
Vraag 1
Aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een bouwwerk 
bij een hoofdspoor weg bevat:

• Bouwactiviteit (technisch)
• Beperkingengebiedactiviteit
• Bouwen (omgevingsplan)

Wie is bevoegd gezag om hierop te beslissen?
A. Gemeente
B. Minister I&W (Prorail)
C. Geen van beiden



Vraag 1
Aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een bouwwerk 
bij een hoofdspoor weg bevat:

• Bouwactiviteit (technisch)
• Beperkingengebiedactiviteit
• Bouwen (omgevingsplan)

Wie is bevoegd gezag om hierop te beslissen?
A. Gemeente

Meervoudige aanvraag zonder magneetactiviteit
Decentraal gaat voor, dus gemeente



Vraag 2
Aanvraag vergunning met daarin de activiteiten:

• Uitweg bij provinciale weg (omgevingsverordening)
• Flora- fauna-activiteit
• Kappen enkele boom (omgevingsplan) 

Wie is bevoegd gezag om hierop te beslissen?
A. Gemeente
B. Provincie
C. Beiden



Vraag 2
Aanvraag vergunning met daarin de activiteiten:

• Uitweg bij provinciale weg (omgevingsverordening)
• Flora- fauna-activiteit
• Kappen enkele boom (omgevingsplan) 

Wie is bevoegd gezag om hierop te beslissen?
A. Gemeente

Meervoudige aanvraag zonder magneetactiviteit
Decentraal gaat voor, dus gemeente



Vraag 3
Aanvraag vergunning met daarin de activiteiten:
• Vestigen datacentrum (milieubelastende activiteit)
• Lozen koelwater in oppervlaktewater (in beheer bij het 

waterschap) afkomstig datacentrum

Wie is bevoegd gezag om hierop te beslissen?
A. Gemeente
B. Waterschap
C. Beiden



Vraag 3
Aanvraag vergunning met daarin de activiteiten:
• Vestigen datacentrum (milieubelastende activiteit)
• Lozen koelwater in oppervlaktewater (in beheer bij het 

waterschap) afkomstig datacentrum

Wie is bevoegd gezag om hierop te beslissen?
C. Beiden

Combinatie van water en niet-wateractiviteiten
Twee aanvragen, MBA voor gemeente, lozing voor waterschap



Vraag 4
Aanvraag vergunning met daarin de activiteiten:
• Bouwen bouwwerk (omgevingsplan) op een locatie waar een 

raffinaderij is gevestigd 

Wie is bevoegd gezag om hierop te beslissen?
A. Gemeente
B. Provincie
C. Geen van beiden



Vraag 4
Aanvraag vergunning met daarin de activiteiten:
• Bouwen bouwwerk (omgevingsplan) op een locatie waar een 

raffinaderij is gevestigd 

Wie is bevoegd gezag om hierop te beslissen?
B. Provincie

Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag bij raffinaderij
Daarom alle aanvragen op die locatie voor provincie



Vraag 5
Aanvraag vergunning met daarin de activiteiten:
• Bouwactiviteit (omgevingsplan) op een locatie waar een 

ontgronding vergund is die groter is dan 100.000m3

Wie is bevoegd gezag om hierop te beslissen?
A. Gemeente
B. Provincie
C. Geen van beiden



Vraag 5
Aanvraag vergunning met daarin de activiteiten:
• Bouwactiviteit (omgevingsplan) op een locatie waar een 

ontgronding vergund is die groter is dan 100.000m3

Wie is bevoegd gezag om hierop te beslissen?
A. Gemeente

Geen eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag
Enkelvoudige aanvraag, gemeente





Agenda
• Meldingen en informatieplichten
• Milieubelastende activiteiten 

• Meldingen en informatieplichten 
• Meldingen en informatieplichten in combinatie met 
vergunningen
• Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag

