
Bijlage 1 bij VNG-brief consultatie Omgevingsregeling
(maart 2019)
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1 Den Haag Omgevingsregeling

Kan de gemeente, indien zij de voorschriften uit de bruidsschat (gewijzigd) opneemt in het 

omgevingsplan er ook voor kiezen om van de Omgevingsregeling afwijkende meet- en 

regelmethoden in het omgevingsplan op te nemen?

2 Den Haag Omgevingsregeling 7.3 ongewijzigd tov 1.4 Mor

Hiermee verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. Wat ik mis is het opnemen 

van bijv. het IFC bestand voor BIM-plannen.In de toelichting is vermeld dat BIM-plannen 

informatief kunnen worden toegevoegd.

Naar mijn mening is dat te karig. Een BIM-plan zou ook de  formele aanvraag moeten 

kunnen zijn en een gemeente moeten in het DLO kunnen aangeven of zij  BIM 

plannen kunnen behandelen.

3 ODMH Omgevingsregeling 2.21 Verwijzing bijlage III

Diverse artikelen verwijzen naar bijlage III. In bijlage III zijn deze echter niet aangegeven 

maar wel in deel 3 behorende bij de concultatie. Onduidelijk is hoe deze verwijzing 

uiteindelijk eruit gaat zien. Wel duidelijk is dat de feitellijke begrenzing goed zichtbaar 

moet zijn in de DSO. 

4 ODMH Omgevingsregeling 4.4 Maatwerkvoorschrift

In artikel 4.4 van de regeling wordt aangegeven dat maatwerkvoorschriften opgesteld 

kunnen worden. Onduidelijk is wat hiervan de toegevoegde waarde is omdat deze 

bevoegdheid al is opgenomen in afdeling 2.5 van het BAL.

5 ODMH Omgevingsregeling 6.3 Maatwerkvoorschrift

In artikel 6.3 van de regeling wordt aangegeven dat maatwerkvoorschriften opgesteld 

kunnen worden. Onduidelijk is wat hiervan de toegevoegde waarde is omdat deze 

bevoegdheid al is opgenomen in afdeling 2.5 van het BAL.

6 ODMH Omgevingsregeling 7.2 Indienigsvereisten

In artike 7.2 staat onder b dat de aanvrager zijn telefoonnummer moet aanleveren. 

Onduidelijk is wat de toegevoegde waarde hiervan is. De aanvraag moet ingediend worden 

of digitaal en als op papier moet gebruik gemaakt worden van een uitdraai van het digitale 

formulier. Is het niet beter om de aanvrager te laten aangeven via welk medium hij/zij 

bereikbaar is voor vragen en dat die informatie moet worden aangeleverd. Het kan immers 

zijn dat een aanvrager liever eerst per mail wordt geinformeerd in plaats van telefonisch. 

Meestal hebben aanvragers tijdens de dagperiode weinig tijd en wordt een mail op prijs 

gesteld. Die kunnen ze beantwoorden wanneer hun tijd hebben. Onder e wordt dat wel 

gezegd voor de gemachtigde. Onduidelijk is waarom dit onderscheid wordt gemaakt. 

Daarnaast staat de communicatie los van de toetsing. In de nota van toelichting staat dat 

de aanvrager alleen die informatie moet aanleveren die noodzakelijk is voor de beoordeling 

van de aanvraag. Contactgegevens zijn daar geen onderdeel van. Strikt formeel; als een 

initiatiefnemer niet zijn telefoonnummer geeft mag ik de aanvraag buiten behandeling 

stellen want er is niet voldaan aan de indieningsvereisten zoals genoemd in artikel 7.2.

ipv telefoonnummer aangeven op welke wijze contact kan worden opgenomen

7 ODMH Omgevingsregeling 7.22 Toepassingsbereik

Artikel 7.23 is onderdeel van paragraaf 7.1.3.1. In artikel 7.22 staat aangegeven dat deze 

paragraaf alleen van toepassing is voor de activiteiten genoemd in andere paraagrafen. 

Echter de artikelen 7.23 t/m 7.27 gaan over algemene eisen van indiening bij een lozing van 

afvalwater. Die zijn dus heel beperkt van toepassing. Zlef artikel 7.27 ( indieningsvereisten 

IPPC en MBA gelden dus alleen als de activiteit ook in een van de andere paragrafen van 

afdeling 7.1 wordt genoemd. Dit lijkt mij niet de bedoeling

8 ODMH Omgevingsregeling 7.27 Indieningsvereisten

In artikel 7.27 staan de indieningsvereisten die minimaal aangeleverd moeten worden. 

Gezien de vraagstelling verwachten we dat een aantal punten niet leiden tot de gewenste 

informatie. Bijvoorbeeld emissies staan op drie punten waardoor onduidelijkheid ontstaat.

Groepeer zoveel mogelijk de indieningsvereisten

INSTRUCTIES

Algemene informatie 
Gebruik dit formulier om uw reactie in te dienen. Wilt u een witregel / harde enter in excel gebruiken? 
Gebruik dan 'alt + enter'.  

Beschrijving per kolom

Kolom B
Vul hier uw organisatie in.

Kolommen C 
Vul hier in op welk document van de consultatie u wilt reageren.
U heeft de keuze uit:
* omgevingsregeling
* algemeen deel van de toelichting
* toelichting artikelsgewijs
* geometrie 

Let op: kolom C maakt gebruik van een drop
cel staan en klik op het pijltje aan de rechterzijde om het menu te openen.  

Kolommen D
Vul in op welk onderdeel van het document u wilt reageren.
De onderverdeling verschilt per document:
* omgevingsregeling op artikelnummer
* algemeen deel van de toelichting op paginanummer 
* toeliching artikelsgewijs op artikelnummer
* geometrie 

Let op: kolom D kan alleen ingevuld worden als kolom C is ingevuld. U kan het artikel
zelf invullen, bij foute formulering vindt u de correcte vorm in het dropdown menu. Dit menu opent u 
door in de cel te gaan staan en op het pijltje aan de rechterzijde te klikken. 

Kolom E
Vul hier de kern van uw reactie in (bij voorkeur 1 steekwoord).

INSTRUCTIES

Algemene informatie 
Gebruik dit formulier om uw reactie in te dienen. Wilt u een witregel / harde enter in excel gebruiken? 
Gebruik dan 'alt + enter'.  

Beschrijving per kolom

Kolom B
Vul hier uw organisatie in.

Kolommen C 
Vul hier in op welk document van de consultatie u wilt reageren.
U heeft de keuze uit:
* omgevingsregeling
* algemeen deel van de toelichting
* toelichting artikelsgewijs
* geometrie 

Let op: kolom C maakt gebruik van een drop
cel staan en klik op het pijltje aan de rechterzijde om het menu te openen.  

Kolommen D
Vul in op welk onderdeel van het document u wilt reageren.
De onderverdeling verschilt per document:
* omgevingsregeling op artikelnummer
* algemeen deel van de toelichting op paginanummer 
* toeliching artikelsgewijs op artikelnummer
* geometrie 



9 ODMH Omgevingsregeling 7.29 Lege artikelen

Onderandere artikel 7.29 is nog niet ingevuld. Onduidelijk is welke ondergrens hiervoor 

gehanteerd gaat worden. Juist bij stookinstallaties is onduidelijk welke aanvullende eisen er 

gelden ten opzichte van artikel 7.27

10 ODMH Omgevingsregeling 7.33 Indieningsvereisten melding

In artikel 7.33 staat dat dit artikel geldt voor onder andere de koelinstallaties zoals bedoeld 

in artikel 3.15. Echter artikel 3.15 is de aanwijzing van de milieubelastende activiteiten en 

niet van de vergunningsplicht. 

De verwijzing naar 3.15 moet eruit.

11 ODMH Omgevingsregeling 6.5 Geluid
Nestgeluid ontbreekt in de regeling. Juist gezien de overlast is het noodzakelijk om duidelijk 

aan te geven wat wel gerelateerd is aan de activiteiten.

12 ODMH Omgevingsregeling 7.2 Gelijkwaardigheid

Onduidelijk is of bij een gelijkwaardigheid getoetst kan worden aan de BREF's . De 

informatieverstrekking zoals genoemd in artikel 7.2 onder g geeft daar onvoldoende 

duidelijkheid over.

Graag aangeven hoe de BREF-toetsing geborgd wordt

13 ODMH Omgevingsregeling 7.27 ZZS en VOS
In artikel 7.27 mist als indiening de informatie met betrekking tot ZZS en VOS. Juist bij deze 

emissiebronnen is het noodzakelijk om de juiste informatie te hebben. 
Graag toevoegen specifieke informatie over ZZS en VOS

14 ODMH Omgevingsregeling 7.27 MER/merbeoordeling
De indieningsvereiste voor het aanleveren van een besluit op de MER of merbeoordeling 

ontbreekt
Graag toevoegen of geldt het niet meer als indieningsvereiste.

15 ODMH Omgevingsregeling 7.27 Kostenverzwaring
Uniformering NEN normen heeft voorkeur maar is wel een kostentechnisch onwenselijk 

omdat bv de NEN-normen niet vrij beschikbaar zijn. 

16 ODMH Omgevingsregeling 9.2 Verwijzing
In artikel 9.2 wordt verwezen naar artikel 8.5 van de Omgevingsregeling. Artikel 8.5 bestaat 

echter niet in de Omgevingsregeling. Onduidelijk is wat hier nu bedoeld wordt.

17 ODMH Omgevingsregeling 11.1 VTH
Het is nog niet duidelijk of en hoe de landelijke handhavingsstrategie wordt ingevuld in 

hoofdstuk 11 van de Omgevingsregeling. Hopelijk komt daar snel duidelijkheid over.

18 ODMH Omgevingsregeling 12.1 Minder regels
Onduidelijk is waarom in artikel 12.1 onderdeel a en b als twee regels staan. Deze twee 

kunnen eenvoudig samengevoegd worden zonder dat er informatie ontbreekt 

19 ODMH Omgevingsregeling 12.59 Zwemwater

De nu opgenomen monitoring en beoordeling zwemwater heeft uitsluitend betrekking op 

oppervlaktewater. Veiligheid en gezondheid bij zwembaden en andere badgelegenheden is 

ook een aandachtspnt. Dat is nu niet meegenomen en er is geen ruimte voor gereserveerd

20 ODMH Omgevingsregeling 14.1 Leges

Onduidelijk is wat de financiele gevolgen zijn van mogelijke heffing van de leges bij MBA op 

de algemene fondsen. Daarnaast is onduidelijk waaromvoor sommige activiteitenhet 

legesbedrag wordt vastgelegd terwijl het niet om een activiteit gaat waarbij het Rijk het 

bevoegd gezag is. 

Bijvoorbeeld in artikel 14.24 wordt gesproken over een uurtarief. Ditleidt ertoe dat voor 

een initiatiefnemer dus vooraf niet duidelijk is wat de leges is. 

21 ODMH Geometrie geometrische begrenzing van Romeinse Limes Limes De Limes route klopt niet. Zie de bijlage voor de volledige reactie.

22 ODMH Omgevingsregeling 7.30 Onduidelijkheid

Moeten we artikel 7.22 nu zo lezen dat als de activiteit wordt genoemd in de paragrafen 

7.1.3.2 tot en met 7.1.3.12 dan moet voor een mba de indieningseisen van artikel 7.27  en 

bijvoorbeeld 7.30 worden gebruikt? Als dat het geval is dan is de toegevoegde waarde van 

bijvoorbeeld artikel 7.109 onduidelijk. Als we het niet zo moeten lezen is artikel 7.30 niet 

volledig want daarin is niet opgenomen de geometrische begrenzing van de locatie.

De modules zoals bedoeld was zijn niet herkenbaar en eenduidig

23 ODMH Omgevingsregeling 7.151 Geluid

Onduidelijk is waarom in dit artikel de aard en omvang van de geluidsemissies is 

opgenomen en niet bij andere onderdelen. De geluidemissies is een onderdeel van de 

ruimtelijke inpassing en hoort dus niet een onderdeel te zijn van de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning. Als het niet beschouwd moet worden als een onderdeel van de 

ruimtelijke inpassing moet het bij alle mba's worden opgenomen.

24 ODMH Omgevingsregeling 7.208 Gedoog
Onduidelijk is waarom in dit artikel niet is opgenomen dat aangegeven moet worden 

waarop het verzoek tot gedogen betrekking heeft. 

25 ODMH Omgevingsregeling 8.15 waardering Het is zeer gewaardeerd dat de rekenmethode en monitoring is vastgelegd.

26 ODMH Omgevingsregeling 4.5 Toepassingsbereik

De huidige tekst van artikel 4.5 verwijst voor het toepassingsbereik naar artikel 4.805 van 

het BAL. Dit heeft tot gevolg dat de eisen uit afdeling 4.2 van de Omgevingsregeling  gelden 

voor alle locaties waar landbouwhuisdieren worden gehouden. Beter is om te verwijzen 

naar artikel 4.806.

27 ODMH Omgevingsregeling 12.8 Monitoringspunt
De gemeente Zuidplas is onderdeel van de agglomeratie maar heeft geen monitoringspunt. 

Onduidelijk is of dat alsnog moet worden gerealiseerd

Vul hier de kern van uw reactie in (bij voorkeur 1 steekwoord).

Kolom F
Schrijf hier uw opmerking.

Kolom G 
Schrijf hier uw tekstsuggestie naar aanleiding van de opmerking in kolom F.

* toeliching artikelsgewijs op artikelnummer
* geometrie 

Let op: kolom D kan alleen ingevuld worden als kolom C is ingevuld. U kan het artikel
zelf invullen, bij foute formulering vindt u de correcte vorm in het dropdown menu. Dit menu opent u 
door in de cel te gaan staan en op het pijltje aan de rechterzijde te klikken. 

Kolom E
Vul hier de kern van uw reactie in (bij voorkeur 1 steekwoord).

Kolom F
Schrijf hier uw opmerking.

Kolom G 
Schrijf hier uw tekstsuggestie naar aanleiding van de opmerking in kolom F.



28 ODMH Omgevingsregeling BIJLAGE VII Categorien missen

In afdeling 4.3 van de Omgevingsregeling wordt verwezen naar bijlage 7. Echter het lijkt 

erop dat de voorschriften ontbreken voor het rekenen voor plaatsgebonden risoco 

(categorie E 2 tot 5 en 7 tot 13), Aandachtsgebieden (categorie @ 2 tot 5, 7 , 8 , 9b, 11 

en12). Deze vallen nu dus allen buiten het toepassingsgebied

29 ODMH Omgevingsregeling Data

Het lijkt erop dat er verouderde data is gebruikt bij het vaststellen van de 

reserveringsgebieden. Het is gewenst om : 

* De reserveringsgebieden en zoekgebieden voor buisleidingen te vergelijken met kaartlaag 

BP: Voorkeurstracés buisleidingen (bron: ruimtelijkeplannen.nl) onder 

Bestemmingsplannen in de EV-signaleringskaart: Enkele voorkeurstracés lijken te 

ontbreken in de begrenzingenlaag.

* 2. de begrenzingen van rijksvaarwegen te vergelijken met kaartlaag PR plafond water 

(bron: wfs van servicespub.risicokaart.nl) in de EV-signaleringskaart. Op grond van het 

BEVT en de Regeling basisnet is slechts een deel van de rijksvaarwegen EV-relevant. Een 

verschil is verder dat in de kaartlaag PR plafond water het wateroppervlak binnen 

sluiscomplexen handmatig is toegevoegd. Op enkele locaties van zowel kaartlaag PR 

plafond water als de begrenzingenlaag rijksvaarwegen lijkt de begrenzing niet juist te zijn. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de begrenzingen bij de T-splitsing van de Waal met het A’dam-

Rijnkanaal. Op de EV-signaleringskaart ontbreekt een deel van de Rijn bij Lobith.

De vrijwaringsgebieden, behorend bij de EV-relevante rijksvaarwegen, zijn nog niet 

opgenomen in de EV-signaleringskaart. Deze kunnen als (concept of indicatieve) PAG-zones 

voorlopig worden toegevoegd. 

