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Vraag 1 

Vallen de geluidsvoorschriften van een metaalbedrijf (paragraaf 3.4.4. Bal) onder het 

basistakenpakket? 

A. Ja 

B.  Alleen de geluidsvoorschriften in een vergunning 

C. Nooit  

Vraag 2 

Valt de activiteit lassen bij een metaalbedrijf en lassen bij een opleidingsinstituut altijd onder het 

basistakenpakket? 

A. Ja, de activiteit lassen is aangewezen als milieubelastende activiteit en behoort niet tot de 

uitgezonderde paragrafen. 

B. Ja, bij lassen is sprake van het van toepassing zijn van meerdere oogmerken van het Bal 

en valt daarmee valt deze activiteit onder het basistakenpakket. 

C. Nee, de activiteit lassen is een in hoofdstuk 4 van het Bal aangewezen activiteit en 

daarmee niet automatisch onderdeel van alle milieubelastende activiteiten van hoofdstuk 3. 

D. Nee, lassen bij een opleidingsinstituut is minder complex en daarmee voldoet het niet aan 

een van de uitgangspunten waarom een activiteit als basistaak is aangewezen onder de 

Omgevingswet.  

Vraag 3 

Vallen gesloten bodemenergiesystemen onder het basistakenpakket? 

A. Ja, het is een in hoofdstuk 3 van het Bal aangewezen milieubelastende activiteit .en dat is 

leidend ongeacht of de vergunningverlening een binnenplanse omgevingsplanactiviteit is.  

B. Nee, voor zover het een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft valt dit buiten het 

basistakenpakket.  

Vraag 4 

Kan een in categorie 1 uitgesloten activiteit of onderdeel daarvan toch deel uitmaken van het 

basistakenpakket? 

A. Nee, het zijn immers taken die uitgesloten zijn. 

B. Ja, dat kan wel als er sprake is van cumulatie van deze taken. Hierdoor wordt de 

samengestelde taak complex en voldoet daarmee aan het criterium van een basistaak.   

C. Ja, dat kan wel als een uitgesloten activiteit functioneel ondersteunend is aan de 

milieubelastende activiteit die onder het basistakenpakket valt.   

Vraag 5 

Valt toezicht op de gebruiksfase bij bouw onder het basistakenpakket?  
 

A. Ja, althans voor zover de provincie het bevoegd gezag is of er een provinciaal belang is. 
B. Nee, de gebruiksfase valt onder de gebruiksmelding van hoofdstuk 6 van het Bbl en is geen 

bouw- of sloopactiviteit en daarmee geen basistaak.  
 
 

Vraag 6 

Is het toezicht op asbestverwijdering onder de Omgevingswet onderdeel van het 

basistakenpakket? 

A. Ja, het toezicht op asbestverwijdering valt altijd onder het basistakenpakket 



B. Ja, het toezicht valt onder het basistakenpakket. Uitgezonderd de verwijdering door 

particulieren. 

C. Nee, het toezicht niet. Het beoordelen van het asbestinventarisatierapport wel. 

D. Nee, het is een plustaak. 

Vraag 7 

De omgevingsdienst wil de asbeststromen binnen de regio in kaart brengen. Wanneer kan ze dit 

doen in het kader van ketenhandhaving? 

A. Kan altijd. Asbest is benoemd als afvalstroom. 

B. Kan alleen als een plan onder ligt of als er specifieke afspraken over gemaakt zijn met de 

gemeente 

C. Kan alleen als de omgevingsdienst de afhandeling overlaat aan de gemeente 

D. Kan helaas niet. Asbest kan zowel bij een bedrijfsmatige sanering vrijkomen als bij een 

sanering door particulieren 

 

 

 

 

 


