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LEESWIJZER
Voor u ligt het Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning van de provincie Fryslân.
In dit overzicht is aangegeven welke toestemmingen (vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en meldingen) zullen worden geïntegreerd, aangehaakt of gelijktijdig gemeld. Ook is aangegeven welke toestemmingen voorlopig niet mee zullen gaan in de omgevingsvergunning en welke niet vergeten moeten worden. De toestemmingen in lichtoranje renvooi vallen onder de uitgebreide procedure van de Wabo.
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OVERZICHT REIKWIJDTE OMGEVINGSVERGUNNING
TOESTEMMINGEN DIE WORDEN GEÏNTEGREERD
Regeling

Artikel

Toestemming

Inhoud

Wet ruimtelijke ordening (nieuw)

3.3, onder
a

Aanlegvergunning op
basis van het bestemmingsplan

3.38, derde
lid, onder
a

Aanlegvergunning op
basis van de beheersverordening

3.7, derde
lid

Aanlegvergunning op
basis van het voorbereidingsbesluit

3.3, onder
b

Sloopvergunning op basis van het bestemmingsplan
Sloopvergunning op basis van de beheersverordening
Sloopvergunning op basis van het voorbereidingsbesluit
Ontheffing van het bestemmingsplan in bij het
plan aangewezen gevallen.

In het bestemmingsplan kan worden bepaald dat het verboden is
bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit
te voeren.
In de beheersverordening kan worden bepaald dat het verboden is
bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit
te voeren.
In het voorbereidingsbesluit kan
worden bepaald dat het verboden
is bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
uit te voeren.
In het bestemmingsplan kan worden bepaald dat het verboden is
om bouwwerken te slopen.
In de beheersverordening kan worden bepaald dat het verboden is
om bouwwerken te slopen.
In het voorbereidingsbesluit kan
worden bepaald dat het verboden
is om bouwwerken te slopen.
Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat burgemeester en
wethouders met inachtneming van
de bij het plan te geven regels:
(...)
c. van bij het plan aan te geven regels ontheffing kunnen verlenen.
Bij het voorbereidingsbesluit kan
tevens worden bepaald dat het verboden is het gebruik van daarbij
aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen. Hierbij kan mede
worden bepaald dat burgemeester
en wethouders binnen bij het besluit te geven regels van het verbod ontheffing kunnen verlenen.
De gemeenteraad kan ten behoeve
van de verwezenlijking van een
project van gemeentelijk belang
een projectbesluit nemen.

3.38, derde
lid, onder
b
3.7, derde
lid
3.6, eerste
lid, onder
c

Bevoegd
gezag (oud)
B&W

B&W

B&W

B&W

B&W

B&W

B&W

3.7, vierde
lid

Ontheffing gebruiksverbod in voorbereidingsbesluit

3.10, eerste lid

Projectbesluit

3.27, eerste lid

Provinciaal projectbesluit

Provinciale staten kunnen ten behoeve van de verwezenlijking van
een project van provinciaal belang
een projectbesluit nemen.

PS (delegatie aan GS
mogelijk)

3.29, eerste lid

Rijksprojectbesluit

Minister
VROM

3.22, eerste lid

Tijdelijke ontheffing van
het bestemmingsplan

3.38, zesde lid

Tijdelijke ontheffing van
de beheersverordening

Onze Minister kan ten behoeve van
de verwezenlijking van een project
van nationaal belang een projectbesluit nemen.
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de voorziening
in een tijdelijke behoefte voor een
bepaalde termijn ontheffing verlenen van een bestemmingsplan.
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de voorziening
in een tijdelijke behoefte voor een
bepaalde termijn ontheffing verlenen van een beheersverordening.
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Bevoegd gezag
(nieuw)

B&W

Gemeenteraad (delegatie aan
B&W mogelijk)

Gemeenteraad
(overlaten aan
B&W mogelijk)
geeft een verklaring van
geen bedenkingen, tenzij
GS of Minster
inpassingsplan
maken of sprake is van een
provinciaal of
rijksproject
GS bevoegd
gezag
PS (overlaten
aan GS mogelijk) geven een
verklaring van
geen bedenkingen
Minister VROM
bevoegd gezag

B&W

B&W
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3.23, eerste lid

Wet ruimtelijke ordening (nieuw)