*3. de begrenzingen van de ABC-explosieaandachtsgebieden civiel en militair te vergelijken 

met de ABC-zones in de map EV: Inrichtingen of (max. ABC-zones in) EV QUICKSCAN in EV-

signaleringskaart (gebaseerd op prof. risicokaart). Op verschillende locaties zijn er 

verschillen. De begrenzingen in Omgevingsregeling lijken op een aantal locaties niet juist te 

zijn.

Zie onderstaande link (zonder inlog) die alleen de relevante lagen voor de vergelijking 

bevat: 

https://acc-nl.ev-signaleringskaart.nl/viewer/app/EV-

signaleringskaart_NL_omgevingsregeling

30 ODMH Omgevingsregeling 6.5 Toedeling

Onduidelijk is waarom in artikel 6.5 alleen gerefereerd wordt aan artikel 5.55 eerste lid 

onder a. Bij het realiseren van nieuwe wonngen is het ook van belang om het geluid van 

activiteiten te bepalen, op basis van een goede toedeling van functies aan locaties. 

Onduidelijk is waarom er voor gekozen is om dit niet te doen bij nieuwe woningen. 

31 ODMH Omgevingsregeling 6.7 verwijzing

In artikel 6.7 tweede lid wordt verwezen naar de paragrafen 2.2.1 en 2.2.4 van de 

Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Onduidelijk is naar welke module van de 

Handleiding wordt verwezen (module A, B of C). De verwachting is dat met deze verwijzing 

wordt bedoeld de paragrafen uit module A van deze Handleiding. Graag duidelijk aangeven 

naar welke module wordt verwezen

32 ODMH Omgevingsregeling 6.7 Versie

In de Omgevingsregeling is niet aangegeven welke versie van de Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai moet worden gehanteerd. Er wordt nu vanuit gegaan dat de versie 

van 1999 wordt bedoeld maar dat is niet duidelijk aangegeven. Het kan ook zijn dat de 

internetversie wordt bedoeld omdat die vrij beschikbaar is. Graag duidelijk aangeven welke 

versie wordt bedoeld.

33 ODMH Omgevingsregeling 6.8 Leeg

Omdat artikel 6.8 met betrekking tot geluid in geluidgevoelige ruimten nog niet is ingevuld 

is onduidelijk wat hierin geregeld zou worden. Dit is jammer want onduidelijkheid leidt tot 

extra vragen. 

34 ODMH Omgevingsregeling 6.10 Buitenschietbaan

Onduidelijk is waarom voor buitenschietbanen niet verwezen wordt naar de Circulaire 

schietlawaai. Voor binnenschietbanen is wel een rekenmethode opgenomen in deze 

regeling. Graag ontvangen we een toelichting waarom deze rekenmethode niet wordt 

opgenomen.................

35 ODMH Omgevingsregeling 8.20 verwijzing
Onduidelijk is waarom in artikel 8.30 wordt verwezen naar het gehele artikel 5.55. Dit is in 

tegenstelling tot artikel 6.5.

36 ODMH Omgevingsregeling 8.23 Relatie
Artikel 8.23 komt overeen met artikel 6.8 . Onduidelijk is hoe we artikel 8.23 moeten zien in 

relatie met artikel 8.24

37 ODMH Omgevingsregeling 8.24 NEN-norm

In artikel 8.24 is opgenomen dat de berekening van geluid in geluidsgevoelige ruimten 

uitgevoerd moet worden conform de NEN 5077. Deze norm geeft echter een methode om 

geluid te meten. Het is een zogehete bepalingsmethode en geen berekenmethode. 

38 ODMH Omgevingsregeling 8.24 relatie aanvullingsbesluit geluid
Wordt in dit artikel wellicht bedoeld dat het geluid op de gevel, minus de gevelwering 

bepaald met NEN 5077 niet meer mag bedragen dan de norm die geldt in de woning? 
Kijk ook naar de norm zoals die is opgenomen in het Aanvullingsbesluit geluid.



39 ODMH Omgevingsregeling 8.24 modellen

Mag gebruikt worden gemaakt van een programma waarin de gevel is/wordt 

gemodeleerd? Bij voorbeeld het programma DGMR- geluidwering gevels of NEN-EN 12354-

3

40 ODMH Omgevingsregeling 8.24 hogere waarde

Als voor een woning een hogere waarde is afgegeven, mag dan worden uitgegaan van deze 

minimaal te achten aanwezige gevelwering? Of moet de gevelwering van alle woningen 

worden gemeten volgens de NEN 5077? Dit is een hoop extra werk.

Voorbeeld: je wilt op een kavel langs een drukke weg activiteiten toestaan die geluid 

mogen veroorzaken. Van de woningen aan de andere zijde van de weg is de gevelwering 

bekend. De zogenaamde voorkeursgrenswaarde wordt voor het geluid van de activiteiten 

wordt overschreden. Dan moet volgens dit artikel de gevelwering van alle woningen 

worden gemeten. Dit komt dan erg bewerkelijk over.

Wij geven in overweging om aan dit artikel de volgende zinsnede toe te voegen : of 

gelijkwaardig.

41 ODMH Omgevingsregeling 12.79 hogere waarde

In dit artikel wordt verwezen naar hogere waarden dan 55 dB. Deze activiteiten dienen 

logischerwijs op een zogenaamd gezoneerd industrieterrein uitgevoerd te worden. Maar de 

hogere waarde procedure gaat verdwijnen en uit de tekst van de internetconsultatie van 

het Aanvullingsbesluit geluid blijkt niet dat hogere waarden worden vastgesteld. Daarom is 

de vraag, hoe dit is bedoeld en hoe dit moet worden gelezen?

42 ODMH Omgevingsregeling 12.80 hogere waarde

In dit artikel wordt verwezen naar hogere waarden dan 55 dB. Deze activiteiten dienen 

logischerwijs op een zogenaamd gezoneerd industrieterrein uitgevoerd te worden. Maar de 

hogere waarde procedure gaat verdwijnen en uit de tekst van de internetconsultatie van 

het Aanvullingsbesluit geluid blijkt niet dat hogere waarden worden vastgesteld. Daarom is 

de vraag, hoe dit is bedoeld en hoe dit moet worden gelezen?

43
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling 4.7

Verwijzing naar herkkomst 

emisisefactor in lid 2

In lid 1 wordt voor de emissie van ammoniak verwezen naar de emissiefactor van het 

huisvestingssysteem in bijlage V.

In lid 2 staat dat bij het toepassen van een aanvullende techniek hiervan wordt afgeweken. 

Dan wordt het verwijderingspercentage uit bijlage VI gebruikt in de berekenng. Moet hier 

dan ook niet bijstaan wat de herkomst van de emissiefactor van het huisvestingssysteem in 

deze berekening is (een verwijzing naar bijlage V)?

44
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling 4.7

Bij lid 3 ook verwijzen naar het 

tweede lid

In lid 3 is aangegeven dat in afwijking van lid 1  de bijzondere emissiefactor voor ammoniak 

wordt gebruikt voor het berekenen van de emissie. Een dierenverblijf met een 

huisvestingssysteem met een bijzondere emissiefactor kan ook worden gecombineerd met 

een aanvullende techniek. In dat geval moet het ook mogleijk zijn om bij de formules in lid 

2 van dit artikel de bijzondere emissiefactor als uitgangspunt te nemen in plaats van de 

emissiefacrot uit bijlage V. 

45
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling 4.7

uitsluiten combineren twee 

luchtwassystemen

Voor de berekening van de emissie van ammoniak kan het huisvestingssysteem wordten 

gecombineerd met twee aanvullende technieken (lid 2 onder b). Het kan echter niet de 

bedoeling zijn dat twee keer een luchtwassyssteem wordt toegepast. 

Hoe is andere aanvullende techniek in deze context bedoeld? Wordt hiermee een 

aanvullende techniek uit een andere groep (andere letters in de code) bedoeld?

Een lid toevoegen waarin staat dat het combineren van twee luchtwassystemen 

(code LW) niet mogelijk is. 

46
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling 4.8

Verwijzing naar herkkomst 

emisisefactor in lid 2

In lid 1 wordt voor de emissie van fijn stof verwezen naar de emissiefactor van het 

huisvestingssysteem in bijlage V.

In lid 2 staat dat bij het toepassen van een aanvullende techniek hiervan wordt afgeweken. 

Dan wordt het verwijderingspercentage uit bijlage VI gebruikt in de berekenng. Moet hier 

dan ook niet bijstaan wat de herkomst van de emissiefactor van het huisvestingssysteem is 

(een verwijzing naar bijlage V)?

47
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling 4.8

Formule in lid 2 onder b 

ontbreekt mogelijk

De tekst in lid 2 onder b is mogelijk niet compleet. In het concept van het rekenmodel van 

december 2018 wordt geen emissiefactor maar een verwijderingspercentage voor de 

combinatie berekend. Dit is ook zo uitgelegd in de toelichting bij dit artikel. In dit lid mist 

dan de wijze waarop de emissiefactor moet worden berekend. 

Wanneer in het definitieve model wel een emissiefactor wordt berekend klopt de tekst 

wel. 

Wanneer in het rekenmodel geen emissiefactor wordt berekend de tekst als volgt 

aanpassen: als meer dan één aanvullende techniek wordt toegepast  het met het 

rekenmodel Vee-combistof vastgestelde verwijderingspercentage voor de 

combinatie van technieken volgens de volgende formule: 

emissie van PM10 = emissiefactor PM10 huisvestingssysteem x (100% - 

verwijderingspercentage PM10 aanvullende technieken berekend met een 

rekenmodel Vee-combistof)
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling 6.15 Lid 4 onder c is overbodig

De in lid 4 van dit artikel onder c uitgewerkte rekenregel voor een luchtwassysteem bij een 

huisvestingssysteem met een emissiefactor die lager is dan 30% van de overige huisvesting 

is niet opgenomen in de bestaande regelgeving. Op basis van de bestaande regelgeving 

geldt de beschreven situatie alleen voor ammoniak. Het is niet nodig om dit voor geur op te 

nemen omdat geen huisvestingssystemen beschikbaar zijn die de geuremissie met meer 

dan 70% reduceren. 

Onderdeel c onder lid 4 kan vervallen. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling 6.15

Verwijzing naar herkkomst 

emisisefactor in lid 4

In lid 3 wordt voor de emissie van geur verwezen naar de emissiefactor van het 

huisvestingssysteem in bijlage V.

In lid 4 staat dat bij het toepassen van een aanvullende techniek hiervan wordt afgeweken. 

Dan wordt het verwijderingspercentage uit bijlage VI gebruikt in de berekenng. Moet hier 

dan ook niet bijstaan wat de herkomst van de emissiefactor van het huisvestingssysteem is 

in deze berekening (een verwijzing naar bijlage V)?
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling 8.31 Vormgeving De leden 3 en 4 van dit artikel staan niet netjes onder elkaar. Vormgeving aanpassen. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling 8.31 Lid 4 onder c is overbodig

De in lid 4 van dit artikel onder c uitgewerkte rekenregel voor een luchtwassysteem bij een 

huisvestingssysteem met een emissiefactor die lager is dan 30% van de overige huisvesting 

is niet opgenomen in de bestaande regelgeving. Op basis van de bestaande regelgeving 

geldt de beschreven situatie alleen voor ammoniak. Het is niet nodig om dit voor geur op te 

nemen omdat geen huisvestingssystemen beschikbaar zijn die de geuremissie met meer 

dan 70% reduceren. 

Onderdeel c onder lid 4 kan vervallen. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling 8.31

Verwijzing naar herkkomst 

emisisefactor in lid 4

In lid 3 wordt voor de emissie van geur verwezen naar de emissiefactor van het 

huisvestingssysteem in bijlage V.

In lid 4 staat dat bij het toepassen van een aanvullende techniek hiervan wordt afgeweken. 

Dan wordt het verwijderingspercentage uit bijlage VI gebruikt in de berekenng. Moet hier 

dan ook niet bijstaan wat de herkomst van de emissiefactor van het huisvestingssysteem is 

in deze berekening (een verwijzing naar bijlage V)?
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE II

Protocollen voor meting 

ammoniakemissie en fijn 

stofemissie

In het concept van de omgevingsregeling (zomerversie 2018) is voor het meten van de 

ammoniakemissie en fijn stofemissie verwezen naar internationale protocollen (VERA). Nu 

is in bijlage II alleen een verwijzing naar de Nederlandse protocollen opgenomen.

Ook de internationale protocollen (VERA) opnemen in bijlage II.
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE II Niet compleet overzicht

Het rekenmodel ISL3a voor het berekenen van de fijn stofbelasting uit de veehouderij 

ontbreekt. Of valt dit onder de verzamelnaam (Standaard rekenmethode luchtkwaliteit)? 

Beter is het om alle indivudiële normen / modellen te benoemen.

Verder is de volgorde niet helemaal logisch, PGS 7 staat bijvoorbeeld na PGS 35.

Voor de berekening van geurbelasting van veehouderijen valt op dat V-Stacks vergunning 

wel is opgenomen, maar V-Stacks vergunning niet. 

Overzicht aanpassen. Wanneer bepaalde modellen bewust niet worden opgenomen 

in de toelichting uitleggen waarom dit zo is. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE V

VEF geldt niet meer voor 

nieuwe toepassing

In de geldende bijlage 1 bij de Rav staan een aantal systemen met een voorlopige 

emissiefactor (VEF, zie eindnoot 19 bij bijlage 1 bij de Rav), onder andere voor HA1.19. 

Deze systemen mogen op dit moment zowel in bestaande als nieuwe stallen worden 

gebruikt (als wordt voldaan aan de emissiegrenswaarde). In de bijlage V komen alleen maar 

definitieve emissiefactoren, geen VEF. Bij de overgang naar de Omgevingswet moeten de 

bestaande VEF uit bijlage 1 bij de Rav wel een plekje krijgen in deze bijlagen omdat de 

betreffende huisvestingssystemen worden toepgepast op veehouderijbedrijven. Een 

mogelijkheid is om al deze systemen dan het onderscheid mee te geven dat bij in gebruik 

voor datum in werking treden Omgevingswet de huidige factor blijft gelden en dat voor in 

gebruik na die datum de factor voor de overige huisvestingssystemen geldt (zelfde wijze 

van vermelden zoals nu al is gedaan voor systemen waarbij de VEF alleen maar voor 

bestaande toepassingen geldt (verwerking eindnoot 28 bij bijlage 1 van de Rav), zie 

bijvoorbeeld HA1.8. 

Zoals het voorstel nu is opgezet worden nog geldende VEF bij de overgang naar de 

Omgevingswet omgezet in een definitieve emissiefactor. Dit mag niet de bedoeling zijn en 

dit past ook niet binnen de Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en 

veehouderij (uitvoeren meting ammoniakemissie, beoordeling meetrapport). Dan zou 

zonder het uitvoeren van emissiemetingen een defintieve factor worden verkregen en dat 

is niet eerlijk ten op zichte van de bedrijven die wel deze metingen hebben laten uitvoeren 

(systemen waarbij de VEF al is omgezet in een definitieve emissiefactor en systemen 

waarbij de VEF niet meer geldig is voor nieuwe toepassingen).
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE V

Systeemvarianten met en 

zonder spoelgoten niet uniform 

verwerkt

Zowel bij de gespeende biggen en vleesvarkens komen systemen met het verkleinen van 

het emittterend oppervlak voor waarbij de ene variant geen spoelgoten heeft en de andere 

variant wel. Zie HD1.6.3 en HD1.6.4 bij de gespeende biggen. Hier is bewust gekozen voor 

twee aparte codes en bij de ene omschrijving staat zonder spoelgoten in de naam en bij de 

andere variant met spoelgoten. 

Bij de vleesvarkens gaat het om systemen HD5.9.1.1 en HD5.9.1.2. Deze twee systemen 

hebben elk ook twee varianten, de ene met spoelgoten en de andere met spoelgoten. Deze 

twee varianten zijn wel in aparte rijen vermeld binnen de betreffende code, alleen hebben 

ze geen aparte code gekregen zoals bij de gespeende biggen en staat ook 'mest spoelgoten' 

en 'zonder spoelgoten' niet in de omschrijving. 

