
Agenda
• Introductie casus
• Wat staat er in de Omgevingswet over bevoegdheidsverdeling?
• Hoe bepalen wie bevoegd gezag is bij een aanvraag met daarin 1 

activiteit?
• Hoe bepalen wie bevoegd gezag is bij een aanvraag met daarin 

meer activiteiten?
• Toepassen in casus
• Hoe is dit in het loket geregeld?
• Hulpmiddelen
• Grondgebiedoverstijgende aanvragen
• Hoe ziet dit er in het loket uit?



Wat doen we niet nu maar volgende keer?
In de sessie van 8 februari behandelen we:
• Instellen behandeldienst
• Meldingen en informatieplichten
• Milieubelastende activiteiten (inclusief complex)
• Zaken die straks anders gaan dan we nu gewend zijn
• Specifieke vragen van jullie



Casus bouwen woningblok met energiesysteem
Een projectontwikkelaar wil in gemeente X een woningblok 
bouwen voor particuliere verkoop. 

• Het omgevingsplan heeft op die plaats de functietoedeling 
agrarisch. 

• Vanwege duurzaamheidseisen voorziet het project in een centraal 
open bodemenergiesysteem, zowel voor verwarming als koeling 
van de woningen. 

• Onderhoud van dit systeem betekent periodieke 
afvalwaterlozingen op oppervlaktewater in beheer bij waterschap 
Y. 

• De projectontwikkelaar wil de verschillende benodigde 
omgevingsvergunningen tegelijk aanvragen.



Casus bouwen woningblok met energiesysteem
Herken de activiteiten:
• Bouwactiviteit (technisch)
• Bouwactiviteit (omgevingsplan)
• Milieubelastende activiteit (aanleggen open 

bodemenergiesysteem)
• Lozingsactiviteit (gebruiken open bodemenergiesysteem, 

waaronder lozen afvalwater op oppervlaktewater)







Bevoegd gezag vergunningaanvragen
Omgevingswet artikel 5.7:
• Aanvraag om een omgevingsvergunning kan naar keuze van de 

initiatiefnemer op een of meer activiteiten betrekking hebben

• Aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteiten wordt los 
aangevraagd van de omgevingsvergunning voor andere 
activiteiten



Wat is een wateractiviteit?
Omgevingswet bijlage bij artikel 1.1
wateractiviteit:
• beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een 

waterstaatswerk, 
• beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een installatie, niet 

zijnde een mijnbouwinstallatie, in een waterstaatswerk, 
• lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een 

zuiveringtechnisch werk, 
• stortingsactiviteit op zee, 
• wateronttrekkingsactiviteit of, 
• voor zover het gaat om een waterschapsverordening, elke andere 

activiteit waarover die verordening regels bevat; 



Bevoegd gezag aanvraag met 1 activiteit
Omgevingswet artikel 5.8:
• B&W beslist op aanvraag 1 activiteit tenzij een ander 

bestuursorgaan is aangewezen (op grond van artikel 5.9, 5.10 of 
5.11)

Omgevingswet artikel 5.9:
• Bij AMvB geregeld wie beslist op aanvraag 1 wateractiviteit

Omgevingswet artikel 5.10:
• Niet wateractiviteiten waarvoor GS bij in bij AMvB aangewezen 

gevallen beslist op aanvraag 1 activiteit

Omgevingswet artikel 5.11:
• Niet wateractiviteiten waarvoor Rijk bij AMvB aangewezen 

gevallen beslist op aanvraag 1 activiteit



Bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten
Omgevingswet artikel 5.12:
• Bevoegd gezag is een bestuursorgaan dat bevoegd zou zijn te 

beslissen op ten minste 1 van de activiteiten wanneer deze 
enkelvoudig zouden worden ingediend

Hoofdregel B&W is bevoegd gezag, tenzij:
1. Gevallen waarin B&W nooit het bevoegd gezag zou zijn als de 

activiteiten in enkelvoudige vorm zouden zijn aangevraagd.