• Vragen na sessie 1
• Zaken die straks anders gaan dan we nu gewend zijn
• Demo DSO
• Instellen behandeldienst



Meldingen en informatieplichten
• Rijksregels, in het Bal en Bbl staat bestuursorgaan:
• waar u melding moet doen als u een activiteit wilt uitvoeren
• dat maatwerkvoorschriften kan stellen
• dat een besluit neemt over een gelijkwaardige maatregel
• dat bevoegd is voor handhaving en toezicht van de voorschriften 

uit het Bal/Bbl

• Decentraal:
• Gemeente is bevoegd gezag voor algemene regels in 

omgevingsplan
• Provincie is bevoegd gezag voor algemene regels in 

omgevingsverordening
• Waterschap is bevoegd gezag voor algemene regels in 

waterschapsverordening



Meldingen en informatieplichten



Meldingen en informatieplichten



Bevoegd gezag algemene regels Milieu rijksregels
Afdeling 2.2 Bal:
Gemeente is bevoegd gezag MBA tenzij uitzondering

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan:
• waar u melding moet doen als u een activiteit wilt uitvoeren
• dat maatwerkvoorschriften kan stellen
• dat een besluit neemt over een gelijkwaardige maatregel
• dat bevoegd is voor handhaving en toezicht van de voorschriften 

uit het Bal (artikel 18.2 Omgevingswet)



Bevoegd gezag algemene regels Milieu rijksregels
Afdeling 2.2 Bal:
• Gemeente is bevoegd gezag MBA tenzij uitzondering
• Volgende gevallen zijn uitzondering:
• Provincie:
• Complexe bedrijven (Bal artikel 2.9 en Ow artikel 18.2 lid 1)
• Open bodemenergiesysteem (Bal artikel 2.5)
• Minister I&W:
• Bijvoorbeeld op zee, bepaalde defensieterreinen (Bal artikel 2.6)
• Minister EZ:
• Mijnbouwwerk (Bal artikel 2.7)
• Minister LNV:
• Op of in de bodem brengen van meststoffen (Bal artikel 2.8)



Bevoegd gezag Milieu in rijksregels
Combinatie MBA melding en MBA vergunning
Bal artikel 2.9:
Voor een milieubelastende activiteit is het bestuursorgaan dat 
bevoegd is te beslissen op de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor die milieubelastende activiteit, bedoeld in 
de artikelen 4.6 tot en met 4.17 van het Omgevingsbesluit, ook het 
bevoegd gezag: 
• waaraan een melding wordt gedaan; 
• dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of 
• dat beslist op een aanvraag om toestemming om een 

gelijkwaardige maatregel te treffen.

Let op! Dit gaat over MBA in het Bal!



Bevoegd gezag Milieu in rijksregels
Voorbeeld:
• Raffinaderij waar men een bodemsanering gaat uitvoeren, 

Indienen melding en aanvragen maatwerk bij wie?

• Omgevingsbesluit artikel 4.6 wijst de provincie als bevoegd gezag 
aan voor de raffinaderij.

• Bal artikel 2.9 bepaalt dat provincie dan ook het bevoegd gezag is 
voor de melding saneren van de bodem (bal artikel 4.1236)



Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag
Omgevingswet artikel 5.13:
• Bij AMvB gevallen aanwijzen waarbij GS of minister beslist op elke 

aanvraag op een locatie waar door hen eerder een vergunning is 
verleend

• Niet van toepassing op aanvraag wateractiviteit en 
jachtgeweeractiviteit

Omgevingsbesluit 4.16:
• Aanwijzing aantal gevallen (complexe MBA) waarop GS altijd 

besluit bij aanvraag op locatie waar eerder door GS vergunning is 
verleend

• Geen gebruik gemaakt van aanwijzing voor minister



Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag
Voorbeeld:
Het plaatsen van fietsenstalling bij een Raffinaderij

Omgevingsbesluit artikel 4.16 (eens bevoegd gezag, altijd bevoegd 
gezag) wijst Raffinaderij aan (Bal artikel 3.58 lid 1)

Provincie bevoegd gezag voor aanvraag op dezelfde locatie als 
Raffinaderij



Bevoegd gezag Milieu in rijksregels
Vraag uit sessie:
• Hoe omgaan met bedrijven die zowel de provincie als bevoegd 

gezag hebben maar ook activiteiten (die niet functioneel 
verbonden zijn met bijvoorbeeld een grote stookinstallatie) waar 
de gemeente het bevoegd gezag van is?