Zorg voor een uniforme weergave. Het heeft meerwaarde om de passage 'met 

spoelgoten' en 'zonder spoelgoten ook in de omschrijving van de betreffende variant 

bij deze twee systemen bij vleesvarkens te vermelden
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE V Niet geldige BWL-nummer

Bij HE3.1, HE5.5 en HF1.5 (mixluchtventillatie) is het niet meer geldige BWL-nummer BWL 

2005.10.V5 vermeld.

Bij HE3.5 (buizenverwarming) is het niet meer geldige BWL-nummer BWL 2017.01 vermeld.

BWL 2005.10.V5 aanpassen in BWL 2005.10.V6.

BWL 2017.01 aanpassein in BWL 2017.01.V2.
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE V Diercategorie J ontbreekt

Diercategorie J is niet opgenomen in het overzicht. In het concept (zomer 2018) was dit nog 

pelsdieren. Volgens de Wet verbod pelsdierhouderij mogen deze dieren nog tot 1 januari 

2024 worden gehouden. 

Wanneer pelsdieren niet meer mogen worden gehouden bij het in werking treden 

van de Omgevingswet dan de diercategorieën K en verder omzetten in J en verder. 

Wanneer dan nog wel pelsdieren mogen worden gehouden, de diercategorie 

pelsdieren met bijbehorende twee huisvestingssystemen onder J opnemen. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE VI Titel 

Wanneer het rekenmodel Vee-combistof alleen een verwijderingspercentage voor de 

combinatie van aanvullende technieken berekend klopt de verwijzing naar artikel 4.8, 

tweede lid onder a niet meer. In dat geval hoort ook naar lid b van dit artikel te worden 

verwezen. Zie de opmerking hiervoor bij artikel 4.8 over de mogelijk ontbrekende formule 

in lid 2 onder b. 

Zo nodig verwijzing aanpassen in artikel 4.8 tweede lid. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE VI Verwijzing diercategorie

Zie de opmerking hiervoor bij bijlage 4 over de ontbrekende diercategorie J. Wanneer de 

diercategorieën K en verder worden aangepast in J en verder moeten enkele verwijzingen 

in de kolom diercategorie worden aangepast. 

Zo nodig verwijzing naar diercategorie aanpassen. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE VI Techniek ontbreekt bij NE

Het nummer NE1.1 ontbreekt bij de droogtunnel. De droogtunnel met dichte banden, BWL 

2001.36, ontbreekt. Vermoedelijk is dit systeem niet meer opgenomen omdat dit systeem 

geen verwijdering heeft van ammoniak, geur en fijn stof. Dit systeem geeft extra 

ammoniakemissie, maar dit wordt niet meer in de lijst opgenomen omdat de 

ammoniakemissie van de aanvullende techniek niet meetelt bij de toets aan de 

emissiegrenswaarde. Het systeem heeft wel een systeembeschrijving op basis van de 

geldende bijlage 1 bij de Rav. Gaan deze dan vervallen of krijgen deze een andere plaats 

binnen de systematiek van de Omgevingswet (onderdeel natuur)? Dit geldt ook voor 

andere bestaande aanvullende technieken: BWL 2001.38.V1 (composteringsunit), BWL 

2011.04, BWL 2011.05 en BWL 2011.06 (drie keer mestopslagloods) en BWL 2017.04 en 

BWL 2017.05 (biothermisch drogen). De technieken composteringsunit, mestopslagloodsen 

en biothermisch drogen zijn allen in combinatie met een luchtwassysteem waarbij voor de 

eisen aan het betreffende luchtwassysteem naar de systeembeschrijving van het 

luchtwassyssteem wordt verwezen. Door de combinatie met de luchtwasser is sprake van 

verlaging van de emissies (verwijderingspercentages van het luchtwassysteem). Om 

hiervoor in aanmerking te komen moet de composteringsunit, mestopslagloods en 

biothermisch droogsysteem wel aan bepaalde eisen voldoen en die staan in de hiervoor 

genoemde systeembeschrijvingen. 

Ontbrekende techniek toevoegen dan wel nummering aanpassen.

Verder zorg dragen voor een goede toelichting met betrekking tot de aanvullende 

technieken die niet meer terugkomen in de lijst met verwijderingspercentages voor 

de aanvullende technieken in bijlage VI.
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE VI Hoe bedoelt TS?

Onder TS staan aanvullende technieken die in het dierenverblijf worden toegepast. Wat is 

de gehanteerde afbakening? In de praktijk zien we dat warmtewisselaars ook bovenin het 

dierenverblijf worden gemonteerd. Een recente ontwikkeling is de toepassing van 

compacte warmtewisselaars die verspreid worden opgehangen in de stal. 

Warmtewisselaars staan echter bij de overige technieken (deze worden ook buiten het 

dierenverblijf worden geplaatst). 

Mogelijk zijn hier alleen technieken bedoeld die worden toegepast in de ruimte voor de 

dieren (op de vloeren, in de hokken of onder de vloer in de mestkelder). 

Zonodig omschrijving en toelichtin verduidelijken. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE VI OT2 is dubbel

Onder OT2 staat de aanvullende tecnniek schuine wanden in het mestkanaal. Deze 

techniek is ook opgenomen onder TS2. 
OT2 verwijderen en OT3 en verder omnummeren in OT2 en verder. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling BIJLAGE VI Vermelding warmtewisselaars

Onder OT5 (wordt OT4, zie vorige opmerking) staan vier verschillende warmtewisselaars. 

Vorlgens de vermelding zijn twee varianten zonder stoffilter, een variant met of zonder 

stoffilter en een variant met stoffilter. Daarbij wordt verwezen naar vier bestaande 

systeembeschrijvingen waarin voor alle vier de varianten is opgenomen dat de 

warmtewisselaar met of zonder stoffilter kan zijn. 

Mocht het zo zijn dat is vooruitgelopen op een mogelijke aanpassing van de 

systeembeschrijvingen van de warmtewisselaars dan klopt de verwijzing naar het BWL-

nummer niet. 

Omschrijving aanpassen en in overeenstemming brengen met de nu nog geldende 

systeembeschrijvingen. Alleen 'warmtewisselaar' als naam. Moet meer in de naam 

staan om het onderscheid tussen de vier varianten te kunnen maken dan is het 

gemakkelijkst om het reductiepercentage fijn stof terug te laten komen in de naam. 

Het onderscheid wordt gemaakt door de hoeveelheid lucht uit de stal dat door de 

warmtewisselaar gaat, maar deze hoeveelheid verschilt tussen de varianten binnen 

dezelfde systeembeschrijving.
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Algemene_deel_van_de_toelichting 55

Aanpassing naamgeving 

diercategorieën

Onder het kopje 'Emissiefactoren huisvestingssystemen en verwijderingspercentages 

aanvullende technieken' is uitgelegd dat de tabellen uit de nu nog geldende regelgeving 

zijn samengevoegd en dat de naamgeving van de huisvestingssystemen  daar waar 

mogelijk is vereenvoudigd. Hierbij ontbreekt de uitleg dat de naamgeving van een aantal 

diercategorieën is gebeurd (met name bij rundvee) waarbij ook enkele leeftijdsgrenzen zijn 

aangepast. De bijbehorende emissiefactoren zijn niet gewijzigd.  Bijvoorbeeld 

vleeskalveren tot 8 maanden is gewijzigd in vleeskalveren jonger dan 1 jaar. De dieren in 

deze diercategorie kunnen nu twee maanden ouder zijn, maar dit geeft geen hogere 

emissies. In de toelichting hoort dan te worden gemotiveerd waarom het bij deze 

aanpassingen verantwoord is om de emissiefactoren niet aan te passen. 

Wanneer emissiefactoren voor nieuwe huisvestingssystemen of aanvullende technieken 

worden vastgesteld gebbeurt dit op basis van een advies van technisch deskundigen op het 

gebied van beoordeling van stalsystemen. Evenzo ligt het in de verwachting dat dit ook 

gebeurd bij de inhoudelijke aanpassing van de namen van diercategorieën, 

huisvestignssystemen en aanvullende technieken bij de omzetting van de nu nog geldende 

overzichten in de nieuwe bijlagen V en VI bij de Omgevingsregeling. Dit advies kan dan 

worden gebruikt bij het opstellen van demotivering in de toelichting. 

Waarom bepaalde aanpassingen in de huidige overzichten met emissiefactoren worden 

doorgevoerd (of juist niet) is altijd onderdeel geweest van de toelichting bij de betreffende 

aanpassing. Graag deze werkwijze ook volgen bij de omzetting van de bestaande 

overzichten in de nieuwe bijlagen in de Omgevingsregeling, evenals bij toekomstige 

aanpassingen van deze bijlagen. 

De onderbouwbing opnemen in het algemene deel van de  toelichting of bij de 

betreffende artikelen. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Toelichting_artikelsgewijs 4.5

Huisvestingssysteem is geen 

stal

In de eerste zin van de toelkichting bij dit artikel staat het woord huisvestingssysteem met 

daarachter tussen haakjes het woord stal. Hiermee wordt gesuggereerd dat een 

huisvestingssysteem en een stal gelijk aan elkaar zijn, maar dat zijn twee verschillende 

dingen. Dieren worden in gebouwen gehouden, de dierenverblijven oftewel stallen. Voor 

het berekenen van de emissie uit het dierenverblijf heb je naast, het aantal dieren per 

diercategorie, ook de emissiefactor van het huisvestingsssysteem nodig. Het 

huisvestingssysteem wordt bepaald door de wijze waarop de dieren in het dierenverblijf 

worden gehouden en welke (emissiereducerende) voorzieningen daarin aanwezig zijn. 

Het woordje huisvestingssysteem in de eerste zin van de toelichting bij dit artikel 

aanpassen in dierenverblijf. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Toelichting_artikelsgewijs 4.8

Toelichting beweiden onder 

tweede lid

Dit artikel geeft rekenregels voor het berekenen van de emissie van fijn stof. Bij het tweede 

lid staat een passage over het verwijderingspercentage van 0% bij beweiden. Dit gaat over 

ammoniak. Voor fijn stof is het verwijderingspercentage 20%. Deze passage in de  

toelichting gaat over ammoniak en hoort bij artikel 4.7.

Verder ontbreekt bij deze toelichting waarom de emissietoeslagen van de aanvullende 

technieken (zoals de mestopslagloods) niet zijn overgenomen (omdat deze extra emissie 

niet meetelt bij de toets aan de emissiegrenswaarde). Zie de opmerking hiervoor bij bijlage 

VI over de ontbrekende techniek bij NE.

Betreffende passage uit de toelichting verplaatsen naar de toelichting bij artikel 4.7.
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Toelichting_artikelsgewijs 4.7 Toelichitng maatwerk

In de toelichting bij artikel 4.8 onder het tweede lid is ingegaan op de mogelijkheid van 

maatwerk. Hoort dan ook niet een vergelijkbare passage te worden opgenomen in de 

toelichting bij artikel 4.7 onder het tweede lid?

Zo nodig toelichting aanpassen. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Toelichting_artikelsgewijs 4.10 VERA-meetprotocol

Waarom wordt in bijlage II ook niet standaard naar de VERA-meetprotocollen verwezen? In 

de t oelichting staat al de conclusie dat deze VERA-meetprotocollen gelijkwaardig zijn. 

Waarom dan nog elk voorkomend geval een beroep doen op gelijkwaardigheid? Hiermee 

maken we de systematiek onnodig complex.

In bijlage II ook de VERA-meetprotocollen opnemen en de toelichting hierop 

aanpassen. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Toelichting_artikelsgewijs 6.15 Lid 4 onder c is overbodig Zie hiervoor bij de opmerkinge over dit artikel. Toelichting aanpassen op basis van de aanpassing van dit artikel. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Toelichting_artikelsgewijs 8.31 Lid 4 onder c is overbodig Zie hiervoor bij de opmerkinge over dit artikel. Toelichting aanpassen op basis van de aanpassing van dit artikel. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Toelichting_artikelsgewijs BIJLAGE V Herindeling rundvee

De tekts en de tabel over de herindeling van rundvee zijn een goede verduidelijking. Bij 

HA5 wordt naar de oude RAV-categorie A5 verwezen. In de huidige bijlage 1 bij de Rav 

komt A5 niet meer voor. In de tabel moet de verwijzing naar A5 worden aangepast in A6 en 

de verwijzing naar A6 (bij HA6) moet A7 zijn. In één na laatste zin in de tekst boven de tabel 

staat dat de mannelijke dieren voor de aanwas (fokstieren voor roodvleesproductie) tot de 

diercategorie ‘overig vleesvee vanaf spenen tot 2 jaar (HA5)’ behoren. Volgens de tabel 

behoren de fokstieren in opfok tot categorie HA2. Dit is zowel voor melk- en 

roodvleesproductie, immers ook de vrouwelijke kalveren voor de aanwas voor melk- en 

roodvleesproductie behoren tot deze categorie. Ook bovenaan deze pagina (363) staat dat 

de kalveren bestemd voor de aanwas van de melkproductie en de roodvleesproductie tot 

HA2 behoren. Wat betreft de emissies is het vreemd wanneer met fokstieren in opfok voor 

de melkproductie anders wordt omgegaan dan met fokstrieren in opfok voor de 

vleesproductie. Met de vrouwelijke dieren voor de aanwas voor de melk- en 

roodvleesproductie wordt immers ook niet verchillend omgegaan. 

De verwijziging naar A5 en A6 in de tabel aanpassen naar A6 en A7.

Bij de tekst over diercategorie HA5 het tweede deel van de zin ('en de mannelijke 

dieren voor de aanwas (fokstieren voor roodvleesproductie)') laten vervallen. Ook in 

de tabel bij HA5 dit aanpassen. 

Ook de toelichting in de tabel bij HA 3 hierop aanpasse: 'Dit zijn niet de kalveren van 

de zoogkoeien, want die tellen tot spenen bij de zoogkoeien en vallen daarna onder 

de diercategorie HA2 (vrouwelijk en mannelijk voor de fokkerij (aanwas 

roodvleesproductie)) of HA5 (mannelijk voor de roodvleesproductie).
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Toelichting_artikelsgewijs BIJLAGE VI

uitsluiten combineren twee 

luchtwassystemen

In de toelichting is beschreven dat een luchtwassysteem allen kan worden worden 

toegepast op een volledig mechanisch geventileerde gesloten stal. Het is goed om hier ter 

verduidelijking bij te zetten dat het combineren van twee luchtwassystemen daardoor niet 

mogelijk is. 

Zie ook de opmerking bij artikel 4.7.

Toelichting aanvullen. 
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(ODZOB)
Omgevingsregeling

Complete bijlagen V en VI bij in 

werking treden

Hoe wordt geborgd dat op het tijdstip van in werking treden van de Omgevingswet de 

bijlagen V en VI compleet zijn en alle huisvestingssysteemen en aanvullende technieken 

bevatten dit tot dan toe in de geldende overzichten met emissiefactoren staan?

Tussen het vaststellen van de Omgevingsregeling en het in werking treden van de 

Omgevingswet worden de betaande overzichten met huisvestingssystemen / aanvullende 

technieken en emissiefactoren / verwijderingspercentages nog een enkele keer gewijzigd. 

Ook de bestaande systeembeschrijvingen kunnen in die periode worden gewijzigd en 

nieuwe systeembeschrijvingen kunnen worden toegevoegd. Ook dit moet worden verwerkt 

in de nieuwe bijlage V en VI bij de Omgevingsregeling. 

75 Den Haag Omgevingsregeling 13.2 Plankosten

Lid 3 én 4: Het plat gemiddelde  is niet altijd een juiste weergave van de opgave. Dit zou minimaal 

een gewogen gemiddelde moeten zijn waarbij rekening gehouden wordt met aspecten als 

complexiteit, oppervlak, programma, verdiencapaciteit, enz.. Gesteld zou zelfs kunnen worden dat 

de meest complexe factor bepalend kan zijn.

76 Den Haag Omgevingsregeling 13.3 Plankosten

Een “evenredigheid” is niet altijd een juiste weergave van de opgave. Dit zou een gewogen 

gemiddelde moeten zijn waarbij rekening gehouden wordt met aspecten als complexiteit, 

oppervlak, programma, verdiencapaciteit, enz..

77 Den Haag Omgevingsregeling 13.4 Plankosten
Het opnemen van vaste bedragen heeft zeker voordelen, maar door die niet jaarlijks te 

indexeren wordt de houdbaarheid van de regeling beperkt.