Voorbeeld: MBA waarvoor provincie bevoegd gezag is in 
combinatie met een beperkingengebiedactiviteit waarvoor de 
minister bevoegd gezag is



Bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten
Hoofdregel B&W is bevoegd gezag, tenzij:

2. Gevallen waarin B&W wel bevoegd gezag zou zijn als de 
activiteiten enkelvoudig zouden worden aangevraagd maar er 
om andere redenen gekozen is voor uitzondering (AMvB).

Voorbeeld: Ontgrondingsactiviteit (>100.000m3) gaat naar de 
provincie

3. Gevallen waarin het om nationale veiligheidsbelangen nodig is 
dat het Rijk beslist.

Voorbeeld: Omgevingsvergunningen voor Koninklijke paleizen of 
laboratoria van TNO



Samengevat
• Wateractiviteiten los aanvragen
• Hoofdregel: Decentraal gaat voor tenzij anders geregeld
• Verschil tussen enkelvoudige aanvragen (1 activiteit) en 

meervoudige aanvragen (meer activiteiten)
• Bij meervoudige aanvragen van belang welke bestuursorganen 

bevoegd zouden zijn wanneer de activiteiten enkelvoudig zouden 
worden ingediend



Hoe kun je bepalen wie bevoegd gezag is voor 
aanvraag 1 activiteit?
Hoofdregel: Decentraal gaat voor tenzij:
• Wateractiviteit:
• In principe Dagelijks bestuur waterschap (Ob artikel 4.2) tenzij 

uitzondering in:
• Ob artikel 4.3 (Provincie)
• Ob artikel 4.4 (Minister van I&W)

Voorbeeld: Activiteiten die betrekking hebben op rijkswateren
daarvoor is de Minister van I&W (Rijkswaterstaat) bevoegd gezag



Hoe kun je bepalen wie bevoegd gezag is voor 
aanvraag 1 activiteit?
Hoofdregel: Decentraal gaat voor tenzij:
• Niet-wateractiviteit:
• In principe B&W tenzij uitzondering in:
• Ob artikel 4.6 (Provincie)
• Ob artikel 4.7 (Vervoerregio)
• Ob artikel 4.8 (Minister van BZK)
• Ob artikel 4.9 (Minister van Defensie)
• Ob artikel 4.10 (Minister van EZK)
• Ob artikel 4.11 (Minister van I&W)
• Ob artikel 4.12 (Minister van LNV)
• Ob artikel 4.13 (Minister van OC&W)

Voorbeeld: Natura 2000-activiteit daarvoor is provincie bevoegd 
gezag



Hoe kun je bepalen wie bevoegd gezag is voor 
aanvraag met meer activiteiten?
• Bepaal wie bevoegd gezag zou zijn indien alle aanvragen los 

(enkelvoudig) zouden worden ingediend
• Levert dit verschillende bevoegde gezagen op, dan:
• Hanteer hoofdregel ‘Decentraal gaat voor tenzij’
• Uitzonderingen op de hoofdregel zijn zogenoemde 

Magneetactiviteiten
• Een magneetactiviteit is een activiteit die, als hij onderdeel is 

van een meervoudige vergunningaanvraag, alle activiteiten naar 
zich toetrekt en belegt bij het bevoegd gezag van de 
magneetactiviteit.

Voorbeeld: Uitweg bij provinciale weg + Kappen (omgevingsplan)



Casus bouwen woningblok met energiesysteem
• Bouwactiviteit (technisch):

• Anders dan wateractiviteit
• Bouwactiviteit (omgevingsplan):

• Anders dan wateractiviteit
• Milieubelastende activiteit (Open bodemenergiesysteem):

• Anders dan wateractiviteit
• Lozingsactiviteit (Afvalwater, afkomstig van een open 

bodemenergiesysteem, lozen op een oppervlaktewaterlichaam):
•Wateractiviteit



Casus bouwen woningblok met energiesysteem
Aanvraag 1 (alle niet wateractiviteiten):
• Bouwactiviteit (technisch):

• Enkelvoudig=B&W
• Bouwactiviteit (omgevingsplan):

• Enkelvoudig=B&W
• Milieubelastende activiteit (Open bodemenergiesysteem):