3.38, zesde lid

3.38, vierde lid

Ontheffing van het bestemmingsplan in bij
AMvB aangegeven gevallen van beperkte planologische betekenis (kruimellijst)
Ontheffing van de beheersverordening in bij
AMvB aangegeven gevallen van beperkte planologische betekenis
Ontheffing van de beheersverordening in bij
verordening aangewezen
gevallen

6.13, tweede lid, onder e

Ontheffing binnen exploitatieplan

3.40, eerste lid

Besluit dat beheersverordening buiten toepassing blijft

3.41, eerste lid

Provinciaal besluit dat
beheersverordening buiten toepassing blijft

3.42, eerste lid

Rijksbesluit dat beheersverordening buiten toepassing blijft

4.1, derde
lid

Ontheffing van de provinciale verordening in
bij verordening aangegeven gevallen (rechtstreeks werkende regels)

4.3, derde
lid

Ontheffing van de AMvB
in bij AMvB aangegeven
gevallen (rechtstreeks
werkende regels)
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Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van bij of krachtens AMvB aan te geven gevallen
ontheffing verlenen van het bestemmingsplan.

B&W

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van bij of krachtens AMvB aan te geven gevallen
ontheffing verlenen van de beheersverordening.
Bij een beheersverordening kan
worden bepaald dat burgemeester
en wethouders met inachtneming
van de bij de verordening te geven
regels ontheffing kunnen verlenen
van bij de verordening aan te geven regels.
Bij een exploitatieplan kan worden
bepaald dat met inachtneming van
de bij het plan te geven regels ontheffing kan worden verleend van
bij het plan aan te geven regels.
De gemeenteraad kan t.b.v. de
verwezenlijking van een project
van gemeentelijk belang, dat een of
meer bouwwerken, werken geen
bouwwerken zijnde of werkzaamheden of het gebruik van bouwwerken of gronden kan omvatten
en dat afwijkt van de geldende beheersverordening, besluiten dat
deze verordening buiten toepassing blijft.

B&W

Provinciale staten kunnen t.b.v. de
verwezenlijking van een project
van provinciaal belang, dat een of
meer bouwwerken, werken geen
bouwwerken zijnde of werkzaamheden of het gebruik van bouwwerken of gronden kan omvatten
en dat afwijkt van de geldende beheersverordening, besluiten dat
deze verordening buiten toepassing blijft.
De Minister kan t.b.v. de verwezenlijking van een project van nationaal belang, dat een of meer bouwwerken, werken geen bouwwerken
zijnde of werkzaamheden of het
gebruik van bouwwerken of gronden kan omvatten en dat afwijkt
van de geldende beheersverordening, besluiten dat deze verordening buiten toepassing blijft.
Bij of krachtens een provinciale
verordening kunnen regels worden
gesteld die noodzakelijk zijn om te
voorkomen dat gronden of bouwwerken minder geschikt worden
voor de verwezenlijking van het
doel van de verordening.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld die noodzakelijk
zijn om te voorkomen dat gronden
of bouwwerken minder geschikt
worden voor de verwezenlijking
van het doel van de maatregel.

B&W

Gemeenteraad (delegatie aan
B&W mogelijk)
Gemeenteraad (delegatie aan
B&W mogelijk)

PS (delegatie aan GS
mogelijk)

Gemeenteraad
(overlaten aan
B&W mogelijk)
geeft een verklaring van
geen bedenkingen, tenzij
GS of Minster
inpassingsplan
maken of sprake is van een
provinciaal of
rijksproject
GS bevoegd
gezag
PS (overlaten
aan GS mogelijk) geven een
verklaring van
geen bedenkingen

Minister
VROM

Minister VROM
bevoegd gezag

GS

GS geven een
verklaring van
geen bedenkingen

Minister
VROM

Minister VROM
geeft een verklaring van
geen bedenkingen
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Wet ruimtelijke ordening (nieuw)

Woningwet

4.1, vijfde
lid

Aanlegvergunning,
sloopvergunning of ontheffing gebruiksverbod
in voorbereidingsbesluit
vooruitlopend op provinciale verordening

4.3, vierde
lid

Aanlegvergunning,
sloopvergunning of ontheffing gebruiksverbod
in voorbereidingsbesluit
vooruitlopend op AMvB

4.2, derde
lid

Aanlegvergunning,
sloopvergunning of ontheffing gebruiksverbod
in voorbereidingsbesluit
vooruitlopend op provinciale aanwijzing

4.4, derde
lid

Aanlegvergunning,
sloopvergunning of ontheffing gebruiksverbod
in voorbereidingsbesluit
vooruitlopend op rijksaanwijzing