78 Den Haag Omgevingsregeling 13.5 Plankosten

De plankosten worden fictief opgenomen als kostenpost op het moment dat het 

omgevingsplan vastgesteld wordt, met het idee dat dit een “redelijke middeling” is 

(conform toelichting). De plankosten die meegenomen mogen worden zijn richting het 

verleden echter beperkt door de periode van de voorbereidingskosten (artikel 13.2 lid 5). 

Richting de toekomst kan de exploitatieperiode aanzienlijk langer zijn. Als gevolg van dit 

artikel komt het risico van stijging van de plankosten bij de publieke partijen te liggen.

79 Den Haag Omgevingsregeling 13.7 Plankosten

Hoe zijn deze percentages tot stand gekomen? De begeleiding (door de gemeente) kan een 

aanzienlijk groter deel zijn van de totale kosten. Zeker bij kleinere projecten die voor de 

omgevingsregeling relevant zijn liggen de kosten voor de begeleiding relatief hoog in relatie 

tot totale kosten, terwijl er in dit artikel met vaste verreken percentages wordt gewerkt. Dit 

komt bovenop de constatering dat de gemaximeerde norm bij kleine plannen sowieso al 

tekort schiet.



80 Den Haag Omgevingsregeling Bijlage XXXV Plankosten algemeen

Positief is het feit er aansluiting gezocht is bij de bestaande regeling plankosten zodat er 

een consistente lijn wordt getrokken. Nadeel is wel dat er gewerkt moet worden met een 

regeling waarvan bekend is dat deze de nodige beperkingen / tekortkomingen kent.  

Belangrijke tekortkomingen van de bestaande regeling overgenomen zijn onder meer: a. 

Gemeentelijke kosten van het voortraject (afstemming met initiatiefnemer, alternatieven- 

en variantenstudies, bestuurlijke afstemming, etc). Voor deze  kosten ontbreekt een 

publieksrechtelijke basis, waardoor de gemeente aangewezen is op het privaatrechtelijke 

traject; b. Een bestaand probleem van de regeling plankosten is dat de hoogte van de 

plankosten niet juist schaalt met de omvang van het project. Vooral bij kleine projecten zijn 

de plankosten conform de regeling te laag; c. Juist bij kleinere plannen komt de 

complexiteit van binnenstedelijk verdichten onvoldoende naar voren. Deels wordt dit ook 

verklaard omdat de scan primair geschaald is op grote uitleglocaties (opmerking boven) 

waardoor zelfs een hoge complexiteitsfactor in het model dit onvoldoende bijtrekt; d. De 

regeling plankosten houdt niet/onvoldoende rekening met de kosten van het afstemmen 

tussen projecten. Zeker naarmate er meer conform de omgevingswet gewerkt gaat worden 

zal het gebiedsmanagement belangrijker worden. De regeling biedt onvoldoende 

mogelijkheden om deze kosten publieksrechtelijke te verhalen.

81 Den Haag Omgevingsregeling 7.198

relatie bovengrondse 

monumentenzorg (van het 

gebouwde rijksmonument) en 

de archeologische 

monumentenzorg

Deze paragraaf regelt de aanvraagvereisten voor rijksmonumenten. Het grootste deel van 

de rijksmonumenten in Nederland betreft bouwwerken. Er zijn echter ook archeologische 

rijksmonumenten. Dit zijn veelal zichtbare archeologische overblijfselen (zoals terpen of 

mottes), maar kunnen ook niet-zichtbare, ondergrondse vindplaatsen zijn. Onder de 

bescherming van een gebouwd rijksmonument vallen “de onroerende zaken die expliciet in 

de omschrijving zijn vermeld. Niet onder de bescherming vallen objecten die alleen in de 

inleiding op de monumentomschrijving of alleen in de complexomschrijving worden 

genoemd” waarbij in grote lijnen de opzet en verdeling is gevolg uit de Regeling 

Omgevingsrecht. Zie website RCE.

82 7.198

relatie bovengrondse 

monumentenzorg (van het 

gebouwde rijksmonument) en 

de archeologische 

monumentenzorg

Wij maken uit de  regeling en toelichting op  dat de archeologische ondergrond 

van gebouwde rijksmonumenten voortaan ook mee moet worden genomen in de 

behandeling van de rijksmonumentenactiviteit. De bescherming van deze categorie  zich 

dan dus niet meer beperkt tot het gebouw zelf, maar ook de ondergrond - waar zich resten 

kunnen bevinden van oudere voorgangers of eerdere gebruiksfasen. Indien dat juist is, 

heeft dit gevolgen voor de gemeentelijke archeologische monumentenzorg (die in 

Nederland gedecentraliseerd is naar gemeentelijk niveau – voor zover het niet gaat om 

archeologische rijksmonumenten: bij de aanvraag van een rijksmonumentenactiviteit van 

een gebouwde rijksmonument zal de gemeente van meet af aan (vooroverleg!) aan de 

initiatiefnemer duidelijk moeten maken dat ook eventuele ingrepen in de ondergrond 

worden getoetst op mogelijke voorwaarden vanuit de archeologische monumentenzorg. 

Hier komen gemeentelijke archeologiebeleid en monumentenbeleid samen en vereisen 

van de gemeente dus ook een integrale afstemming en gezamenlijk optrekken richting 

initiatiefnemer. 

83 7.198

relatie bovengrondse 

monumentenzorg (van het 

gebouwde rijksmonument) en 

de archeologische 

monumentenzorg

Zoals uit de MvT Omgevingsregeling blijkt zijn de aanvraagvereisten een gevolg van de 

voorwaarden in artikel 8.80 Besluit kwaliteit leefomgeving. vraag is of de huidige opzet 

voor wat betreft de aanvraagvereisten in lijn is met het bepaalde in artikel 8.80 van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving. Dit artikel bevat de beoordelingsregels voor 

rijksmonumentenactiviteiten en stelt dat een vergunning alleen wordt verleend als de 

activiteit in overeenstemming is met het belang van de monumentenzorg. In het tweede lid 

van dit artikel wordt voorts gesteld, dat bij de beslissing op de aanvraag rekening wordt 

gehouden met onder meer het beginsel: “het voorkomen van ontsiering, beschadiging of 

sloop van monumenten en archeologische monumenten”.

84 7.198

relatie bovengrondse 

monumentenzorg (van het 

gebouwde rijksmonument) en 

de archeologische 

monumentenzorg

Daarmee is binnen het Erfgoedrecht een duidelijke nieuwe relatie gelegd tussen de 

rijksmonumenten en de archeologische ondergrond, in die gevallen (en dat is meestal!) dat 

de ondergrond niet apart is aangewezen als archeologisch rijksmonument (wat bijna nooit 

het geval is), en/of  waarvan de waarde/betekenis niet expliciet in de rijksmonumentale 

bescherming is opgenomen (wat in de meeste gevallen ook niet zo is).

85 7.198

relatie bovengrondse 

monumentenzorg (van het 

gebouwde rijksmonument) en 

de archeologische 

monumentenzorg

Er moet (volgens de MvT Omgevingsregeling) een redelijke afweging zijn tussen het 

behoud van het monument en de belangen van de aanvrager. Daarbij gaat het voor zover 

van toepassing om het gezamenlijke belang van monument en archeologisch monument.

86 7.198

relatie bovengrondse 

monumentenzorg (van het 

gebouwde rijksmonument) en 

de archeologische 

monumentenzorg

Het belang van de (archeologische) monumentenzorg is een species van het belang van het 

behoud van cultureel erfgoed (genus) zoals in artikel 5.22 van de wet is gehanteerd, 

waarmee met het belang van de monumentenzorg niet alleen het belang van het 

desbetreffende rijksmonument wordt bedoeld, maar ook het bredere belang van de 

(archeologische) monumentenzorg als geheel.



87 7.198

relatie bovengrondse 

monumentenzorg (van het 

gebouwde rijksmonument) en 

de archeologische 

monumentenzorg

Om dit goed te kunnen afdwingen biedt deze paragraaf ons inziens onvoldoende 

duidelijkheid over de relatie tussen de bovengrondse monumentenzorg (van het gebouwde 

rijksmonument) en de archeologische monumentenzorg. Ten eerste over het gebruik van 

de term ‘monument’ in relatie tot de archeologische ondergrond van een gebouwd 

monument (zie boven). En ten tweede, daaruit volgend, over de handvatten door a.	de 

vereisten voor de aanvragen voor archeologische monumenten (7.199) los te koppelen van 

de vereisten voor het slopen, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument (artt. 7.201 

t/m 7.203); b. de mogelijk vereiste onderzoeken facultatief zijn. Geregeld steeds in lid 2 

achter het woord “zonodig”; c. de rapporten in de leden 2a van de artikelen 7.201-7.203 

een andere inhoud betreffen dan eventuele aanvullende informatie bij het archeologisch 

argument art. 2.199 lid 2a. 

88 7.198

relatie bovengrondse 

monumentenzorg (van het 

gebouwde rijksmonument) en 

de archeologische 

monumentenzorg

De onderzoeken die zonodig geleverd worden bij een verandering van een rijksmonument 

betreffen een nadere bepaling van de monumentale waarde van het monument aan de 

hand van cultuurhistorische rapporten, met inbegrip van rapporten over 

architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie of tuinhistorie. Dat gaat 

veel verder dan alleen de waarde van het object zelf. Een en ander sluit niet uit dat er ook 

een directe (soms nog onbekende) relatie is met een archeologisch rijksmonument, 

waardoor ook een rapport waarin de archeologische waarde van dat deel van het 

archeologisch monument waarop de activiteit van invloed is of kan zijn, in voldoende mate 

nader is vastgesteld;

89 7.198

relatie bovengrondse 

monumentenzorg (van het 

gebouwde rijksmonument) en 

de archeologische 

monumentenzorg

Ook het woord ‘zonodig’  maakt deze rapportages tot een secundaire aanvraagvereiste, terwijl in het 

vooroverleg nu juist de noodzaak van zo’n onderzoek zou kunnen worden vastgesteld. De bedoelde 

rapporten in de leden 2a, zouden derhalve in de aanvraag vereisten moeten worden opgenomen, bijv. in de 

vorm van de vermelding dat het bevoegd gezag een rapport archeologisch vooronderzoek kan  verlangen.

90 VNG Omgevingsregeling 14.2 Leges
rijksleges zijn volgens mij geen belastingen zodat de Algemene wet rijksbelastingen en de 

Invorderingswet niet van toepassing zijn.

91 VNG 14.2 Leges

Ik lees dat de leges voor het behandelen van de aanvraag zijn. Verderop lees ik dat bij niet 

betalen er geen besluit wordt genomen. Dat betekent dat het Rijk heel snel aanslagen moet 

opleggen en een korte betaaltermijn stelt. Om een besluit te kunnen nemen moet er 

immer al betaald zijn. 

92 VNG 14.5 Uurtarief leges

Verder zie ik een bepalingen met uurtarieven zonder aantallen uren vooraf. Dat betekent 

dat een legesplichtige  zijn legesbedrag niet vooraf kan kennen en niet de afweging kan 

maken al dan niet een aanvraag in te dienen. In de gemeentelijke legesverordening krijgt 

een aanvrager eerst een begroting met een maximaal legesbedrag waarna hij nog 5 

werkdagen de tijd krijgt om zijn aanvraag in te trekken. Die waarborg heb ik niet in het 

rijksdeel zien staan.

93 Utrechtse Heuvelrug Omgevingsregeling 2.38 Geo begrenzing

Geometrische begrenzing van binnenstad van Amsterdam en van Schokland ontbreekt. 

Verder ontbreken individuele gebouwen: bijvoorbeeld het Rietveld Schroderhuis. Moeten 

deze individuele gebouwen ook meegenomen worden?

94 Utrechtse Heuvelrug Omgevingsregeling 2.38 Geo begrenzing
Hoe zit het met beschermde gezichten en hun begrenzing? Dit moet via een instructie 

geregeld worden. Is deze nu goed meegenomen?

95 Utrechtse Heuvelrug Omgevingsregeling 7.2 aanvraagvereisten 7.2 sub b: waarom niet het e-mail adres? Je moet toch ook via het OLO indienen?

96 Utrechtse Heuvelrug Omgevingsregeling 7.201 aanvraagvereisten
ook sloop van delen van  een monument, neem ik aan? Geef dit dan ook aan in dit 

artikel.

97 Den Haag Omgevingsregeling 7.3
Aanvragen langs electronische 

weg

Artikel 7.3 is gekopieerd uit de ministeriële regeling omgevingsrecht (artikel 1.4). Hiermee 

verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. Ik mis het opnemen van bijv. het IFC 

bestand voor BIM-plannen. In de toelichting is vermeld dat BIM-plannen informatief 

kunnen worden toegevoegd. Dat is onvoldoende. Een BIM-plan zou ook de formele 

aanvraag moeten kunnen zijn en een gemeente moet in het DSO kunnen aangeven of zij 

BIM-plannen kunnen behandelen.

98 Amsterdam Omgevingsregeling 7.2 Algemene aanvraagvereisten Tekst van artikel 1.5 Mor opnemen bij algemene indieningsvereisten

Indien de activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd naar haar aard 

tijdelijk is, vermeldt de aanvrager dit in de aanvraag. Hij vermeldt daarbij tevens zo 

mogelijk het tijdstip waarop de activiteit of activiteiten uiterlijk zal of zullen worden 

beëindigd.

99 Amsterdam Omgevingsregeling 7.2 Algemene aanvraagvereisten

Tekst van artikel 2.1 Mor opnemen bij algemene indieningsvereisten. De tekst staat nu in 

de Mor bij de aanvraagvereisten voor de bouwactiviteit, maar is altijd van toepassing (kan 

dus in de Omgevingsregeling bij de algemene aanvraageisen)

Ten aanzien van de gegevens en bescheiden bij de aanvraag om een vergunning 

maakt de aanvrager de samenhang kenbaar tussen deze gegevens en bescheiden 

onderling en met de overige gegevens en bescheiden die bij de aanvraag zijn 

gevoegd.



100 Amsterdam Omgevingsregeling 14.5 Lid 4  toelichting

In de toelichting staat: Een minister heft leges als voorwaarde voor het verkrijgen van een 

besluit en maakt het tarief binnen twee weken na het indienen van de aanvraag aan een 

aanvrager bekend. Volgens de tekst kan de beslissing op een aanvraag worden opgeschort 

zolang de leges die daarvoor betaald moeten worden niet zijn betaald. Dit op basis van 

artikel 4.15, lid 2, onder b Awb: De termijn voor het geven van een beschikking wordt 

voorts opgeschort: ...b. zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend…; 

Graag  meer toelichting hierop. Het betalen van de leges is niet perse een vertraging voor 

het nemen van een besluit op de aanvraag waarover die leges worden geheven. 

101 Zwolle Omgevingsregeling 2.3 Lid 1 Het woord ‘bedoelde’ moet weggehaald worden. 

102 Zwolle Omgevingsregeling 7.4 Participatie

De vrijblijvende formulering betekent voor het bevoegde gezag extra werk en 

beoordelingstijd (in veel gevallen moet zij in de belangenafweging specifiek aandacht 

besteden aan participatie). Dit, terwijl het bevoegd gezag  geen aanvullende eisen mag 

stellen aan participatie. In de toelichting vab Omgevingsregeling wordt de vormvrijheid van 

het participatieproces benadrukt: decentrale overheden  mogen geen aanvullende regels 

stellen over participatie voor vergunningplichtige activiteiten zoals opgenomen in een 

omgevingsplan. Bijvoorbeeld een vereiste dat buren hun instemming moeten hebben 

verleend voor een activiteit. Terwijl als de gemeente bezig is met bijvoorbeeld een 

omgevingsplan op te stellen, participatie wel verplicht is. Waarom wordt er onderscheid 

gemaakt en is er kennelijk meer vertrouwen in de initiatiefnemer, die alleen gestimuleerd 

moet worden en de gemeente, die verplicht wordt.

voorstel: biedt bevoegde gezagen de mogelijkheid om aanvullende regels te kunnen 

stellen m.b.t. participatie.

