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Inhoud

Waarom een circulaire?

Met wie en wat is de scope? 

Hoe opgebouwd?

Hoe te gebruiken?

Hoe ziet het er straks uit?
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In de tijd 
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Waarom?

De VNG geeft aan dat gemeenten behoefte hebben aan een 
aanvullende toelichting op het Bal en Bbl

De interbestuurlijk toezichthouder geeft aan behoefte te 
hebben aan een ondersteunend document bij toepassen 
IBT 
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Met wie en scope? 

De circulaire is in opdracht van IenW opgesteld met behulp 
van het IPO, ODNL en de VNG 

De circulaire beschrijft alleen de al geborgde basistaken 

Er worden geen aanwijzingen van basistaken in het Bal, Bbl
of onderliggende wet- en regelgeving ter discussie gesteld
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Hoe is de circulaire opgebouwd? 



Opbouw 

De opzet van de circulaire is een dynamisch werkdocument 
bestaande uit een beslisboom en QenA’s

De beslisboom geeft een nadere omschrijving van de - nu 
zeven - categorieën van het basistakenpakket onder de Ow

De QenA’s zijn vragen met antwoorden op meer 
detailniveau 
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De grondslag voor het basistakenpakket

Omgevingswet artikel 18.22 (omgevingsdiensten werken met 
basistakenpakket)

Omgevingsbesluit artikel 13.12 (werkzaamheden)

Omgevingsbesluit bijlage VI (de activiteiten)

Verzamelbesluit 2022, artikel AE (aanpassing cat. 1, aanvullende
uitzonderingen)
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Beslisboom

- Beschrijft werkzaamheden (artikel 13.12 van het Ob)
- Benoemt uitzonderingen (3x paragraaf “geheel” en 4x deels)

- Bepaal welke H4 en H5 activiteiten van het Bal van toepassing zijn
- Bepaal welke functioneel ondersteunende activiteiten er toe behoren
- Bepaal welke oogmerken van het Bal ook van toepassing zijn (dus 
ook milieuonderwerpen omgevingsplan)
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categorie 1:
milieubelastende activiteiten uit hoofdstuk 3 



Beslisboom

Voorbeeld

categorie 1:
Stookinstallaties (paragraaf 3.2.1) zijn uitgesloten. 

- Hoe zit dat nu bij een steenfabriek?  

- Hoe zit dat nu bij een kantoorgebouw?
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Vraag 5 - 8
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Beslisboom

- Bepaal of Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is.

- Bepaal of de een bouw- of sloopactiviteit onderdeel uitmaken 
van het basistakenpakket.
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categorie 2:
Bouw- en sloopactiviteiten als bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving, voor zover 
Gedeputeerde Staten bevoegd gezag is.



Beslisboom

- Bepaal of Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is.

- Bepaal of bruidsschat-activiteiten onderdeel uitmaken van het 
basistakenpakket.
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categorie 3:
Omgevingsplanactiviteiten, bestaande uit milieubelastende-, bouw- of sloopactiviteiten, voor 
zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag is.



Beslisboom

- Bepaal of er sprake is van een omgevingsplanactiviteiten van 
provinciaal belang
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categorie 4:
Omgevingsplanactiviteiten van provinciaal belang, bestaande uit milieubelastende-, bouw- of 
sloopactiviteiten.



Vraag 9
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Beslisboom

Werkzaamheden die onder het basistakenpakket vallen zijn:
- beoordelen asbestinventarisatierapport;
- beoordelen asbestverwijdering in de sloopmelding;
- ontvangen startmelding en toezicht houden op de verwijdering;
- beoordelen melding eindmeting;
- toezicht op de verwijdering van asbest na incidenten.

Maar niet de coördinatie na een asbestincident 16

categorie 5: 
Het bedrijfsmatig verwijderen van asbest en het bedrijfsmatig opruimen van asbest



Vraag 10
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Beslisboom

- Bepaal of er sprake is van een van de genoemde voorbeelden
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categorie 6:
Activiteiten met stoffen, preparaten, producten en toestellen waarover regels zijn gesteld bij 
of krachtens de Wet milieubeheer, voor zover deze worden verricht in samenhang met een 
milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving. 



Beslisboom

- Bepaal of het hier dus om de activiteiten die betrekking hebben 
op het projectmatig organiseren/faciliteren van het toezicht op 
bovengenoemde stromen
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categorie 7:
Bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot: afvalstoffen, vuurwerk, secundaire 
grondstoffen en andere milieugevaarlijke stoffen.



Vraag 11
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Hoe te gebruiken? 

Samen met het IPLO is/wordt gezocht naar een vorm om 
de informatie uit de circulaire op een werkbare manier te 
ontsluiten 

Het streven in medio februari een online verse gereed te 
hebben



Demonstratie site IPLO

Sneak preview
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Vragen
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Dank voor uw aandacht, tot ziens!
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