6

Ontheffing Bouwbesluit
2003

40, eerste
lid

Bouwvergunning

Het Besluit bouwvergunningvrije en lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken wordt ingetrokken.
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In het voorbereidingsbesluit kan
worden bepaald dat het verboden
is:
a. bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden
uit te voeren;
b. om bouwwerken te slopen;
c. het gebruik van daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te
wijzigen. Hierbij kan mede worden
bepaald dat gedeputeerde staten
binnen bij het besluit te geven regels van het verbod ontheffing
kunnen verlenen.
In het voorbereidingsbesluit kan
worden bepaald dat het verboden
is:
a. bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden
uit te voeren;
b. om bouwwerken te slopen;
c. het gebruik van daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te
wijzigen. Hierbij kan mede worden
bepaald dat de Minister binnen bij
het besluit te geven regels van het
verbod ontheffing kan verlenen.
Bij het geven van een aanwijzing
aan de gemeenteraad om een bestemmingsplan vast te stellen, kunnen gedeputeerde staten tevens
verklaren dat een bestemmingsplan door de gemeente wordt
voorbereid.
In het voorbereidingsbesluit kan
worden bepaald dat het verboden
is:
a. bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden
uit te voeren;
b. om bouwwerken te slopen;
c. het gebruik van daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te
wijzigen. Hierbij kan mede worden
bepaald dat gedeputeerde staten
binnen bij het besluit te geven regels van het verbod ontheffing
kunnen verlenen.
Bij het geven van een aanwijzing
aan de gemeenteraad, provinciale
staten of gedeputeerde staten, kan
de Minister tevens verklaren dat
een bestemmingsplan door de gemeente wordt voorbereid.
In het voorbereidingsbesluit kan
worden bepaald dat het verboden
is:
a. bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden
uit te voeren;
b. om bouwwerken te slopen;
c. het gebruik van daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te
wijzigen. Hierbij kan mede worden
bepaald dat de Minister binnen bij
het besluit te geven regels van het
verbod ontheffing kunnen verlenen.
Ontheffing van burgemeester en
wethouders van een voorschrift
van het Bouwbesluit 2003.
Bouwen (het plaatsen, het geheel
of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk of standplaats).
Zie tevens de artikelen 40, tweede
lid, en 43 Ww (en het Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken).

GS

Minister
VROM

GS

Minister
VROM

B&W

B&W
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Besluit brandveilig
gebruik bouwwerken
(Gebruiksbesluit)

De melding in het kader van het Besluit
brandveilig gebruik
bouwwerken kan gelijktijdig met aanvraag
omgevingsvergunning worden gedaan.
Bouwverordening

Wet milieubeheer

2.11.1,
eerste lid

Gebruiksvergunning

Hoofdstuk
8 Mbv

Sloopvergunning

11 Ww en
Mbv
8.1, eerste
lid

Ontheffing van voorschrift Bouwverordening
Milieuvergunning

8.4, eerste
lid (revisievergunning)

Het is verboden om zonder of in
afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders:
a. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken voor zover
daarin bedrijfsmatig of in het kader
van verzorging nachtverblijf zal
worden verschaft aan meer dan 10
personen;
b. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken voor zover
daarin dagverblijf zal worden verschaft aan:
1° meer dan 10 personen jonger
dan 12 jaar, of
2° meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
Het is verboden bouwwerken,
standplaatsen en woonwagens
daaronder begrepen te slopen
zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders.
Artikel 2 van het Asbestverwijderingsbesluit:
In de bouwverordening wordt bepaald dat: a. Onverminderd het ter
zake bepaalde in de bouwverordening het verboden is een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (sloopvergunning), voor zover in dat
bouwwerk asbest aanwezig is.
Ontheffing van een voorschrift van
de bouwverordening.
Het is verboden zonder daartoe
verleende vergunning een inrichting:
a. op te richten;
b. te veranderen of de werking
daarvan te veranderen;
c. in werking te hebben.