103 Zwolle Omgevingsregeling H.16 DSO

Er ligt een afspraak over de voorbereidingstijd die gemeenten krijgen, als het gehele stelsel, 

inclusief het digitale stelsel, gereed is. Ik kon het zo snel niet terugvinden, maar volgens mij 

is ons 1,5 jaar beloofd. Hoe dan ook: zolang de standaarden niet definitief zijn (pas eind van 

dit jaar!) gaan softwarehuizen niet aan de slag met het ontwikkelen van software om 

omgevingsplannen in te kunnen opstellen. Zonder die software, kunnen gemeenten dan 

ook niet starten met de voorbereiding van een omgevingsplan en dus met een belangrijk 

deel van de Omgevingswet. Op zijn vroegst wordt verwacht dat die software in de zomer 

van 2020 beschikbaar komt. Dat is een half jaar voor inwerkingtreding van de wet! De 

voorbereidingstijd is dan ook veel en veel te kort.

104 Zwolle Omgevingsregeling H.16 DSO

Een belangrijk onderdeel van het DSO zijn de vragenbomen. Er is altijd aangegeven dat het 

programma Aan de slag met de Omgevingswet de landelijke regels, inclusief bruidschat, 

vertaalt naar toepasbare regels en deze beschikbaar stelt in de landelijke voorziening. En 

dat lokale overheden aan de slag moeten om de lokale regels te vertalen naar toepasbare 

regels en ook het opnemen van de indieningsvereisten. Dat vraagt nogal het nodige van de 

lokale overheden. Deze vragenbomen zijn onder andere nodig om het indienen van een 

aanvraag om omgevingsvergunning te vereenvoudigen. Ook kan aan die vragen de 

bijbehorende indieningsvereisten worden gekoppeld, wat een compleet ingediende 

aanvraag zal bevorderen. Deze vragenbomen zijn onder andere nodig om het indienen van 

een aanvraag om omgevingsvergunning te vereenvoudigen. Ook kan aan die vragen de 

bijbehorende indieningsvereisten worden gekoppeld, wat een compleet ingediende 

aanvraag zal bevorderen. 

105 utrecht Omgevingsregeling 8.24 NEN-norm

Voor de berekening van de geluidsisolatie wordt verwezen naar de NEN5077. Deze norm is 

wat mij betreft verouderd omdat er alleen gerekend hoeft te worden vanaf 125 Hz 

oktaafband. Door de toename van hoeveelheid laag frequent geluid is het nu wel eens tijd 

om ook de 63 Hz oktaafband mee te gaan nemen. Nu wijzigt de omgevingsregeling de NEN-

normen zelf niet maar wellicht kan er een aanvullende regel worden opgenomen bij de 

verwijzing naar de norm.

106 utrecht Omgevingsregeling 7.4 Participatie

Participatie wordt gestimuleerd bij de aanvraag om een omgevingsvergunning. De 

mogelijkheid blijft dat je ook kan aangeven als initiatiefnemer dat je niet hebt 

geparticipeerd.  

Wat wij als Utrecht graag willen, is dat de huidige mogelijkheid voor het opvragen 

van aanvullende informatie aan de initiatiefnemer in stand blijft. Dit wordt 

doorgaans bij grotere projecten gedaan en is ook wenselijk. Cfr de toelichting op de 

Omgevingsregeling blijft dit onder de Ow ook mogelijk op grond van artikel 4:5 Awb. 

Van belang is echter dat in het DSO deze juridische mogelijkheid ook daadwerkelijk 

wordt gecreëerd. M.a.w. dus niet het zetten van een vinkje dat je niet hebt 

geparticipeerd en dat je vervolgens kan doorgaan met je aanvraag, terwijl het BG nog 

nadere informatie wil ontvangen. 

107 utrecht Omgevingsregeling 2.1 Geo begrenzing

Wat is de onderbouwing van de aanwijzing van geometrische gebieden? Ik heb tijdens de 

leeswijzerbijeenkomst gevraagd dat ik ervan uitga dat dit de NOVI is. En zo ja, waarom dan 

deze aparte sporen? Hierop heb ik geen duidelijk antwoord gekregen. 



108 P10 Omgevingsregeling 7.4 Participatie

Een aanvrager kan, moet niet aan participatie doen. Wel wordt de aanvrager gestimuleerd 

om derde-belanghebbenden en overige geïnteresseerden actief bij de totstandkoming van 

zijn aanvraag te betrekken. Wij zien die stimulans niet. Van de regeling gaat geen enkele 

stimulans uit en gemeenten mogen geen aanvullende regels stellen omdat participatie, 

wederom volgens de toelichting, uitputtend geregeld is. De hoog gespannen en 

uitgesproken verwachtingen over de meerwaarde van participatie door de aanvrager zullen 

niet waargemaakt gaan worden. Is een bevoegd gezag vervolgens van oordeel dat er wel 

participatie moet plaatsvinden, dan zal het bevoegd gezag dit voor zijn rekening moeten 

nemen en dat alles binnen een termijn van 8 weken. Samengevat: het betreffende artikel 

met toelichting leiden tot slotsom dat participatie te vrijblijvend is geformuleerd. Kortom, 

een onwerkbare regeling

Voorgesteld wordt 1. dat een aanvrager verplicht wordt direct-belanghebbenden 

persoonlijk te benaderen bij de totstandkoming van een aanvraag, van het overleg 

schriftelijk verslaglegging te doen en aan de betreffende aanvraag toe te voegen. 2. 

Het bevoegd gezag voor de vergunning de wettelijke grondslag te geven om de 

termijn van 8 weken éénmalig te verlengen met 8 weken, dan wel de uitgebreide 

openbare voorbereidingsprocedure van toepassing te kunnen verklaren, 

bijvoorbeeld voor gevallen aangewezen in het omgevingsplan, dan wel bij 

raadsbesluit.

109 P10 Omgevingsregeling overgangsrecht
Is voorzien in overgangsrecht (b.v. geluid van windmolens) als een procedure (ro, bouw, 

milieu) is gestart voor inwerkingtreding van de regeling?

110 P10 Omgevingsregeling begrippen
Het oude artikel 8.8 Wet milieubeheer kende begrippen als in acht nemen, rekening 

houden met en betrekken bij. Zijn de begrippen teruggekomen in de regeling en zo ja hoe?

111 P10 Omgevingsregeling bevoegd gezag
Het bevoegd gezag moet voor her register externe veiligheidsrisico’s gegevens verzamelen. 

Wie is het bevoegd gezag, college, raad of? Komt het RRGS en het ISOR te vervallen?

112 P10 Omgevingsregeling geur

Waarom verschillende beoordelingssystemen voor geur blijven hanteren: de NER voor 

industrie, MKB. V-stack voor landbouw. Is het Nederlands Technische Afspraak (NTA) 9065 

het middel om cumulatieve geurbelasting en toelaatbaarheid vanuit meerdere bronnen in 

samenhang te bepalen?  

113 P10 Omgevingsregeling geur Graag voorstel voor dosis-effect regeling voor emissie van (agrarisch) geur en beleving? 

114 P10 Omgevingsregeling emissie-eisen

Kunnen verdergaande eisen aan emissie (ammoniak of geur) worden gesteld dan genoemd 

in bijvoorbeeld het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij? Op welke wijze is, wordt 

rekening gehouden met lopende initiatieven, overleggen vanuit VNG, IPO, EZK over 

eenvoudig gezegd verduurzaming van veehouderij, stalsystemen, etc., geïnitieerd vanuit 

IBP-vitaal platteland en klimaattafels?

115 P10 Omgevingsregeling luchtwassers
Hoe is omgegaan met de onduidelijkheid van de werking van luchtwassers in het algemeen 

en bio-luchtwassers in het bijzonder?

116 P10 Omgevingsregeling houtrook
Hoe toetsen van toelaatbaarheid van houtrook van b.v. vintage verwarming, hoe van 

vreugdevuren/paasvuren?

117 P10 Omgevingsregeling straling

Hoe straling (van ondergrondse en bovengrondse elektrische kabels) te bepalen en 

toelaatbaarheid te wegen (bescherming gezondheid i.r.t. toelaatbaarheid van economische 

activiteiten) 

118

DCMR Omgevingsregeling 7.27 Begrippen

Ontbreken aanknopingspunten begrenzing “locatie” van milieubelastende activiteit

In de Omgevingsregeling zijn geen criteria opgenomen voor de begrenzing van een 

milieubelastende activiteit (MBA). Ook in de Omgevingswet (OW) en het Besluit activiteiten 

leefomgeving (BAL) zijn daarvoor geen aanknopingspunten opgenomen. De meest concrete uitleg 

van deze locaties volgt uit de Nota van Toelichting op het BAL (versie juni 2017, p. 465): “Informatie 

die voorafgaand aan de start van de activiteit moet worden verstrekt betreft bijvoorbeeld de 

begrenzing van de locatie waarop bepaalde milieubelastende activiteiten worden verricht. Deze 

informatie is onder meer nodig voor het kunnen uitoefenen van toezicht.” Uit deze passage en de 

Memorie van Toelichting op de OW leiden wij af dat de aanvrager de omvang van de locatie van 

zijn MBA bepaalt. Echter, in de Nota van Toelichting op de Omgevingsregeling (p. 61) staat dat het 

bevoegd gezag op grond van de door de aanvrager aangeleverde informatie de begrenzing van de 

locatie bepaalt. Het is daarom onduidelijk wie de omvang van de locatie van een MBA bepaalt. 

De afbakening van de locatie van een MBA is echter van groot belang bij Seveso-inrichtingen en 

bepaalde IPPC-installaties. Bij die MBA’s is de omvang van de locatie van groot belang voor de 

omvang van de omgevingsvergunningplicht en zelfs ook voor het überhaupt bestaan van een 

vergunningplicht. De vergunningplicht voor de hiervoor genoemde MBA’s is immers afhankelijk van 

de overschrijding van drempelwaarden. Als de aanvrager de omvang van de locatie zelf kan 

bepalen, kan hij ook zijn activiteiten zodanig “opknippen” dat hij daarmee onder de 

drempelwaarden voor de omgevingsvergunningplicht uitkomt. Dit is zeker bij Seveso-inrichtingen 

onwenselijk omdat deze inrichtingen juist vanwege risicoaspecten als vergunningplichtig zijn 

aangewezen. Wij verzoeken daarom om ook een regeling op te nemen voor de begrenzing van een 

locatie van een MBA die gebaseerd is op drempelwaarden zodat niet door een beperkte 

begrenzing van een locatie onder de drempelwaarden wordt uitgekomen. Dit is te meer wenselijk 

nu de locatie van de MBA in art. 7.2 van de Omgevingsregeling als indieningsvereiste is 

aangewezen.
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In § 5.4.3 van het BAL zijn de voorschriften opgenomen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Hierin wordt 

gesteld dat het bevoegd gezag iedere 5 jaar wordt geïnformeerd. Niet voor alle milieubelastende activiteiten 

of emissies (lucht, waterl) is het aanleveren van gegevens en bescheiden over ZZS en potentiele ZZS in 

hoofdstuk 7 van de Omgevingsregeling opgenomen. ZZS wordt namelijk niet alleen geëmitteerd naar lucht, 

maar ook naar water. Deze emissies komen voor ZZS ook voor bedrijven die avalstoffen verwerken, daarom 

wil je bij de inname weten welke ZZS in het afval zit. Voorschrift 7.27 biedt onvoldoende mogelijkheden om 

informatie over ZZS op te vragen voor een ippc-installatie en Seveso-inrichting.

Juist ZZS wil je bij een nieuwe ontwikkeling vooraf bij alle milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten 

toetsen. Het gaat om onderwerpen zoals lucht en water. Afval valt niet onder de minimalisatieplicht, maar is 

een (grond)stof waarvan niet vergeten moet worden dat deze vaak ZZS bevat. De inhoudelijke kant van het 5 

jaarlijks minimalisatieonderzoek moet bij de aanvraag zitten. Deze wil je niet pas 5 jaar later kunnen 

opvragen, want dit is dan de termijn die we moeten wachten.

De gegevens en bescheiden die nu in hoofdstuk 7 zijn opgenomen geven bijvoorbeeld onvoldoende inzicht 

voor de afwegingen rond ZZS voor milieubelastende activiteiten met (gevaarlijk)afval en afvalstoffen of 

chemische industrie, raffinaderijen, rubber- en kunststofindustrie, metaal en oppervlaktebehandeling met 

oplosmiddelen.

Geldt dit eventueel ook voor Vluchtige organische stoffen.

De tekst in art. 7.37, 7.38, 7.89, 7.102 over ZZS moet zijn):

• een aanduiding van de mate waarin zeer zorgwekkende stoffen in de lucht worden geëmitteerd en 

gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit.(toets luchtkwaliteit)

• een beschrijving van de mogelijkheden om de emissies van zeer zorgwekkende stoffen in de lucht te 

voorkomen en beperken ter invulling van minimalisatie (maatregelentoets) (NB. We willen nl. graag zien of 

er maatregelen mogelijk zijn die verder gaan dan BBT.).

(artikelen zijn ook afzonderlijk opgenomen in de reactie).
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Gewenste aanvulling (vet aangeduid):

• een aanduiding van de mate waarin zeer zorgwekkende stoffen in de lucht worden 

geëmitteerd en gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit.(toets luchtkwaliteit)

• een beschrijving van de mogelijkheden om de emissies van zeer zorgwekkende stoffen in 

de lucht te voorkomen en beperken ter invulling van minimalisatie (maatregelentoets) 

(NB. We willen nl. graag zien of er maatregelen mogelijk zijn die verder gaan dan BBT.).
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Gewenste toevoeging (vet aangeduid):

• een aanduiding van de mate waarin zeer zorgwekkende stoffen in de lucht worden 

geëmitteerd en gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit.(toets luchtkwaliteit)

• een beschrijving van de mogelijkheden om de emissies van zeer zorgwekkende stoffen in 

de lucht te voorkomen en beperken ter invulling van minimalisatie (maatregelentoets) 

(NB. We willen nl. graag zien of er maatregelen mogelijk zijn die verder gaan dan BBT.).
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Gewenste toeveoging (vet aangeduid):

• een aanduiding van de mate waarin zeer zorgwekkende stoffen in de lucht worden 

geëmitteerd en gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit.(toets luchtkwaliteit)

• een beschrijving van de mogelijkheden om de emissies van zeer zorgwekkende stoffen in 

de lucht te voorkomen en beperken ter invulling van minimalisatie (maatregelentoets) 

(NB. We willen nl. graag zien of er maatregelen mogelijk zijn die verder gaan dan BBT.).
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Wijzigingen (vet aangeduid):

• een aanduiding van de mate waarin zeer zorgwekkende stoffen in de lucht worden 

geëmitteerd en gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit.(toets luchtkwaliteit)

• een beschrijving van de mogelijkheden om de emissies van zeer zorgwekkende stoffen in 

de lucht te voorkomen en beperken ter invulling van minimalisatie (maatregelentoets) 

(NB. We willen nl. graag zien of er maatregelen mogelijk zijn die verder gaan dan BBT.).

124

DCMR Omgevingsregeling 7.23 Indirecte lozing
Wanneer er sprake is van een indirecte lozing (geen lozing afvalwater op een 

oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch) wil je ook informatie hebben over 

deze lozing. Voor lozingsactiviteiten wordt steeds terug verwezen naar artikel 7.23, 7.24 en 

7.25, die specifiek gaan over lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam of een 

zuiveringtechnisch. Kunnen deze artikelen wel gebruikt worden voor een indirecte lozing 

(bijvoorbeeld een lozing op een riolering van derden).
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Waar zijn de indieningsvereisten voor de mer eigenlijk opgenomen? Wanneer de mer of 

mer-beoordeling ontbreekt, kan een aanvraag nu direct buiten behandeling worden 

gelaten. Waar is opgenomen dat deze stukken onderdeel zijn van de gegevens en 

ebscheiden bij een aanvraag? En blijft het ook zo dat een aanvraag dan dirtect buiten 

behandeling kan worden gelaten?
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3° en 4° 

• De uitstoot van overige broeikasgassen en hoe deze wordt beperkt (als van toepassing). 

10°. Deze gevraagde info zou veel concreter moeten:

• Een goede beschrijving van het energiesysteem van de inrichting (hoe complexer het 

energiesysteem, hoe belangrijker dit is), inclusief de locaties waar energie wordt verbruikt, 

waar dit voor nodig is en (indien van toepassing) de temperatuurniveaus van processen en 

afvalwarmtestromen.

