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 Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ 
opmerkingen 

A E V B 

1 Algemene wet 
bestuursrecht 

2:3 
 

Doorzenden van geschriften tot behandeling 
waarvan een ander bestuursorgaan bevoegd is 
 

Mg  x x x x 

2 Algemene wet 
bestuursrecht 

Hoofdstuk 3 en 
Hoofdstuk 4, titel 
4.1 
 

Besluiten die met toepassing van de Algemene wet 
bestuursrecht op grond van deze wet dan wel in 
samenhang met een andere (bijzondere) wet tot 
stand komen, waaronder: 
a. besluit tot buiten behandeling laten van een 

aanvraag 
b. afwijzen van een herhaalde aanvraag omdat er 

geen sprake is van nieuwe feiten of  
      omstandigheden 
c. besluit tot het verlengen of opschorten van de 

beslistermijn 
d. besluit inzake de dwangsom bij niet tijdig 

beslissen 
e. besluiten in het kader van de positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen 
  

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x x x x 

3 Algemene wet 
bestuursrecht 

Hoofdstuk 5, titel 
5.3 

Besluiten in het kader van een herstelsanctie 
waaronder: 
last onder bestuursdwang en last onder dwangsom 
(als bedoeld in artikel125 Gemeentewet), 
kostenbeschikking, toepassingsbeschikking en 
invorderingsbeschikking. 
 

M 
 
 
 
 
 
 
 

 x x x x 

4 Gemeentewet Artikel 125 
Gemeentewet 
 

Besluiten om handhavend op te treden 
 

M 
 
 

Zie bij Algemene wet 
bestuursrecht 

x x x x 

5a Wet algemene Hoofdstuk 2, 1. Besluiten met betrekking tot enkelvoudige M    x x 
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 Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ 
opmerkingen 

A E V B 

bepalingen 
omgevingsrecht  
Besluit 
omgevingsrecht en 
Regeling 
omgevingsrecht  
 

Hoofdstuk 3, 
Artikel 4.1 
en het Besluit 
omgevingsrecht 
en de Regeling 
omgevingsrecht, 
voor  
zover hierop 
betrekking 
hebbend 

vergunningaanvragen en meldingen, voor zover 
betrekking hebbend op de activiteiten als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder e of i, (de 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets) 
 
2. Besluiten met betrekking tot meervoudige 
vergunningaanvragen en meldingen voorzover 
uitsluitend betrekking hebbend op activiteiten als 
bedoeld in artikel 2,1, eerste lid, onder e of i (de 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets) 
 
3. besluiten die betrekking hebben op vergunningen 
en meldingen als bedoeld onder 1 en 2 (bv. 
ambtshalve intrekking van de vergunning of 
wijzigen van de voorschriften als genoemd in art. 
2.31, 2.31a, 2.33 en 2.33a Wabo) . 
 
4. Volgen van de reguliere en uitgebreide 
voorbereidingsprocedure voor zover betrekking 
hebbend op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder e of i,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
M 

5b Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht 
Besluit 
omgevingsrecht en 
Regeling 
omgevingsrecht  
 

Hoofdstuk 2, 
Hoofdstuk 3, 
artikel 4.1 
en het Besluit 
omgevingsrecht 
en de Regeling 
omgevingsrecht, 
voor  
zover hierop 
betrekking 
hebbend 
 
 

1. Besluiten met betrekking tot enkelvoudige 
vergunningaanvragen of meldingen voor zover 
betrekking hebbend op activiteiten als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder e of i (voorzover 
betrekking hebben op de Omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets) 
 
2. Besluiten met betrekking tot meervoudige 
vergunningaanvragen of meldingen die betrekking 
hebben op activiteiten als bedoeld in  

 artikel 2.1, eerste lid, onder a tot en met d en f 
tot en met i 

 artikel 2.2, eerste lid, voor zover er een 

M 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ad. 2 Over de activiteiten 
die niet onder artikel 2.1 
eerste lid onder i en e  
van de WABO vallen, 
wordt vooraf bindend 
advies gevraagd aan het 
college.  

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

  



 3 

 Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ 
opmerkingen 

A E V B 

vergunningplicht geldt; of 

 artikel 2.2, tweede lid, voor zover er is 
aangehaakt bij de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht,  

voor zover dit besluit tevens betrekking heeft op 
artikel 2.1, eerste lid onder e en i 
(Omgevingsvergunning beperkte milieutoets) 
 
3. besluiten die betrekking hebben op vergunningen 
en meldingen als bedoeld onder 1 en 2 (bv. 
Ambtshalve intrekking van de vergunning of 
wijziging van de voorschriften als genoemd in art. 
2.31, 2.31a, 2.33 en 2.33a Wabo)  
 
4. Volgen van de reguliere en uitgebreide 
voorbereidingsprocedure voor zover betrekking 
hebbend op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder e en/of i, voor zover i betrekking 
heeft op de Omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets en er sprake is van een activiteit als 
genoemd onder 1 en 2. 
 