B&W

B&W

B&W
B&W, GS,
Minister
VROM, Minister EZ

GS geven een
verklaring van
geen bedenkingen in geval
van ondergrondse opslag van (gevaarlijke) (afval)stoffen in
mijnbouwinrichtingen
Minister EZ
geeft een verklaring van
geen bedenkingen voor
mijnbouwactiviteiten in geval de inrichting in hoofdzaak geen
mijnbouwwerk
is
GS geven een
verklaring van
geen bedenkingen voor
(voorheen)
provinciale
niet-IPPC en
niet-BRZOinrichtingen in
de overgangsperiode 1 oktober 2010 tot
een bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip
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Wet milieubeheer

8.19, tweede lid

Meldingsplicht veranderingen van de inrichting
of van de werking daarvan

11, tweede
lid

Monumentenvergunning

37, eerste
lid

Sloopvergunning

Mijnbouwwet

40

Mijnbouwmilieuvergunning

Wet verontreiniging
oppervlaktewateren

1, tweede
lid

Wet milieubeheer

10.30, derde lid
10.63

Vergunning voor indirecte lozingen (waren twee
vergunningen: Wvo en
Wm; vanaf 22 december
2009 één vergunning:
Wm)

De art. 8.19 melding
wordt omgezet in een
vergunning, waarvoor
de reguliere procedure gaat gelden.
Monumentenwet 1988

Gemeentelijke verordeningen
Monumentenverordening
Algemene plaatselijke
verordening (model)

Een voor een inrichting verleende
vergunning geldt tevens voor veranderingen van de inrichting of van
de werking daarvan die niet in
overeenstemming zijn met de voor
de inrichting verleende vergunning
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die
niet leiden tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu
dan die de inrichting ingevolge de
vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften
mag veroorzaken, onder voorwaarde dat:
(..)
b. het voornemen tot het uitvoeren
van de verandering door de
vergunninghouder schriftelijk overeenkomstig de krachtens het
zevende lid, onder a, gestelde regels aan het bevoegd gezag is
gemeld, en
c. het bevoegd gezag aan de vergunninghouder schriftelijk heeft
verklaard dat de voorgenomen verandering voldoet aan de aanhef en
onderdeel a en de verandering naar
zijn oordeel geen aanleiding geeft
tot toepassing van de artikelen
8.22, 8.23 of 8.25.
Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning:
a. een beschermd monument af te
breken, te verstoren, te verplaatsen
of in enig opzicht te wijzigen;
b. een beschermd monument te
herstellen, te gebruiken of te laten
gebruiken op een wijze, waardoor
het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
In beschermde stads- of dorpsgezichten is het verboden een bouwwerk geheel of gedeeltelijk af te
breken zonder of in afwijking van
een schriftelijke vergunning van
burgemeester en wethouders
(sloopvergunning).
Vergunningplicht voor alle mijnbouwwerken, die niet onder de
vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen (exploratieboringen).
Vergunningplicht voor lozingen op
een rioolstelsel.

B&W, GS,
Minister
VROM, Minister EZ

Minister
OCW, B&W

B&W

Minister EZ

B&W, GS,
Minister
VROM, Waterschap,
Rijkswaterstaat

-

Monumentenvergunning

B&W

2.1.5.2

Aanlegvergunning (van
een weg)
Uitwegvergunning
Vergunning voor een
alarminstallatie (geluid
en licht) aan een onroerende zaak
Kapvergunning
Reclamevergunning
Opslagvergunning (roerende zaken)

B&W

2.1.5.3
2.4.16

4.3.2
4.4.2
-
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Waterbeheerder heeft bindend adviesrecht en doet
bindend handhavingsverzoek

B&W
B&W

B&W
B&W
B&W
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Provinciale verordeningen
Monumentenverordening
Wegenverordening
(gebaseerd op de
Wegenwet)
Gemeentelijke, provinciale, waterschapsverordeningen

-

Monumentenvergunning

GS

-

Aanlegvergunning (van
een weg)
Ontheffing voor een uitweg

GS

-

-

Opslagvergunning (roerende zaken)
Toestemmingen die via
2.2, tweede lid Wabo zijn
aangewezen

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning
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GS kunnen ontheffing verlenen van
de verbodsbepalingen in de Wegenverordening.

GS

GS hebben
adviesrecht

GS
B&W, GS,
Waterschap
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OVERZICHT REIKWIJDTE OMGEVINGSVERGUNNING
TOESTEMMINGEN DIE WORDEN AANGEHAAKT
Regeling