• Een BBT-toets, of in ieder geval een uitleg op welke manier aan BBT wordt voldaan.

Verbeteren adhv gedane suggesties.
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c.

• De uitstoot van overige broeikasgassen en hoe deze wordt beperkt (als van toepassing). 

h. Deze gevraagde info zou veel concreter moeten:

• Een goede beschrijving van het energiesysteem van de inrichting (hoe complexer het 

energiesysteem, hoe belangrijker dit is), inclusief de locaties waar energie wordt verbruikt, 

waar dit voor nodig is en (indien van toepassing) de temperatuurniveaus van processen en 

afvalwarmtestromen.

• Een BBT-toets, of in ieder geval een uitleg op welke manier aan BBT wordt voldaan.

Verbeteren adhv gedane suggesties.
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g. Deze gevraagde info zou veel concreter moeten:

• Een goede beschrijving van het energiesysteem van de inrichting (hoe complexer het 

energiesysteem, hoe belangrijker dit is), inclusief de locaties waar energie wordt verbruikt, 

waar dit voor nodig is en (indien van toepassing) de temperatuurniveaus van processen en 

afvalwarmtestromen.

• Een BBT-toets, of in ieder geval een uitleg op welke manier aan BBT wordt voldaan.

Verbeteren adhv gedane suggesties.
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h. Deze gevraagde info zou veel concreter moeten:

• Een goede beschrijving van het energiesysteem van de inrichting (hoe complexer het 

energiesysteem, hoe belangrijker dit is), inclusief de locaties waar energie wordt verbruikt, 

waar dit voor nodig is en (indien van toepassing) de temperatuurniveaus van processen en 

afvalwarmtestromen.

• Een BBT-toets, of in ieder geval een uitleg op welke manier aan BBT wordt voldaan.

Verbeteren adhv gedane suggesties.
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g. Deze gevraagde info zou veel concreter moeten:

• Een goede beschrijving van het energiesysteem van de inrichting (hoe complexer het 

energiesysteem, hoe belangrijker dit is), inclusief de locaties waar energie wordt verbruikt, 

waar dit voor nodig is en (indien van toepassing) de temperatuurniveaus van processen en 

afvalwarmtestromen.

• Een BBT-toets, of in ieder geval een uitleg op welke manier aan BBT wordt voldaan.

Verbeteren adhv gedane suggesties.
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j. Deze gevraagde info zou veel concreter moeten:

• Een goede beschrijving van het energiesysteem van de inrichting (hoe complexer het 

energiesysteem, hoe belangrijker dit is), inclusief de locaties waar energie wordt verbruikt, 

waar dit voor nodig is en (indien van toepassing) de temperatuurniveaus van processen en 

afvalwarmtestromen.

• Een BBT-toets, of in ieder geval een uitleg op welke manier aan BBT wordt voldaan.

Verbeteren adhv gedane suggesties.
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Energielabels 

Opmerking bij Lid 3 

<<<3. De energielabeldeskundige controleert de gegevens en de bewijsstukken op juistheid 

en certificeert de gegevens volgens de in bijlage IX opgenomen werkwijze.>>>

De bijlage IX waar naar wordt verwezen is waarschijnlijk overgenomen uit de regeling 

energieprestatie gebouwen (Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 december 2006, nr. DJZ 2006339319, 

Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, tot vaststelling van nadere voorschriften 

voor de energieprestatie van gebouwen (Regeling energieprestatie gebouwen))

De versie die is gebruikt is van 1 januari 2015 en niet de nu geldende versie van 1 januari 

2019. Sindsdien zijn er meerdere wijzigingen geweest. Uit het gebruik van het begrip 

"extreem goed (na)geïsoleerde woning” is af te leiden dat het om deze versie gaat, na 2015 

wordt er gesproken over “uitzonderlijk goed”. Warmtepompen en geothermie worden 

hierin nog niet benoemd als systemen."

Verbetering: Gebruik actuele versies van nu geldende regelingen, geen gedateerde 

versies
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<<<Artikel 5.2 (systeemrendement) Het systeemrendement, bedoeld in artikel 5.21 van het Besluit 

bouwwerken leefomgeving, wordt bepaald op basis van de in bijlage VIII opgenomen rekenmethodiek>>>

BIJLAGE VIII is waarschijnlijk afkomstig uit de bijlage bij het bouwbesluit geldend op 1 januari 2015"

Deze bijlage is niet zelfstandig leesbaar maar bevat aanvullingen/wijzigingen op bestaande versies. Dit is af te 

leiden uit teksten zoals “voeg toe na de eerste alinea boven tabel 14.11”

Uit de toelichting bij de omgevingsregeling:

<<< Artikel 5.2 (systeemrendement) [artikel 4.3, derde lid, van de Omgevingswet]

Het in artikel 5.21 van het Besluit bouwwerken leefomgeving bedoelde systeemrendement wordt bepaald 

op basis van bijlage VIII bij deze regeling. In deze bijlage is voor zover mogelijk aangesloten bij NEN 7120 

Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode, uitgave 15 april 2011, inclusief correctiebladen C1 en 

C2: uitgaven 2011. De bijlage is met name bedoeld om te berekenen of bij het geheel of gedeeltelijk 

vernieuwen of veranderen of het vergroten van een technisch bouwsysteem voldaan is aan de het 

systeemrendement zoals dat is opgenomen in artikel 5.21 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.>>>

Dit is een verwijzing naar gedateerde normen, inmiddels zijn nieuwere correctiebladen beschikbaar en er is 

een nieuwe norm NTA8800 die bovendien kostenloos beschikbaar is.

Uit het ontwerp omgevingsregeling, voetnoot bij artikel 5.46 (NEN 7120)

<<<1 NB dit onderdeel zal voor inwerkingtreding van de Omgevingswet worden vervangen door NTA 

8800.>>>

Dit is de enige verwijzing naar de NTA8800 die is opgesteld in opdracht van het ministerie BZK en sinds 

september 2018 beschikbaar is. Er staan 35 verwijzingen naar de verouderde NEN 7120 in de regeling

Verbetering – gebruik als bijlage zelfstandig leesbare en actuele documenten in 

plaats van gedateerde versies, als het gaat om normen, verwijzen naar de juiste en 

actuele normen
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Eenduidigheid verstrekken gegevens en bescheiden.

In artikel 7.27 staat over de te verstrekken gegevens en bescheiden onder::

A 2°. de grondstoffen, hulpmaterialen, andere stoffen en energie die worden gebruikt of gegenereerd;

A 10°. de maatregelen die zorgen voor een doelmatig gebruik van energie;

B 7°. informatie bevat over het huidige en eerdere gebruik van de locatie;

In artikel 7.89 staat over de te verstrekken gegevens en bescheiden onder::

f. het elektriciteitsverbruik in kilowattuur per jaar;

g. het aardgasverbruik in kubieke meters per jaar; en

h. een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen met het oog op een doelmatig gebruik van 

energie.

 In artikel 7.91 staat over de te verstrekken gegevens en bescheiden onder::

e. het elektriciteitsverbruik in kilowattuur per jaar;

f. het aardgasverbruik in kubieke meters per jaar; en

g. een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen met het oog op een doelmatig gebruik van 

energie.

In de huidige situatie bestaat het begrip inrichting en heeft de inrichting een bepaald energieverbruik. In de 

nieuwe situatie vervalt het begrip inrichting en wordt het energieverbruik gekoppeld aan activiteiten. Dit is 

niet overeenkomstig de praktijk. Een elektriciteits-, gas- of warmteaansluiting is gekoppeld aan een locatie 

waar de energie aan geleverd wordt. Op de locatie wordt dus energie verbruikt en die energie gaat naar 

gebouwen en processen. 

Een proces kan meerdere activiteiten omvatten. Het totale energieverbruik van een inrichting op een locatie 

leidt nu tot een indeling in een categorie groot, midden of kleinverbruik. Als energieverbruik wordt 

uitgesplitst over de activiteiten kan dit in de nieuwe situatie leiden tot indeling in een andere (lagere) 

categorie. Daarmee is het mogelijk dat de eisen die kunnen worden gesteld aan het nemen van 

energiebesparende maatregelen minder streng kunnen zijn.

Voorstel voor verbetering: neem eenduidige voorschriften op voor het verstrekken 

van (basis)bescheiden en gegevens en koppel deze aan de locatie. Doe dit voor alle 

activiteiten en maak het totale energieverbruik op de locatie leidend. Vraag 

daarnaast om gegevens en bescheiden die wel gerelateerd zijn aan een specifieke 

activiteit. Geeft per locatie aan welke activiteiten er hebben plaatsgevonden en gaan 

plaatsvinden. Het totaal van activiteiten bepaalt namelijk het energieverbruik en 

door verandering in activiteiten kunnen er grote wijzigingen optreden. 
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In de bijlagen waar vanuit de omgevingsregeling naar wordt verwezen lijkt sprake te zijn 

van gedateerde versies van bestaande wet- en regelgeving, voorschriften en normen. In 

een aantal gevallen kon dit daadwerkelijk worden vastgesteld door te zoeken naar oudere 

versies en de teksten te vergelijken. Dit is een zeer arbeidsintensief proces

neem bij iedere bijlage een korte inleiding op en vermeld van welke versie, welk 

jaartal en context gebruik is gemaakt en vermeld eventuele wijzigingen
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de conceptregeling maakt een rommelige indruk en lijkt niet helemaal "af" te zijn. doe een finale check voor de publicatie
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Omgevingsregeling Geluid De rol voor OD’s om te mogen (moeten) adviseren bij de totstandkoming van een omgevingsplan, PIP en/of plan-mer, volgt niet uit 

artikel 13.4 van het Omgevingsbesluit. Dit is wellicht ook niet de juiste plek. Een logischere plek zou in het hoofdstuk “wettelijke 

adviseurs” zijn. Dit ook in het kader van passende scheiding bij mer-procedures. Maar dat terzijde.  

Zo te zien is getracht zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Echter bij de beschrijving van activiteiten in categorie 2 in bijlage VI van het 

Bor (thans in Invoeringsbesluit) is mogelijk door de nieuwe redactie een uitbreiding van de taken ontstaan. Waar nu in categorie 2 (in 

bijlage IV van het Bor) alleen vergunningen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo voor activiteiten met een 

provinciaal belang worden genoemd, is dat herschreven tot “omgevingsplanactiviteiten van provinciaal belang”. Een 

omgevingsplanactiviteit hoeft niet uitsluitend een afwijking van het bestemmingsplan (nu: 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo) te zijn 

maar kunnen ook door het omgevingsplan zelf geïntroduceerde vergunningplichten zijn (denk aan de huidige aanlegvergunning op 

grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo).

Artikel 7.91 (milieubelastende activiteit: metaalproductenindustrie, vanwege geluidimmissie) [artikel 16.55, tweede lid]

d. de door de activiteit veroorzaakte geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen in LAeq in dB(A) voor de dag- avond- en 

nachtwaarde en voorde LAmax in dB(A) en de waarden in Lden en Lnight in dB op de referentiepunten.

Opmerking - Verzoek lid d. dienovereenkomstig aan te passen, ook in de navolgende artikelen.

Artikel 7.97 (milieubelastende activiteit: minerale producten industrie, vanwege geluidimmissie) [artikel 16.55, tweede lid]

d. de door de activiteit veroorzaakte geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen in LAeq in dB(A) voor de dag- avond- en 

nachtwaarde en voorde LAmax in dB(A) en de waarden in Lden en Lnight in dB op de referentiepunten.

Artikel 7.137 (milieubelastende activiteit motorrevisiebedrijf) [artikel 16.55, tweede lid]

d. de door de activiteit veroorzaakte geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen in LAeq in dB(A) voor de dag- avond- en 

nachtwaarde en voorde LAmax in dB(A) en de waarden in Lden en Lnight in dB op de referentiepunten.

Artikel 7.151 (milieubelastende activiteit: autosport en motorsport, zoals crossterrein, racebaan of kartbaan, vanwege geluidimmissie) 

[artikel 16.55, tweede lid]

d. de door de activiteit veroorzaakte geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen in LAeq in dB(A) voor de dag- avond- en 

nachtwaarde en voorde LAmax in dB(A) en de waarden in Lden en Lnight in dB op de referentiepunten.

Artikel 7.157 (milieubelastende activiteit: het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten) [artikel 16.55, 

tweede lid]

d. de door de activiteit veroorzaakte geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen in LAeq in dB(A) voor de dag- avond- en 

nachtwaarde en voorde LAmax in dB(A) en de waarden in Lden en Lnight in dB op de referentiepunten.

Bewaken van industrieterreinen zal gaan plaatsvinden in Lden en Lnight; 

vergunningverlening in dB(A) voor de dag-, avond-, en nachtperiode.

Bij het indienen van gegevens en bescheiden van “grote lawaaimakers” opgenomen in het 

BAL zal naast de gevraagde emissiegegevens, het treffen van maatregelen om de emissies te 

beperken en de veroorzaakte geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen in 

de representatieve bedrijfssituatie zowel in LAeq als in LAmax in dB(A), zal ook de Lden en 

Lnight waarden van het bedrijf op de referentiepunten moeten zijn aangeleverd in dB Lden 

en dB lnight op basis van verschillende bedrijfssituaties over het jaar heen beschouwd.

De Handleiding meten en rekenen industrielawaai zal hierop moeten worden aangepast. 

We missen in de omgevingsregeling een verwijzing naar bijlage XXII tabel H van het Bkl (zie 

volgende pagina) waarin de activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken. 

Het is gewenst dat voor deze milieubelastende activiteit een aanvraag wordt ingediend om 

een omgevingsvergunning. Het is gewenst dat de volgende gegevens en bescheiden worden 

verstrekt voor het milieuaspect geluid:

a. de aanduiding van de milieubelastende activiteit(en);

b. de aard en omvang van de geluidemissies die zijn te voorzien; 

c. de maatregelen die worden getroffen om geluidemissies te voorkomen of, als dat niet 

mogelijk is, te beperken; 

d. de door de activiteit veroorzaakte geluidimmissie ter plaatse van geluidgevoelige 

gebouwen in LAeq in dB(A) voor de dag- avond- en nachtwaarde en voorde LAmax in dB(A) 

en de waarden in Lden en Lnight in dB op de referentiepunten.
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Geluid

§ 3.9.1 Autosport en motorsport, zoals crossterrein, racebaan of kartbaan 

 

Artikel 3.301 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

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

exploiteren van een terrein of gebouw voor het sporten of recreëren met voertuigen met 

een verbrandingsmotor.

2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op 

dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen.  

139 DCMR Omgevingsregeling 8.6
tijdsafhankelijkheid 

blootstelling

In artikel 8.6 staat dat de concentratie van een gevaarlijke stof de levensbedreigende 

waarde voor een periode van 30 minuten betreft. Wij pleiten er voor om bij een 

blootstellingsduur van minder dan 10 minuten de levensbedreigende waarde voor een 

periode van 10 minuten voor te schrijven.

De concentratie van een gevaarlijke stof, bedoeld in artikel 5.12, derde lid, van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving, is de levensbedreigende waarde bedoeld in het 

Overzicht Interventiewaarden, gecorrigeerd voor de duur van de blootstelling.

140 DCMR Omgevingsregeling 7.38 leesbaarheid lid g De tekst van lid g is niet leesbaar. Graag de opsomming bulletgewijs geven. De tekst is nu niet leesbaar.

141 Voorbeeld 1 11.52
Onderdeel X

Onderdeel Y 
Onderdelen X en Y lijken niet helemaal in lijn te zijn met het toepassingsbereik om reden A Het voorstel is om de X en Y te wijzigen in Z, omdat ... 

142 Voorbeeld 2 Algemene_deel_van_de_toelichting 10 Onderwerp C (..) (..) 

143 Voorbeeld 3 Overstijgend onderwerp Z
Algemeen of overstijgend onderwerp - Niet specifiek toe te wijzen aan  

'Omgevingsregeling' of 'Algemeen deel van de toelichting'. 
(..) 