Bevoegd gezag Milieu complexe bedrijven
• De vergunningplicht geldt ook voor functioneel ondersteunende 

activiteiten. 
• Als er op het bedrijfsterrein een activiteit plaatsvindt die 

de kernactiviteit niet functioneel ondersteunt, dan valt die buiten 
vergunningplicht voor het bedrijf. 

• Die activiteit valt dan namelijk niet onder de milieubelastende 
activiteit complex bedrijf, zoals aangewezen in afdeling 3.3 Bal. 



Wat zijn functioneel ondersteunende activiteiten?
Functioneel ondersteunende activiteiten zijn milieubelastende 
activiteiten op dezelfde locatie, die de functie van de 
kernactiviteit ondersteunen. 

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

• Voorbeelden: 
• Denk aan technische ondersteuning van de kernactiviteit 
• Ook facilitaire voorzieningen, zoals een administratiekantoor, 

bezoekersruimte of showroom, kunnen functioneel 
ondersteunende activiteiten zijn. 

• Het gaat om functionele ondersteuning in brede zin.



Bevoegd gezag Milieu in rijksregels
Vraag uit sessie:
• Hoe omgaan met bedrijven die zowel de provincie als bevoegd 

gezag hebben maar ook activiteiten (die niet functioneel 
verbonden zijn met bijvoorbeeld een grote stookinstallatie) waar 
de gemeente het bevoegd gezag van is?

• Veelal zal alles wat voorheen onder ‘de inrichting’ viel nu vallen 
onder de MBA 

• Indien voorheen twee inrichtingen dan nu twee MBA’s (waarvan je 
los van elkaar gaat bepalen welke regels daarop van toepassing 
zijn)

• De situatie dat 1 inrichting straks 2 of meer MBA’s oplevert is 
uitzonderlijk



Meer informatie
De aanwijzing van milieubelastende activiteiten in het Bal -

Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Toelichting op complexe bedrijven en de Omgevingswet -
Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Begrenzing van de locatie bij de milieubelastende activiteit -
Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Praktijkvoorbeelden Wm-inrichting naar milieubelastende activiteiten 
- Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Overdracht bevoegdheden onder de Omgevingswet - Informatiepunt 
Leefomgeving (iplo.nl)

Milieubelastende activiteiten hoofdstuk 3 Bal - Informatiepunt 
Leefomgeving (iplo.nl)

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/rijksregels-mba/opbouw-werking-hoofdstuk-3-milieubelastende/aanwijzing-milieubelastende-activiteit/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/complexe-bedrijven/toelichting-complexe-bedrijven/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/rijksregels-mba/begrenzing-locatie/
https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/overgangsrecht/wet-algemene-bepalingen-omgevingsrecht/overgangsrecht-omgevingsvergunning-milieu-wm/praktijkvoorbeelden-wm-inrichtingen/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/overdracht-bevoegdheden-omgevingswet/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/


Wat gaat er anders?
• Aanvragen meer activiteiten via DSO dan in OLO
• Bijvoorbeeld:
• Natuur (indien meervoudig nu meestal naar gemeente)
• Activiteiten bij spoorwegen:
• Indien hoofdspoorweg ProRail, meervoudig meestal gemeente
• Activiteiten bij Rijkswegen:
• Rijkswaterstaat, meervoudig meestal gemeente



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)