Artikel

Toestemming

Inhoud

Wet milieubeheer

1.3, eerste
lid

Ontheffing van regels
PMV

Natuurbeschermingswet 1998

16, eerste of
vierde lid

Vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd natuurgebied

19d, eerste
lid

Vergunning m.b.t. handelingen met gevolgen
voor habitats en soorten

75, derde lid

Ontheffing

Bij de provinciale milieuverordening kan worden bepaald dat daarbij aangewezen bestuursorganen in
daarbij aangegeven categorieën
van gevallen ontheffing kunnen
verlenen van bij die verordening
aangewezen regels, indien het belang van de bescherming van het
milieu zich daartegen niet verzet.
(De bevoegdheid geldt niet met betrekking tot inrichtingen waarvoor
een vergunning krachtens artikel
8.1 is vereist.)
Het is verboden zonder vergunning
van gedeputeerde staten of, ten
aanzien van handelingen als bedoeld in het zesde lid, van Onze
Minister, in een beschermd natuurmonument handelingen te verrichten, te doen verrichten of te
gedogen, die schadelijk kunnen zijn
voor het natuurschoon, voor de
natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in
het beschermd natuurmonument of
die het beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd
met de bij een vergunning gestelde
voorschriften of beperkingen handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen.
Het is verboden zonder vergunning,
of in strijd met aan die vergunning
verbonden voorschriften of beperkingen, van gedeputeerde staten of,
ten aanzien van projecten of andere
handelingen als bedoeld in het derde lid, van Onze Minister, projecten
of andere handelingen te realiseren
onderscheidenlijk te verrichten die
gelet op de instandhoudingdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van
soorten in een op grond van artikel
10a, eerste lid, aangewezen gebied
of een gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is
genomen als bedoeld in artikel 12,
derde lid, kunnen verslechteren of
een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het
gebied is aangewezen. Zodanige
projecten of andere handelingen
zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied
kunnen aantasten.
Ontheffing van diverse verplichtingen.

Flora- en faunawet
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Bevoegd gezag (oud)
GS

Bevoegd gezag (nieuw)
GS hebben
adviesrecht

GS, Minister
LNV

GS, Minister
LNV geven
een verklaring van geen
bedenkingen

GS, Minister
LNV

GS, Minister
LNV geven
een verklaring van geen
bedenkingen

Minister LNV

Minister LNV
geeft een verklaring van
geen bedenkingen
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Gemeentelijke verordeningen
Provinciale verordeningen
Provinciale milieuverordening (model)

4.4.2 en
4.4.3
2.2.1 en
2.2.3; 3.2.1
en 3.2.3; 4.1
en 4.3 van
bijlage 10B

Gemeentelijke, provinciale, waterschapsverordeningen
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Ontheffing voor het
gebruik van gesloten
stortplaatsen
Ontheffing voor gedragingen in milieubeschermingsgebieden
voor grondwater
Toestemmingen die via
2.2, tweede lid Wabo
zijn aangewezen

GS

GS hebben
adviesrecht

GS

GS hebben
adviesrecht

B&W, GS,
Waterschap
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OVERZICHT REIKWIJDTE OMGEVINGSVERGUNNING
TOESTEMMINGEN DIE GELIJKTIJDIG WORDEN GEMELD
Regeling

Artikel

Toestemming

Inhoud

De melding in het kader van het Besluit
brandveilig gebruik
bouwwerken (Gebruiksbesluit) kan gelijktijdig met aanvraag
omgevingsvergunning
worden gedaan.

2.12.1, eerste lid

Gebruiksmelding

Wet milieubeheer

8.41, eerste
lid

Melding activiteit m.b.t.
niet- vergunningplichtige inrichtingen
(8.40-melding)

Het is verboden om zonder of in
afwijking van een gebruiksmelding:
a. een gelijkwaardige oplossing als
bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, toe
te passen;
b. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien daarin
meer dan 50 personen tegelijk
aanwezig zullen zijn;
c. een woonfunctie in gebruik te
nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.
Bij een AMvB krachtens artikel 8.40
wordt de verplichting opgelegd tot
het melden van het oprichten of het
veranderen van een inrichting
waarop de maatregel betrekking
heeft, dan wel van het veranderen
van de werking daarvan.

De 8.40-melding in het
kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer moet gelijktijdig
met aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan (melding
is indieningvereiste).