144 VNG Omgevingsregeling algemeen Hoofdstuk 13

Aandachtspunt is dat met de nog komende Aanvullingsregeling grondbeleid de 

Omgevingswet wordt aangepast aan de Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit 

grondeigendom. Aanvullende opmerkingen volgen daarom in latere trajecten. 

145 VNG Omgevingsregeling BIJLAGE XXXV
Consequent gebruik van 

termen

Let op het consequente gebruik en actualiteit van terminologie (tabel 1 over plankosten). 

Bijvoorbeeld gebouw met woonfunctie (bijv. 1.2)  wordt gebruikt naast woning (bijv. 2.5). 

Grondexploitatie (bijv. titel van de bijlage) en exploitatieplan (bijv. 2.1) krijgen in het 

aanvullingsspoor andere namen.

146 VNG Omgevingsregeling 13.4
Plankosten kleine 

bouwactiviteiten

Art. 13.4.1.b.1e: één gebouw met een woonfunctie moet weer worden terugveranderd in 

één woning. Immers een gebouw met een woonfunctie kan bestaan uit 500 

appartementen. Dan gaat het niet meer om een kleine bouwactiviteit waarvoor slechts 

8000 euro mag worden verhaald. De term woning staat overigens niet in de woordenlijst 

van het BBL, maar komt wel in bijvoorbeeld de Omgevingsregeling en Huisvestingswet 

voor. 

gebouw met woonfunctie terugveranderen in woning

147 VNG Omgevingsregeling 14.1 bevat foute verwijzing Verwijzing naar art. 14.1 Omgevingswet moet zijn art. 13.1 Omgevingswet artikel 14.1 van de wet' vervangen door: artikel 13.1 van de wet.

148 VNG Omgevingsregeling 14.3
Is aanvulling op 'sombepaling' 

nodig?

Heffingssystematiek lijkt op die in de modelverordening leges van de VNG. Bij elke 

tariefbepaling wellicht opnemen een 'onverminderd-bepaling' om de onderlinge 

verhouding te expliciteren. Vergelijk Hoge Raad 16-01-2016, ECLI:NL:HR:2016:48.

In tariefbepalingen bij de verschillende activiteiten 'onverminderd-bepaling' 

opnemen.



149 VNG Omgevingsregeling 14.4
lid 1: geen vergunning nodig, 

toch leges?

I.v.m. rechtszekerheid wil een belanghebbende soms een aanvraag indienen terwijl geen 

vergunning nodig is. Dan wordt tocht 15% van de leges geheven. Is de mededeling dat geen 

vergunning nodig is dienstverlening of informatieverstrekking? Welke tarieven dienen dan 

allemaal als grondslag voor de heffing van 15%? Dat kan tot hoge lasten leiden.

150 VNG Omgevingsregeling 14.4

lid 2: aanvraag buiten 

behandeling gelaten o.g.v. art. 

4:5 Awb, toch leges?

Is dan sprake van dienstverlening? Voor de gemeentelijke leges heeft de Hoge Raad beslist 

dat het begrip buiten behandeling laten in de zin van art. 4:5 Awb een ander begrip is dan 

het behandelen als dienst in de zin van art. 229 lid 1 onder b Gemeentewet. De vraag is of 

dit ook voor de in de Omgevingsregeling geregelde leges geldt.

151 VNG Omgevingsregeling 14.5 lid 1 nodig?

Art. 4:86 lid 1 Awb bepaalt al dat de verplichting tot betaling van een geldsom bij 

beschikking wordt vastgesteld. Dus als titel 4.4 van toepassing is, is het eerste lid van art. 

14.5 Omgevingsregeling overbodig.

Lid 1 schrappen.

152 VNG Omgevingsregeling 14.5 lid 2: leges niet vooraf bekend 

Bij belastingen geldt dat de belastingplichtige vooraf de omvang van zijn belastingschuld 

moet kennen. Het karakter van de rijksleges is niet duidelijk door het ontbreken van een 

bepaling hierover, zoals bijv. wel gebeurd is voor de gemeentelijke leges in artikel 229 lid 3 

Gemeentewet. De Hoge Raad heeft bij gemeentelijke leges de zgn. begrotingsconstructie 

toegestaan. Deze systematiek wordt vooral bij het doorberekenen van kosten van externe 

adviezen toegepast. De systematiek is als volgt. De kosten worden voor het in behandeling 

nemen van de aanvraag aan de aanvrager van de vergunning meegedeeld in een door het 

bevoegde bestuursorgaan opgestelde begroting. Gedurende een periode van vijf dagen na 

het overleggen van de begroting kan de aanvrager van de vergunning de aanvraag nog 

intrekken. Reageert de aanvrager niet binnen genoemde vijf dagen, dan geldt als dag van 

het in behandeling nemen van de aanvraag de vijfde werkdag na de dag waarop de 

begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht. De begrotingsconstructie is aanvaard 

door Hof ‘s-Gravenhage 12 juli 1989, nr. 2995/88, Belastingblad 1990, blz. 307 (gemeente 

Zoetermeer) en door HR 2 december 2005, nr. 40079, LJN: AR7769 (gemeente Heerde).

153 VNG Omgevingsregeling 14.5
lid 3: korte termijn voor sturen 

legesbeschikking

Is  bij een complexe aanvraag binnen 2 weken bekend wat de omvang van de legesschuld 

is? Wat zijn de gevolgen van het niet-tijdig nemen van een legesbeschikking? O.g.v. art. 

4:87 Awb moet binnen 6 weken worden betaald, tenzij de beschikking een later tijdstip 

vermeldt. Hoe verhoudt zich dit tot de beslistermijn op de aanvraag?

154 VNG Omgevingsregeling 14.5
lid 4: financiële voorwaarde 

mogelijk?

Beschikking op aanvraag wordt afhankelijk gesteld van de betaling van de leges. Is deze 

financiële voorwaarde mogelijk, nu deze niet relevant is voor een inhoudelijke 

behoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift? Wat 

gebeurt er als niet wordt betaald? Is de betaling feitelijk geen voorwaarde voor het in 

behandeling nemen van de aanvraag?  En wordt de aanvraag dan dus niet buiten 

behandeling gelaten o.g.v. art. 4:5, lid 1, aanhef en onder a, Awb? Klopt dan wel hetgeen in 

noot 77 van de toelichting staat over toepassing van titel 4.4 Awb? Is artikel 4:85 lid 2 Awb 

inderdaad niet van toepassing?

155 VNG Omgevingsregeling 14.26 formulering aanpassen

De tekst 'Voor een maatwerkvoorschrift …' doet vermoeden dat hier niet voor het in 

behandeling nemen wordt geheven (vgl. art. 14.2, lid 1, aanhef en onder b), maar voor het 

maatwerkvoorschrift zelf.

Tekst aanpassen cf. art. 14.16: Als een aanvraag om een maatwerkvoorschrift als 

bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, anders dan bedoeld 

in de artikelen 14.16 en 14.19, betrekking heeft op …

156
Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling Algemeen

Meet- en 

monitoringsvoorschriften te  

omgevingswaarden van het BKL

In de regeling zijn geen meet- en monitoringsvoorschriften te vinden voor 

omgevingswaarden van het BKL. Waar zijn deze wel te vinden?
Meet- en monitoringsvoorschriften te  omgevingswaarden van het BKL
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Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling Artikel 7.2 (algemene aanvraagvereisten)

“de begrenzing van de locatie 

waarop de activiteit wordt 

verricht” is onvoldoende 

specifiek

Art 7.2. d. hierin staat “de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht”. Ik 

begrijp deze omschrijving niet. Wordt hier de oude inrichtingsgrenzen bedoeld of wordt 

hier de technische voorzieningen bedoeld van de activiteit. Zie ook de opmerkingen bij art. 

7.27

Verduidelijken, zie ook onder art. 7.27

158
Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling § 6.2.3 Geur

Art  6.13 en 6.14. Berekenen 

van geur bij RWZI’s:

Art  6.13 en 6.14. Berekenen van geur bij RWZI’s:

De geurkenmerken zijn enkel van toepassing op de “waterlijn” van de RWZI. Hierdoor 

worden de emissiebronnen van de waterlijn berekend door middle van kengetallen, maar 

moeten de emissies van bijvoorbeeld biogas productie door middel van referentie 

rapporten of metingen bepaald worden. Is het mogelijk om ook emissiekengetallen op te 

nemen van de overige processen die vrijwel standaard zijn bij een RWZI?

Verduidelijken Berekenen van geur bij RWZI’s
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Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling § 6.2.3 Geur Artikel 6.13, 6.14 en 6.15

Artikel 6.13, 6.14 en 6.15

In artikel 6.13, 6.14 en 6.15 staan monitoringsbepalingen voor geur afkomstig van RWZI en 

landbouwhuisdieren. Ik mis in de regeling de monitoring voor geur van overige 

geuremissies van andere activiteiten die mogelijk worden gemaakt in een Omgevingsplan. 

 Regeling maken in verband met de monitoring voor geur van overige geuremissies 

van andere activiteiten die mogelijk worden gemaakt in een Omgevingsplan. 
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Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling 7.27

Een integrale beoordeling van 

milieugevolgen is niet mogelijk. 

Ondoorzichtige regeling van 

aanvraagbescheiden die de 

uitvoerbaarheid van de 

vergunningtoets bemoeilijkt.

De Seveso-richtlijn en de Richtlijn industriële emissies vereisen een integrale beoordeling van milieugevolgen, zoals onder 10.3.3 NvT 

Omgevingsregeling wordt gememoreerd. Daartoe is vereist dat de aanvraag inzicht geeft in alle milieubelastende activiteiten en hun 

emissies. Artikel 7.27 onder a.4 van de Omgevingsregeling beperkt de aanvraagbescheiden tot emissies naar de bodem, het water en de 

lucht, zodat een voorafgaande toets aan de lokaal in het Omgevingsplan gereguleerde milieuthema's geluid, trillingen en geur niet 

mogelijk is. Hoewel in de specifieke aanvraagbescheiden (art. 7.29 e.v. Or)bij een klein aantal activiteiten wel geluid-, trilling- en 

geurgegevens worden gevraagd, is dit voor de meeste activiteiten achterwege gelaten. Het vergunnen van een mba zonder dat duidelijk 

is of aan alle milieunormen uit het Omgevingsplan kan worden voldaan, zoals voor geluid, kan leiden tot onzorgvuldige voorbereiding 

van het vergunningbesluit. Ook onder de Omgevingswet zal aan de algemene rechtsbeginselen moeten worden voldaan, zodat deze 

gegevens in alle gevallen noodzakelijk zijn. Bovendien zal in de meeste gevallen in het Omgevingsplan sprake zijn van immissienormen 

voor een gecumuleerd geheel van activiteiten. In de vergunning zal als spiegelbeeldbepaling van de gecumuleerde immissienorm een 

bijdrage van de individuele activiteit moeten worden opgenomen, zodat het gecumuleerde geheel aan activiteiten aan de immissienorm 

in het Omgevingsplan voldoet. In de tweede plaats staat art. 7.27 Or op gespannen voet met de genoemde Europese regels, die een 

integrale toets voorstaan. De verwijziging in genoemd onderdeel van de NvT naar de coördinatieregeling Awb, die geldt in geval van 

samenloop van een water- en een Seveso of RIE aanvraag lost dit probleem niet op. In de derde plaats is het niet mogelijk te beoordelen 

of sprake is van significante milieuverontreiniging, een van de beoordelingscriteria van art. 7.27 Or. Dat er vaak gegevens bij het 

bevoegd gezag aanwezig zijn om deze toets uit te voeren, zoals de NvT aangeeft, blijkt in praktijk net zo vaak niet het geval te zijn, zodat 

dit geen oplossing biedt. De laatste mogelijk die de NvT noemt om geluidgegevens te verkrijgen, de Algemene wet bestuursrecht, de Lex 

Generalis, leidt tot een ondoorzichtige regeling van de aanvraagbescheiden, die eraan voorbij gaat dat gegevens over geluid, trillingen 

en geur om voornoemde en hierna te noemen redenen altijd moeten worden gevraagd en om die reden ook expliciet moeten worden 

gemaakt in de Or. Bovendien kan de Algemene wet bestuursrecht als Lex Generalis stranden op het toepassingsbereik van de Lex 

Specialis, de Omgevingswet juncto de Omgevingsregeling en het betreffende Omgevingsplan, zodat ook dit geen rechtszekere oplossing 

biedt. Risico van die benadering is ook dat er discussie ontstaat, nl. over wat ‘noodzakelijk’ is voor beoordeling van de aanvraag. Té veel 

terughoudendheid bij het vragen van gegevens  is daarom niet in het belang van uitvoerbaarheid. In de vierde plaats leidt een dergelijke 

knip van de aanvraagbescheiden tot een verschuiving van de toets vooraf naar een toets achteraf in het kader van toezicht. Dit is een 

bijzonder ongewenste verschuiving, omdat vaak sprake zal zijn van reeds gestarte activiteiten, die mogelijk achteraf onderbroken of 

gewijzigd moeten worden na geconstateerde overtredingen. In de vijfde plaats zal het voor het bevoegd gezag niet mogelijk zijn om 

vooraf te beoordelen of voor de aangevraagde activiteit een vergunning voor een Omgevingsplanactiviteit moet worden gevraagd. Het 

bevoeg gezag kan daarmee niet voldoen aan de inspanningsverplichting op grond van de Algemene wet bestuursrecht om de aanvrager 

te informeren over de voor de voorgenomen activiteit benodigde vergunningen. Tenslotte lijkt het argument uit de NvT dat de 

aanvraagbescheiden moeten worden afgestemd op de lokaal geformuleerde norm en derhalve in het Omgevingsplan thuis horen niet 

op te gaan. De beoordeling van de emissie zou juist landelijk geuniformeerd moeten plaats vinden, om te voorkomen dat appels met 

peren worden vergeleken. Dat staat er niet aan in de weg dat de norm wel lokaal wordt ingevuld, sterker nog het is een voorwaarde om 

lokale verschillen te kunnen onderkennen en te normeren.

Voorgesteld wordt om voor de milieuthema's geluid, trillingen en geur algemene 

aanvraagvereisten op te nemen in art.7.27, onder a.4, dan wel de beperking tot 

bodem, water en lucht in dat lid te schrappen. De algemene aanvraagvereisten 

kunnen eventueel in de specifieke aanvraagvereisten of de Omgevingsplannen 

worden gespecificeerd.  Aldus zou op dit punt een doorzichtige Omgevingsregeling 

ontstaan, waarvan de uitvoering is gegarandeerd. 

161
Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling 7.27

De verplichting om een 

situatieschets of 

plattegrond/tekening aan te 

leveren ontbreekt.

Een voorwaarde voor het houden van toezicht op de normering van de milieubelastende 

activiteit in de vergunning is dat de milieubelastende activiteit met behulp van een 

situatietekening aan een  locatie is gekoppeld. Het is onvoldoende dat dit slechts in de NvT 

artikelsgewijs wordt gememoreerd.  Daarnaast is het ook voor niet Seveso-activiteiten van 

belang te duiden op welke plaats binnen de locatie de activiteit wordt verricht.

a. een beschrijving van:

1°. de installaties en van de milieubelastende activiteiten die worden verricht en van 

de  indeling van de locatie.
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling 7.2

“de begrenzing van de locatie 

waarop de activiteit wordt 

verricht” is onduidelijk

Artikel 7.2 (algemene aanvraagvereisten)

Art 7.2. d. hierin staat “de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht”. Ik 

begrijp deze omschrijving niet. Wordt hier de oude inrichtingsgrenzen bedoeld of wordt 

hier de technische voorzieningen bedoeld van de activiteit. Zie ook opmerkingen onder 

7.27

Verduidelijken zie opm 7.27

163
Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling 8.25 "foutenmarge"onbreekt

  Artikel 8.25 (berekening: geluid door een windturbine of windpark op geluidgevoelige 

gebouwen)

In de regeling is de Activiteitenregeling milieubeheer in zijn huidige vorm overgenomen.

Onderdeel daarvan is de methode voor het berekenen van de geluidbelasting van 

Windturbines. Dit onderdeel is toegevoegd met het besluit van 20-december 2010 

(Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 december 2010, nr. 

BJZ2010033457, tot wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer (berekenen en meten van de geluidsbelasting van windturbines)).