 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

6a Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht 
Besluit 
omgevingsrecht en 
Regeling 
omgevingsrecht  

Hoofdstuk 5 en  
het Besluit 
omgevingsrecht 
en de Regeling 
omgevingsrecht, 
voor  
zover hierop 
betrekking 
hebbend 
 
 

1. Besluiten met betrekking tot toezicht, controle en 
handhaving, voor zover betrekking hebbend op 
(artikel 5.1 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht): 

 het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, voor zover het 
enkelvoudige activiteiten betreft genoemd in 
artikel 2.1, eerste lid, onder e 

 Flora- en faunawet 

 Natuurbeschermingswet 1998 

 Wet bodembescherming 

 Wet Milieubeheer 
voor zover het activiteiten betreft die binnen een 
inrichting plaatsvinden 

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
 
 
 
 
 
 

 x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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 Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ 
opmerkingen 

A E V B 

 
2. Het uitoefenen van toezicht op de naleving met 
betrekking tot het gestelde onder 1. 
 
3. Het aanwijzen van ambtenaren belast met het 
uitoefenen van het toezicht en de naleving van het 
gestelde onder 1 (artikel 5.10, derde lid, van de Wet 
Algemene bepalingen omgevingsrecht).  
 

 
Mg 
 
 
M 

 
x 
 
 
x 

 
x 
 
 
x 

6b Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht 
Besluit 
omgevingsrecht en 
Regeling 
omgevingsrecht  

Hoofdstuk 5 en  
het Besluit 
omgevingsrecht 
en de Regeling 
omgevingsrecht, 
voor  
zover hierop 
betrekking 
hebbend 
 
 

1. Besluiten met betrekking tot toezicht, controle en 
handhaving, voor zover betrekking hebbend op 
(artikel 5.1 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht): 

 het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, voor zover het 
activiteiten betreft genoemd in artikel 2.1, 
eerste lid, onder e en i (Omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets) 

 Flora- en faunawet 

 Natuurbeschermingswet 1998 

 Wet bodembescherming 

 Wet Milieubeheer 
 
2. Het uitoefenen van toezicht op de naleving met 
betrekking tot het gestelde onder 1. 
 
3. Het aanwijzen van ambtenaren belast met het 
uitoefenen van het toezicht en de naleving van het 
gestelde onder 1 (artikel 5.10, derde lid, van de Wet 
Algemene bepalingen omgevingsrecht).  
 

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mg 
 
 
M 

 x x   

          

7 Vuurwerk 
besluit 

Gehele regeling Besluiten inzake het stellen, wijzigen, aanvullen en 
intrekken van maatwerkvoorschriften 

M  x x x x 

8 Wet bodem- 
Bescherming 

Artikel 13 
 

Alle handhavingsbesluiten  
 

M 
 

 x x x x 
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 Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ 
opmerkingen 

A E V B 

 
 

9a Besluit 
Bodem- 
kwaliteit 

Hele 
regeling 

Toetsen van meldingen inzake het toepassen van 
grond, baggerspecie en bouwstoffen, en toezicht en 
handhaving 
 
 

M/Mg 
 

 x x   

9b Besluit 
Bodem- 
kwaliteit 

Hele 
regeling 

Toezicht en handhaving inzake het toepassen van 
grond, baggerspecie en bouwstoffen 
 

M/Mg 
 
 

 
 

  x x 

10 Besluit uniforme 
saneringen 

6, 10 en 13 Het doen van meldingen aan Gedeputeerde Staten. Mg  x x   

11 Wet geluid- 
hinder 

Artikel 45, 46, 
83, 85, 100a 

Alle beschikkingen en andere besluiten op 
verzoeken om hogere grenswaarde. 
 

M  x x   

12 Besluit geluidhinder Gehele regeling Alle beschikkingen en andere besluiten M  x    

13 Wet milieubeheer  
en alle hierop 
gebaseerde uit- 
voerings 
Algemene 
Maatregelen van 
Bestuur 

Gehele  
regeling 
 

Alle besluiten en feitelijke handelingen 
 
 

M/Mg 
 
 
 

 x x x x 

14 Wet vervoer 
gevaarlijke 
stoffen 

Artikelen 22 en 
28 

Besluiten inzake het verlenen van ontheffing van de 
vastgestelde route voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen ten behoeve van het laden en lossen over 
wegen en vaarwegen 

M     x 

15 Bouwbesluit Artikel 1.26 e.v Het milieutoezicht op sloopwerkzaamheden bij 
milieu-inrichtingen  

M/mg  x   x 

16 Bouwbesluit Artikel 8.4, 
tweede lid 

Verlenen van ontheffing voor overschrijding van het 
maximale geluidsniveau bij bouw- en 
sloopwerkzaamheden voor zover er sprake is van 
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid 
onder e en i van de Wabo, , voor zover i betrekking 
heeft op de Omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets. 

