293 Onderhoud vliegtuigen     1 

3.295b Spoorwegemplacementen     1 

3.297 Tankstation       2 

3.301 Reinigen opslagtanks ed. voor gevaarlijke stoffen  2 

 Totaal        24 mba’s 

 

Afdeling 3.9  Sport en recreatie  

3.305 Autosport, motorsport      1 

 Totaal        1 mba 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT VERGUNNINGPLICHTIGE BRUIDSSCHAT MBA’S  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruidsschat omgevingsplan artikelen 

§ 22.3.26 Vergunningplichten, aanvraagvereisten en beoordelingsregels aanvraag 

omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten 

Artikel   Vergunningplichtige bruidsschat mba 

22.259  voor de activiteit verwerken polyesterhars: 

22.260  voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem: 

22.261  voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten: 

22.262  voor de activiteit opslaan propaan of propeen: 

22.263  voor de activiteit tanken met LPG: 

22.264  voor de activiteit antihagelkanonnen: 

22.265  voor de activiteit biologische agens: 

22.266  voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen: 

22.267  voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen: 

22.268  voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning): 

22.269  voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning): 

Omgevingswet 

Afdeling 5.1  

 voor een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 22.259 tot en met 

22.269, voor zover door gemeente aangewezen als vergunningplichtige 

mba op grond van afdeling 5.1 van de Omgevingswet.  