Onderdeel daarvan is een vereenvoudigde regeling beschreven in hoofdstuk 2.6 – 

Handhaving, waarin een vereenvoudigde methode wordt toegestaan t.b.v. het toetsen van 

klachten. Hierbij kan met 6 metingen volstaan worden ,versus 30 metingen  voor een 

volledige meting. Het minimaliseren van het aantal metingen heeft echter consequenties 

voor de meetnauwkeurigheid. Bij het  tot stand komen van deze regeling is er een concept 

regeling gepubliceerd waarin bij deze vereenvoudigde ook een toegestane foutmarge werd 

geïntroduceerd. Bij de in 2010 vastgestelde regeling is deze foutmarge echter weggelaten.

Het daarbij op de toen opgenomen zin” Een afwijking van totale A-gewogen niveau van tot 

2,0 dB valt binnen de toegestane marge”.  Deze foutmarge blijkt bij controlemetingen van 

groot belang . Het kan immers zijn dat zonder deze marge handhavend wordt opgetreden , 

terwijl de turbine wel voldoet en dat als er een uitgebreide meting was gedaan , de turbine 

wel had voldaan.

Wij verzoeken u de foutmarge alsnog op te nemen. 

Wij verzoeken u de foutmarge alsnog op te nemen. 
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling

§ 8.2.2.2 Geluid en Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai

Invoering van jaarmiddeling – 

de Lden – voor zonebeheer 

industrieterreinen

Tot de systeemwijzigingen die met de OW worden doorgevoerd behoord ook dat het 

bepalen van de hoeveelheid geluid die van een industrieterrein komt uitgedrukt gaat 

worden in de Lden. Daarmee wordt doorgevoerd dat er van een gezoneerd terrein een 

jaargemiddelde geluidbeoordeling plaats moet gaan vinden. Tot nog toe vindt beoordeling 

plaats op de z.g. Etmaalwaarde zijnde de hoogste waarde voor respectievelijk de dag-, 

avomd- of nachtperiode. De beoordeling van de individuele bedrijven blijft plaats vinden 

op basis van de aan hun vergunde, danwel bij maatwerk verleende, geluidruimte. In de 

Omgevingsregeling ontbreekt een regeling hoe de geluidruimte van bedrijven omgezet 

moet gaan worden naar de jaargemiddelde waarde.

Overigens is op te merken dat in het kader van Swung 1 ( werkgroepen tot ca. 2014) 

er een stuk is uitgewerkt over industrielawaai waarin ideeën zijn uitgewerkt hoe dit 

vorm gegeven zou moeten worden. 
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling

§ 8.2.2.2 Geluid en Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai

Invoering van Lnight voor 

zonebeheer industrieterreinen

Een met het vorige punt vergelijkbaar onderwerp is de invoering avn een separaat 

toesingscriterium voor gezoneerde terreinen – de Lnight. 

De oorspronkelijke bedoeling was deze waarde overeen te laten komen met de waarde die 

in de huidige situaties voor de nachtperiode in zonebeheer voor de onderscheidende 

terreinen wordt berekend. Deze overgangsregeling is echter nog niet opgenomen. 

Overgangsregeling
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling

§ 8.2.2.2 Geluid en Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai

Vervallen van de Handreiking 

Industrielawaai en 

vergunningverlening 

 Met de invoeren van de omgevingsregeling wordt tevens de Handreiking Industrielawaai 

en vergunningverlening ( in het spraakgebruik – en verder- de HIL genoemd) ingetrokken. 

In de HIL is uiteengezet hoe om te gaan met geluid van industriële activiteiten bij het 

verlenen van vergunningen alsmede het verlenen van maatwerk. Het is een handleiding, 

maar in het land worden de aanbevelingen stelselmatig overgenomen en hebben voor 

eenheid in de uitvoeringspraktijk egzorgd. In jurisprudentie wordt de HIL ook zeer 

regelmatig als uitgangspunt genomen.

Voor zover ons bekend zouden delen van de HIL terugkomen in de omgevingsregeling. In 

de nu voorliggende versie is dat echter nog niet gebeurd. De HIL heeft en nauwe relatie 

met hoofdstuk 6 en mogelijk komen de HIL onderdelen terug in de nog komende aanvulling 

voor dit Hoofdstuk . Daarnaast zijn in het Bkl en BAL  voor een deel onderwerpen 

opgenomen die deels als vervanging van onderwerpen uit het HIL gezien kunnen worden  ( 

waardoor die items een wat hogere status krijgen). Er zijn echter een aantal onderwerpen 

die m.i. tussen wal en schip gaan vallen als de HIL wordt ingetrokken, zonder vervangende 

tekst in de omgevingsregeling. Hieronder – mogelijk op voorhand – de relevante 

resterende onderwerpen welke ons inziens in een omgevingsregeling opgenomen moeten 

worden 

 (Hieronder wordt verwezen naar paragraven en pagina’s uit de nu voorliggende HIL . Het 

oordeel rond 2005 was dat de HIL uit 1998 aangepast zou moeten worden. Tot en met 

2011 is er daarom een werkgroep onder aansturing van "het" ministerie actief geweest om 

de HIL up to date te maken. We verwijzen naar de laatste versie van een concept  HIL uit 

die werkgroep.

Delen van de HIL terug laten komen in de omgevingsregeling.
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling

§ 8.2.2.2 Geluid en Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai

De representatieve 

bedrijfssituatie ( de RBS)

O.i. zou tenminste vastgelegd moeten worden welke bedrijfssituaties niet meegenomen 

zouden  hoeven worden bij de beoordeling welke geluid een activiteit veroorzaakt. In de 

huidige regeling is dat een redelijke opsomming:

-activiteiten die minder dan 12 keer per jaar gebeuren; Daarop zijn ook de huidige 

geluidzones IL gebaseerd;

-niet uitgaan van maximaal realiseerbare productiecapaciteit, maar van praktisch haalbare 

capaciteit ( de z.g. volledige capaciteit);

-een afwegingskader om incidentele activiteiten , regelmatige afwijkingen en deels wel of 

niet mee te nemen in vergunningverlening ;

-een overgangsregeling naar jaarmiddeling ( blz. 15 en 16); b.v. alle bedrijven die niet in het 

weekend werken hebben jaargemiddeld een 1,5 dB lagere emissie, welke al “gelijk” 

ingecalculeerd zou kunnen worden.

-geluidbronnen die we per definitie uitsluiten: op pag. 36 opgesomd;

Delen van de HIL terug laten komen in de omgevingsregeling.
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling

§ 8.2.2.2 Geluid en Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai

 Geluidgevoelige objecten etc. 

(hoofdstuk 3 HIL)

Veel onderwerpen  binnen dit onderwerp zijn in BAL en BKL al teruggekomen.

IWe missen nog op welke hoogte het geluid beoordeeld zou moeten worden -

beoordelingshoogte ( blz. 20) o.a. dat een grondgebonden woning in de nacht er op de 

hoogte van de slaapkamers ( 5 meter)  geoordeeld zou moeten worden;

Delen van de HIL terug laten komen in de omgevingsregeling.
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling

§ 8.2.2.2 Geluid en Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai

Richtwaarden industrielawaai 

(hoofdstuk 4.2. (HIL) 

 We missen nog: Ik mis nog:

-hoe te beoordelen woningen op een gezoneerd terrein ( vogelvrij, maar wel beoordelen);

-woningen op een bedrijventerrein : geen hogere belasting dan 65 dB(A). 

Delen van de HIL terug laten komen in de omgevingsregeling.

170
Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling

§ 8.2.2.2 Geluid en Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai

 Richtwaarden piekgeluiden 

(hoofdstuk 4.3 HIL)

 Voor pieken zijn andere keuzen gemaakt, maar het indelen van pieken in inherente, 

beperkbare en calamiteuze pieken en hoe daar mee om te gaan, lijkt mij een belangrijk nog 

vast te leggen item.

Delen van de HIL terug laten komen in de omgevingsregeling.
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling

§ 8.2.2.2 Geluid en Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai

Wegverkeer van en naar de 

inrichting niet opgaande in 

overig verkeersstromen ( 

hoofdstuk 4.5.1 HIL)

Dit was vastgelegd in de z.g. schrikkelcirculaire: dat verkeersgeluid beoordelen als 

wegverkeer ( dus geen pieken). Ook die regeling vervalt, maar zou m.i. in enige vorm 

gehandhaafd moeten blijven. 

Delen van de HIL terug laten komen in de omgevingsregeling.
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling

§ 8.2.2.2 Geluid en Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai

Toeslagen bijzondere geluiden 

(hoofdstuk 4.6 HIL)

Het gaat hierbij om het beoordelen van geluiden waarvoor krachtens de HMRI ( het 

rekenbesluit) een toeslag op gezet moet worden ( tonaal-, impuls- muziekgeluid), waardoor 

deze activiteiten zwaarder worden beoordeeld.. Een onderlegger voor een dergelijke 

beoordeling blijft m.i. van belang om te voorkoen dat een ene gemeente een geluid als 

tonaal beoordeeld , terwijl een zelfde activiteit  in een andere gemeenten zonder toeslag- 

en dus veel soepeler- beoordeeld wordt.

Delen van de HIL terug laten komen in de omgevingsregeling.
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling

§ 8.2.2.2 Geluid en Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai

Referentieniveau van het 

omgevingslawaai ( hoofdstuk 9 

HIL)

Het referentieniveau komt deels terug in BAL en BKL.  De beoordeling vindt momenteel 

plaats uit de Il-HR-15-01  uit 1981.  In het stuk van 2011 stelden we een wat modernere 

methode voor : hoofdstuk 9 . Het lijkt ons dat we een methode moeten vastleggen.

Delen van de HIL terug laten komen in de omgevingsregeling.
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling BIJLAGE II Overgangsrecht niet duidelijk

Wat opvalt is dat andere versies van rekenprogramma’s worden genoemd dan in het 

Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid (is dit de bedoeling of gaat het om een actualisatie). 

Hoe is het overgangsrecht geregeld bij het voldoen aan de meest actuele versie van een 

PGS voorschrift?

Verduideljken doorwerking nieuwe versies
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling Bijlage XXVII 

De reden waarom alle 

voorgaande versies van de 

modellen ook nog worden 

genoemd is niet duidelijk.

In bijlage XXVII wordt een opsomming gegeven van de goedgekeurde rekenmodellen. 

Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit dienen luchtkwaliteitsberekeningen te 

worden uitgevoerd met de meest recente versie van het rekenmodel, dit i.v.m. de jaarlijkse 

update van meteogegevens. De reden waarom alle voorgaande versies van deze modellen 

ook nog worden genoemd in deze tabel ontgaat me. Ik mis een nadere uitleg hiervan.

Verduidelijken.
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Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling Bijlage XXIX

Onduidelijk of betekent dit dat 

deze gegevens tot 20130 zijn 

vastgesteld en er dus 

tussentijds geen updates 

plaatsvinden?

In bijlage XXIX worden de emissiefactoren van voertuigen bij verschillende snelheden 

opgesomd. Uit het verleden is gebleken dat deze factoren periodiek werden bijgesteld. Nu 

zijn de factoren tot 2030 vastgesteld; betekent dit dat deze gegevens tot die tijd zijn 

vastgesteld en er dus tussentijds geen updates plaatsvinden?

Verduidelijken.

177
Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling Bijlage XXVII 

Onduidelijke functie 

voorgaande modellen.

In bijlage XXVII wordt een opsomming gegeven van de goedgekeurde rekenmodellen. 

Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit dienen luchtkwaliteitsberekeningen te 

worden uitgevoerd met de meest recente versie van het rekenmodel, dit i.v.m. de jaarlijkse 

update van meteogegevens. De reden waarom alle voorgaande versies van deze modellen 

ook nog worden genoemd in deze tabel ontgaat me. We missen een nadere uitleg hiervan.

Nadere uitwering.

178
Omgeringsdienst 

Noordzeekanaalgebied
Omgevingsregeling Bijlage XXI Toegelaten marge ontbreekt.

Bijlage XXI

Onder 1.6. Handhaving, de ontbreekt de volgende tekst:   

“Een afwijking van het totale A-gewogen niveau van tot 2.0 dB valt binnen de toegestane 

marge.”

Deze tekst was wel opgenomen in het (oude) Meet- en rekenvoorschrift Windturbines en 

deze marge is essentieel gezien de systematische fout in de vereenvoudigde methodiek 

voor handhavingsmetingen aan windturbines.

Het gaat bij toekomstige handhavingsgevallen tot zeer veel onrust bij omwonenden leiden 

als deze tekst niet wordt gecorrigeerd. Zie ook hierboven onder 8.25

Corgeren: Onder 1.6. Handhaving, de ontbreekt de volgende tekst:   

“Een afwijking van het totale A-gewogen niveau van tot 2.0 dB valt binnen de 

toegestane marge.”

179 Utrecht Omgevingsregeling 6.7 Bepalen geluid

Dit is geen adequaat voorschrift omdat een langdurige meting (bijvoorbeeld van 19 tot 23 

uur) een gemiddeld muziekgeluidniveaus oplevert waarbij geen bedrijfsduurcorrectie Cb is 

toegepast. Het voorschrift beoogt echter dat de beoordelingsgrootheid het hoogste niveau 

van muziekgeluid in die periode is, gemeten tijdens 2 minuten. Daat laatste zou een beter 

en duidelijker voorschrift zijn. Het wordt doorgaans ook zo toegepast en wordt 

ondersteund door jurisprudentie.

Het voorstel is om hetgeen artikel 6.7 beoogt ook zo te verwoorden, namelijk dat de 

beoordelingsgrootheid het hoogste niveau van muziekgeluid in die periode is, 

gemeten tijdens 2 minuten.

180 utrecht Omgevingsregeling 6.7 Bepalen geluid

In de HRMI komt de beoordelingspositie wel voor maar wordt niet uitgelegd waar die moet 

zijn. Dit is wel een gemis, het is logisch om te beoordelen daar waar de hinder wordt 

ondervonden, zodat je ook rekening houdt met ligging van woon- en slaapkamers in de dag 

avond nacht. Ook zal het b.v. geen blinde gevel zijn, tenzij die te weinig geluidwerend is 

(gezien het heersende geluidniveau op die gevel).

het voorstel is om de beoordelingspositie uit te leggen als daar waar de hinder kan 

worden ondervonden.

181 utrecht Omgevingsregeling 6.8 Binnenniveau
waarom is dat PM. Het is wel een belangrijk onderwerp, komt voor in de HLRMIL. Het is 

dus van belang dat het binnenniveau wordt ingevuld.
Binnenniveau invullen.

182 VNG Omgevingsregeling 1.4 indieningsvereisten

Komt niet overeen met GPvE, GPvE zegt iets anders over toe te laten formaten. En maakt 

onderscheid tussen wat moet en wat kan. Dit graag ook in de OR terug laten komen. 

Andere keuzes moeten goed worden afgestemd met VNG. Er is een inhoudelijke 

afstemming over toe te laten bestandsformaten geweest met de VNG. Dit is wél 

noodzakelijk.

183 VNG Toelichting_artikelsgewijs 7.3 BIM-bestanden

De bedoeling is om BIM-bestanden toe te laten als een bestandsformaat dat ook 

daadwerkelijk gebruikt kan worden in de afweging. In feite willen we een juridische basis 

creeren, maar deze nog niet voor alle gemeenten verplicht stellen. Er kan ook gedacht 

worden aan een optie per gemeenten om aan te geven of zij al BIM willen accepteren bij 

de vergunning aanvraag. Of dit bij indieningsvereisten op te nemen. Een punt wat mogelijk 

nog opgelost moet worden is de archivering en bewaking van de autenticiteit van BIM-

bestanden. Overigens staat BIM/IFC op de PTOLU-lijst (Pas-toe-of-leg-uit) van het Forum 

Standaardisatie.

Ook Bouw Informatie Modellen (zogenaamde BIM bestanden) kunnen informatief 

worden toegevoegd indien het bevoegd gezag BIM bestanden accepteertde aanvrager dat met het 

bevoegd gezag heeft afgesproken. Het bevoegd gezag moet voor de raadpleging en beoordeling van 

deze bestanden zelf programmatuur hebben.  