• Enkelvoudig=GS (uitzondering in Ob artikel 4.6 lid 1 onder c)
• Magneetactiviteit=Nee 

Aanvraag 2 (wateractiviteiten):
• Lozingsactiviteit (Afvalwater, afkomstig van een open 

bodemenergiesysteem, lozen op een oppervlaktewaterlichaam):
• Enkelvoudig=Dagelijks bestuur waterschap (tenzij Rijkswater)



Casus bouwen woningblok met energiesysteem
Aanvraag 1 (alle niet wateractiviteiten):
• Milieubelastende activiteit (Open bodemenergiesysteem):

• Enkelvoudig=GS (uitzondering in Ob artikel 4.6 lid 1 onder c)
• Magneetactiviteit=Nee 

Omgevingsbesluit artikel 4.6 lid 2:
Gedeputeerde staten beslissen ook op een meervoudige aanvraag 
om een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op 
een of meer activiteiten als bedoeld in:
c. het eerste lid, onder c, met uitzondering van een milieubelastende 
activiteit als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, of 3.48 van het 
Besluit activiteiten leefomgeving;
en een of meer andere activiteiten.



Casus bouwen woningblok met energiesysteem
Aanvraag 1 (alle niet wateractiviteiten):
• Bouwactiviteit (technisch):

• Enkelvoudig=B&W
• Bouwactiviteit (omgevingsplan):

• Enkelvoudig=B&W
• Milieubelastende activiteit (Open bodemenergiesysteem):

• Enkelvoudig=GS (uitzondering in Ob artikel 4.6 lid 1 onder c)
• Magneetactiviteit=Nee 

Aanvraag 2 (wateractiviteiten):
• Lozingsactiviteit (Afvalwater, afkomstig van een open 

bodemenergiesysteem, lozen op een oppervlaktewaterlichaam):
• Enkelvoudig=Dagelijks bestuur waterschap (tenzij Rijkswater)



Casus bouwen woningblok met energiesysteem
Aanvraag 1 (alle niet wateractiviteiten):
• Bouwactiviteit (technisch):
• Bouwactiviteit (omgevingsplan):
• Milieubelastende activiteit (Open bodemenergiesysteem):

=>B&W bevoegd gezag

Aanvraag 2 (wateractiviteiten):
• Lozingsactiviteit (Afvalwater, afkomstig van een open 

bodemenergiesysteem, lozen op een oppervlaktewaterlichaam):
=>Dagelijks bestuur waterschap bevoegd gezag



Hulpmiddelen
Uitleg casus:
Casus bepalen bevoegd gezag omgevingsvergunning -
Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Stappenplan bepalen bevoegd gezag:
Bepalen bevoegd gezag omgevingsvergunning - Informatiepunt 
Leefomgeving (iplo.nl)

Bevoegd gezag handhaving:
Bevoegd gezag handhaving omgevingsvergunning - Informatiepunt 
Leefomgeving (iplo.nl)

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/bepalen-bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/casus-bepalen/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/bepalen-bevoegd-gezag-omgevingsvergunning/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/bevoegd-gezag-handhaving-omgevingsvergunning/




Hoe is dit ingeregeld in het DSO?
• Voorstel dat DSO geeft niet 100% van de gevallen correct
• Complexiteitsreductie:
• Streven 95% gevallen correct
• Instelling alleen op activiteitniveau dus:
• Geen vragen stellen of gebruiken om bevoegd gezag te 

bepalen
• Beperkt gebruik van locatie bij bepaling bevoegd gezag



Grondgebiedoverstijgende aanvraag
• Vergunningplichtige activiteit die plaatsvindt op het grondgebied 

van meer dan één gemeente, waterschap of provincie
• Gemeente, het waterschap of de provincie waar de activiteit 

geheel of in hoofdzaak zal worden verricht beslist op de aanvraag 
(Omgevingswet artikel 5.14)



Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag
Omgevingswet artikel 5.13:
• op elke aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking 

heeft op een locatie waarvoor een door hen eerder verleende 
omgevingsvergunning geldt.
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