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning
21-06-2010

Bevoegd gezag (oud)
B&W

Bevoegd gezag (nieuw)

B&W, GS,
Minister EZ,
Minister
VROM

10

OVERZICHT REIKWIJDTE OMGEVINGSVERGUNNING
TOESTEMMINGEN DIE (VOORALSNOG) NIET WORDEN GEÏNTEGREERD EN NIET WORDEN AANGEHAAKT
Regeling
Kernenergiewet

Wet milieugevaarlijke
stoffen

Artikel
15, eerste
lid, onder b

Toestemming
Vergunning inrichting

29, eerste lid Vergunning
34, tweede
Vergunning voor bij
lid, onder b
AMvB aangewezen toestellen
67, tweede
Vergunning voor bij
lid, onder a
AMvB aangewezen toestellen
24, tweede
Grondslag voor Wmslid, onder c
vergunning

33

Ontheffing van algemene regels

59, onder b

Ontheffing in het belang van de landsverdediging
Vergunning voor ingeperkt gebruik

Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wms

-

Wet bodembescherming

28

Melding voornemen
bodemsanering

65, eerste lid Ontheffing

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning
21-06-2010

Inhoud
Vergunningplicht voor het in werking brengen, houden, buiten gebruik stellen, ontmantelen of wijzigen van een inrichting waarin kernenergie kan worden gemaakt,
splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt of opgeslagen.

Bevoegd gezag
Minister VROM

Minister VROM
Minister VROM

Minister VROM

1. Bij AMvB kunnen, indien een redelijk vermoeden is gerezen dat
door handelingen met stoffen of
preparaten ongewenste effecten
zullen ontstaan voor mens of milieu, regelen worden gesteld met
betrekking tot het vervaardigen, in
Nederland invoeren, toepassen,
voorhanden hebben, aan een ander
ter beschikking stellen, vervoeren,
uitvoeren en zich ontdoen van deze
stoffen of preparaten.
2. Bij AMvB kan een verbod worden
ingesteld om zonder vergunning
van Onze Minister een of meer van
de in het eerste lid genoemde handelingen te verrichten met betrekking tot bij de maatregel aangewezen stoffen of preparaten, op een
bij de maatregel aangegeven wijze,
voor daarbij aangegeven doeleinden, op daarbij aangegeven plaatsen of onder daarbij aangegeven
omstandigheden.
Ontheffing van de algemene regels
die krachtens artikel 24 van de
Wms zijn gesteld.
Ontheffing van enkele voorschriften van de Wms in het belang van
de landsverdediging.
Vergunningplicht voor het verrichten van handelingen met genetisch
gemodificeerde organismen binnen
inrichtingen in de zin van de Wet
milieubeheer.
Het voornemen de bodem te saneren moet worden gemeld aan het
bevoegd gezag.
Bij een AMvB als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 kan bepaald
worden dat bij de maatregel aangewezen bestuursorganen, in gevallen waarin het belang van de
bescherming van de bodem zich
daartegen niet verzet, op daartoe
strekkend verzoek ontheffing kunnen verlenen van bij de maatregel
aangegeven verboden en verplichtingen. Indien als bestuursorgaan
niet een orgaan van het Rijk is aangewezen, wordt bij een beschikking
met betrekking tot een ontheffing
de ingevolge artikel 1.2 van de Wet
milieubeheer vastgestelde provinciale milieuverordening in acht genomen.

Minister VROM

Minister VROM

Minister VROM

Minister VROM

B&W, GS

B&W, GS, Minister VROM

11

Wet geluidhinder

2, tweede
lid, onder b

Vergunning (toestellen)

o.a. 45, 83,
85 en 110a

Besluit tot vaststelling
van hogere waarden

170, eerste
lid, onder b
Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder
Besluit zwavelgehalte
brandstoffen

-

Ontheffing in het belang van de landsverdediging
-

3

Ontheffing

Wet inzake de luchtverontreiniging

13, tweede
lid, onder b

Grondslag voor vergunning t.a.v. handelen
met een toestel of
brandstof

86, eerste
lid, onder b

Ontheffing in het belang van de landsverdediging
Ontheffing Bouwbesluit 2003

Woningwet

7

Huisvestingswet

60, eerste lid Woonvergunning
5
Huisvestingsvergunning
30

Ontrekkingsvergunning

33

Splitsingsvergunning

Monumentenwet 1988

-

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen
en zwemgelegenheden

5

Vergunning voor archeologische monumenten
Ontheffing van algemene regels

10

Melding activiteit m.b.t.
badinrichting

Wet verontreiniging
oppervlaktewateren

1, eerste en
derde lid

Vergunning voor directe lozingen

Grondwaterwet

14

Waterschapsverordening / Waterschapskeur
Drank- en Horecawet

-

Vergunning voor
grondwateronttrekking
Ontheffing keur

-

Vergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning
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Bij AMvB kan een verbod worden
ingesteld om zonder vergunning
toestellen:
- te vervaardigen, invoeren, in voorraad hebben, te koop aanbieden,
afleveren of te vervoeren;
- anders dan in particuliere huishoudens te gebruiken.
Het vaststellen van een hogere
waarde dan de voor de desbetreffende plaats vastgestelde hoogst
toelaatbare geluidsbelasting.
Ontheffing van enkele voorschriften van de Wgh in het belang van
de landsverdediging.
-

