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MPZ-webinar “De nieuwe omgevingswet” 

start om 16.02 uur

Adriaan van Engelen, Milieuplatform Zorgsector



De Omgevingswet en de esculaap
een eerste kennismaking

S. Kortekaas

3 december 2020





Belangrijke verschillen

Nu Omgevingswet

Landelijk zo veel mogelijk geregeld Decentraal wat kan

Star en vast Flexibel waar dit een toegevoegde waarde heeft

Bestemmingsplannen liggen vast Omgevingsplan is nooit af

Veel inhoudelijke regels “Logisch” valt onder zorgplicht

Milieuvergunning / Activiteitenbesluit Milieubelastende activiteiten

Bouwvergunning Technische toets, ruimtelijke toets

Vergunningen onlosmakelijk verbonden Vergunning of melding per activiteit



26 wetten in 1

• Wetten die geheel of grotendeels opgaan in de Omgevingswet

• Belemmeringenwet landsverdediging

• Belemmeringenwet privaatrecht

• Crisis- en herstelwet

• Interimwet stad-en-milieubenadering

• Ontgrondingenwet

• Planwet verkeer en vervoer

• Spoedwet wegverbreding

• Tracéwet

• Waterwet

• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

• Wet ammoniak en veehouderij

• Wet geurhinder en veehouderij

• Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

• Wet inzake de luchtverontreiniging

• Wet ruimtelijke ordening



Procedureel
Materiele regels voor 

burgers en bedrijven





2024

2029



Begrenzing

Artikel 2.1 lid 2 van het Omgevingsbesluit

Niet in het omgevingsplan: burgemeester bevoegdheid, gemeentelijke belastingen en openbare orde en veiligheid

Wro

1-1-22

1-1- 22



Van inrichting naar De milieubelastende 
activiteit (rijksregels)



Milieubelastende activiteiten in het 
omgevingsplan

• Geur

• Geluid

• Afvalwater

• Alle lokale emissies



Omgevingsvergunning milieu

• Niet op grond van de activiteit ziekenhuis

• Wel op grond van GGO’s (inperkingsniveau IV) en mogelijk andere functioneel 
ondersteunende activiteiten.

• Vergunning ziet alleen op die ene milieubelastende activiteit

• Overgangsrecht:

• Milieuvoorschriften worden maatwerkvoorschriften op grond van het BAL

• Milieuvoorschriften worden maatwerkvoorschriften op grond van het 
Omgevingsplan



Wat kunt u de komende periode doen

Welke maatwerkvoorschriften en vergunningvoorschriften heeft uw locatie?

Welke ondersteunende activiteiten heeft uw locatie?

Zoektocht in het Bal

Wat gaat uw gemeente doen met de Omgevingsvisie

Wat gaat uw gemeente doen met het Omgevingsplan



Nuttige informatie

• De meest recente wet en amvb’s: 

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel-
omgevingswet/tekst-toelichting-omgevingswet-amvb/

• Een overzicht van alle milieubelastende activiteiten

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-
activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/tekst-toelichting-omgevingswet-amvb/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/