Ontheffing van het verbod om
brandstoffen, vast, vloeibaar of
gasvormig, met een zwavelgehalte
van meer dan 1,2% als brandstof te
gebruiken.
Bij AMvB kan een verbod worden
voorgeschreven om zonder vergunning een toestel of brandstof,
behorende tot een bij de maatregel
aangewezen categorie, te gebruiken, te vervaardigen, in te voeren,
ten verkoop in voorraad te hebben,
ten verkoop aan te bieden, te verkopen, af te leveren of te vervoeren,
voor zover naar Ons oordeel het
nut van het aanwenden daarvan
niet opweegt tegen de nadelen uit
het oogpunt van luchtverontreiniging.
In artikel 3 van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen is de mogelijkheid van een ontheffing opgenomen.
Ontheffing van enkele voorschriften van de Wet luvo in het belang
van de landsverdediging.
Ontheffing van een voorschrift van
het Bouwbesluit 2003 in bijzondere
gevallen.
Vergunningplicht voor het in gebruik nemen van woonruimte voor
bewoning.
Vergunningplicht voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot (zelfstandige) woonruimte.
Vergunningplichtvoor het splitsen
van een recht op een gebouw in
appartementsrechten.

Minister VROM

B&W, GS

Minister VROM

-

Minister VROM

Minister VROM

Minister VROM

Minister VROM

B&W
B&W

B&W

B&W

Minister OCW

GS

Degene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen
of uit te breiden, geeft van dat voornemen kennis aan gedeputeerde
staten.
Vergunningplicht voor lozingen op
het oppervlaktewater. Deze toestemming gaat op in de Waterwet.
Deze toestemming gaat op in de
Waterwet.
Deze toestemming gaat op in de
Waterwet.

GS

Minister V&W,
Waterschap
GS
Waterschap

B&W

12

10.63, eerste
lid

Ontheffing lozing riool

10.63, tweede lid

Ontheffing verbranden
afvalstoffen

10.63, derde
lid

Ontheffing storten afvalstoffen

Flora- en faunawet

26

Kennisgeving

Wet ruimtelijke ordening (nieuw)

3.26, vierde
lid

Bouwvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning of ontheffing gebruiksverbod in
voorbereidingsbesluit
vooruitlopend op provinciaal inpassingsplan
Bouwvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning of ontheffing gebruiksverbod in
voorbereidingsbesluit
vooruitlopend op rijksinpassingsplan
Ontheffing van verbod
tot uitvoering van werken en werkzaamheden
in exploitatieplan

Wet milieubeheer

3.28, vierde
lid

6.12, zesde
lid

Gemeentelijke verordeningen
Algemene plaatselijke
verordening (model)

Burgemeester en wethouders kunnen, indien het belang van een
doelmatig beheer van afvalwater
zich daartegen niet verzet, ontheffing verlenen van het in artikel
10.30, eerste lid, gestelde verbod
(om op het openbaar riool te lozen).
Burgemeester en wethouders kunnen, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, ontheffing verlenen van het in artikel 10.2, eerste
lid, gestelde verbod om zich van
afvalstoffen te ontdoen door deze
buiten een inrichting te verbranden,
voor zover het geen gevaarlijke
afvalstoffen betreft.
Gedeputeerde staten kunnen, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen
niet verzet, ontheffing verlenen van
het in artikel 10.2, eerste lid, gestelde verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten
een inrichting te storten of anderszins op of in de bodem te brengen,
voor zover het geen gevaarlijke
afvalstoffen betreft, en, indien het
belang van een doelmatig beheer
van afvalstoffen zich daartegen niet
verzet, ontheffing verlenen van de
in de artikelen 10.37 en 10.54 gestelde verboden.
Degene die het voornemen heeft
één of meer van de in een besluit
tot aanwijzing van een plaats als
beschermde leefomgeving krachtens artikel 20 vermelde handelingen te verrichten of te doen verrichten, is verplicht van dat voornemen ten minste één maand,
doch niet langer dan één jaar voor
de dag van de voorgenomen uitvoering van die handeling of handelingen, kennis te geven aan gedeputeerde staten.
Het is verboden om zonder kennisgeving bovenvermelde handelingen
te verrichten. GS kunnen voorschriften verbinden aan het verrichten of doen verrichten van die handelingen.

B&W

B&W

GS

GS, Minister
LNV

GS

Minister VROM

Bij een exploitatieplan kan worden
bepaald dat het verboden is bepaalde werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren. Hierbij kan worden bepaald
dat burgemeester en wethouders
van het verbod ontheffing kunnen
verlenen.

B&W

-

Sloopvergunning

B&W

-

Terrasvergunning

B&W

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning
21-06-2010
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Provinciale verordeningen
Provinciale milieuverordening (model)

-

Exploitatievergunning
voor een horecabedrijf

B&W

2.1, 2.2, 2.3,
2.5 en 4.1
van Bijlage
10A

Ontheffing voor gedragingen in milieubeschermingsgebieden
voor stilte

GS

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning
21-06-2010
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OVERZICHT REIKWIJDTE OMGEVINGSVERGUNNING
TOESTEMMINGEN DIE NIET OVER HET HOOFD MOETEN WORDEN GEZIEN
Regeling
Ontgrondingenwet
(gaat op in de Wabo, gekozen voor afzonderlijk wetgevingstraject / wetsvoorstel gaat naar verwachting
eind 2010 naar Tweede
Kamer) (ontgronding van
rijkswateren gaat op in de
Waterwet)
Waterwet
(voor IPPC-bedrijven geldt
een coördinatieregeling
tussen water- en omgevingsvergunning /
aanvragen om water- en
omgevingsvergunning bij
één loket (OLO) indienen)

Artikel
3

Toestemming
Ontgrondingvergunning

Inhoud
Het is verboden zonder vergunning
te ontgronden dan wel als eigenaar, erfpachter, (…) van enige onroerende zaak toe te laten, dat aldaar zonder vergunning ontgronding plaats heeft.

Bevoegd gezag
GS, Minister
V&W

-

Vergunning voor directe
lozingen

Vergunningplicht voor lozingen op
het oppervlaktewater.

GS, Waterschap, Rijkswaterstaat

-

Vergunning voor grondwateronttrekking (bronbemalingen)

GS, Waterschap, Rijkswaterstaat
Bevoegd gezag gaat onder
de Waterwet
merendeels
van GS naar
Waterschap

Wet bodembescherming
(er vindt onderzoek plaats
naar aanhaken bij de Wabo)
Wet op de waterhuishouding
Leemtewet

-

Beslissingen omtrent
saneringen door derden

-

Vergunning

8.47 e.v.
Wm

Wet op de stads- en
dorpsvernieuwing
Ambtelijk concept wetsvoorstel Instemmende beschikking
(gaat op in de Wabo / reguliere procedure van toepassing)
Gemeentelijke verordeningen

-

Geen toestemming; wel
geslotenverklaring, instemming nazorgplan
Sloopvergunning

8.40b Wm
(nieuw)

Instemmende beschikking

Afvalstoffenverordening

-

Ontheffing

Provinciale verordeningen
Vaarwegenverordening
19
(gebaseerd op de Grondwet, Provinciewet en
Scheepvaartverkeerswet)
Wegenverordening
(gebaseerd op de Wegenwet)
Ontgrondingenverordening -

Verordening Waterhuishouding
Grondwaterverordening

-

Wadloopverordening
Landschapsverordening/
Reclameverordening

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning
21-06-2010

Wet op de waterhuishouding gaat
op in de Waterwet.
Bij gesloten stortplaatsen wordt
voor een lange periode nazorg verplicht gesteld (nazorgregeling).

Minister V&W,
Waterschap
GS

B&W
Na het verlenen van de instemmende beschikking zijn de algemene regels van toepassing op een
bepaalde activiteit binnen de inrichting

B&W, GS, Minister VROM,
Minister EZ

B&W

Ontheffing

GS kunnen ontheffing verlenen van
de verbodsbepalingen in de Vaarwegenverordening.

GS

Ontheffing

GS kunnen ontheffing verlenen van
de verbodsbepalingen in de Wegenverordening.
Ontgrondingenwet gaat via eigen
wetgevingstraject op in de Wabo.

GS

Wet op de waterhuishouding gaat
op in de Waterwet.
Grondwaterwet gaat op in de Waterwet.

GS

Geen toestemming; wel
stellen van nadere regels
Vergunning

GS

GS
GS
GS
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