M/mg Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college, voor 
zover het om het 
bouwbesluit gaat. 

x    
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 Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ 
opmerkingen 

A E V B 

 

17 Algemene  
plaatselijke 
verordening 
(Apeldoorn) 

Art. 2:10 Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven 
de weg, voorzover een meervoudige aanvraag is 
ingediend en deze tevens betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
e en i  van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, voor zover i betrekking heeft op de 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
 

M 
 
 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de APV gaat.  

x    

 18 Algemene  
plaatselijke 
verordening 
(Apeldoorn) 

Artikel 2:11 Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het 
aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg, 
voorzover een meervoudige aanvraag is ingediend 
en deze tevens betrekking heeft op een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e en i van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, , voor 
zover i betrekking heeft op de 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
 

M 
 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de APV gaat.  
 

x    

19 Algemene 
plaatselijke 
verordening 
(Apeldoorn) 

Artikel 2:12 Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het 
maken of veranderen van een uitweg, voorzover een 
meervoudige aanvraag is ingediend en deze tevens 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder e en i van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover i 
betrekking heeft op de Omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets. 
 

M 
 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de APV gaat.  
 

x    

20 Algemene 
Plaatselijke 
verordening 
(Apeldoorn) 

Artikel 4:6 Verlenen ontheffing van het verbod om buiten een 
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het 
Activiteitenbesluit, toestellen of geluidsapparaten in 
werking te hebben of handelingen te verrichten, 
voorzover de ontheffing geen betrekking heeft op een 
evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Apv 

M  x    

21 Algemene 
plaatselijke 

Artikel 4:11 Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het 
vellen van houtopstanden, voorzover een 

M 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  

x    
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 Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ 
opmerkingen 

A E V B 

verordening 
(Apeldoorn) 

meervoudige aanvraag is ingediend en deze tevens 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder e en i  van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover i 
betrekking heeft op de Omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets. 
 
 

 
 
 
 

bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de APV gaat. 
 

22 Algemene  
plaatselijke 
verordening 
(Epe) 

Artikel 2:11 Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het 
aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg, 
voorzover een meervoudige aanvraag is ingediend 
en deze tevens betrekking heeft op een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e en i van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, , voor 
zover i betrekking heeft op de 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
 

M Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de APV gaat.  
 

 x   

23 Algemene  
plaatselijke 
verordening 
(Epe 

4:11 Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het 
vellen van houtopstanden, voorzover een 
meervoudige aanvraag is ingediend en deze tevens 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder e en i van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

M Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de APV gaat.  
 

 x   

24 Bouw- 
verordening 
 

Artikel 
2.1.5, 3

e
 

en 4
e
 lid 

Besluiten om geheel of gedeeltelijk af te wijken van 
de plicht tot het indienen van een bodemonderzoek  
voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voor zover sprake is van een 
meervoudige aanvraag waarbij ook een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e en i, van de 
Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht betrokken is  
en voor zover i betrekking heeft op de 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
 

M   
 

x x   
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 Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ 
opmerkingen 

A E V B 

 
 
 

25 Bouw- 
verordening 
 
 

Hoofdstuk 2 
Paragraaf 5

1
 

 

Besluiten af te wijken van voorschriften van 
stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen, 
voor zover een meervoudige aanvraag is ingediend 
en deze tevens betrekking heeft op een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e en i van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, , voor 
zover i betrekking heeft op de 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
 
 
 

M Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt 
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
aanvraag geen betrekking 
heeft op de activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder e, van de 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 
 

x x   

26 Erfgoed- 
Verordening 
(Epe) 

Artikel 10 Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor  

 het geheel of gedeeltelijk afbreken,verstoren,  
verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 
gemeentelijk monument; 

 het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van 
een gemeentelijk monument op een wijze, 
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar 
gebracht van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

voorzover een meervoudige aanvraag is ingediend 
en de aanvraag tevens betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
e en i van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 
 

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de Erfgoed-
verordening gaat.  
 
 

 x   

27 Erfgoed- 
verordening 
(Epe) 

Artikel 18, lid 2, 
onder e 
 
 
 

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het in 
een archeologisch verwachtingsgebied verstoren 
van de bodem dieper dan 30 cm onder de 
oppervlakte voorzover een meervoudige aanvraag 
is ingediend en deze tevens betrekking heeft op 

M 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de Erfgoed-

 x   

                                                      
1
 De Bouwverordening van Epe kent art. 2.5.15a niet. 
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 Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ 
opmerkingen 

A E V B 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder e en i van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 
 

 
 

verordening gaat. 
 

28 Monumenten 
Verordening 
(Apeldoorn) 

Artikel 9 
 

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor  

 het geheel of gedeeltelijk afbreken, verstoren,  
verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 
gemeentelijk monument; 

 het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van 
een gemeentelijk monument op een wijze, 
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar 
gebracht 

voorzover een meervoudige aanvraag is ingediend 
en de aanvraag tevens betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
e en i van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, voor zover i betrekking heeft op de 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
 
 

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de Monumenten-
verordening gaat.  
 
 

x    

29 Monumenten 
Verordening 
(Apeldoorn) 

Artikel 17 
 

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het 
geheel of gedeeltelijk afbreken van een beschermd 
beeldbepalend pand voorzover een meervoudige 
aanvraag is ingediend en de aanvraag tevens 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder e en i van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

M 
 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de Monumenten-
verordening gaat.  
 

x    

30 Monumenten 
Verordening 
(Apeldoorn 

Artikel 23 
 

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het 
geheel of gedeeltelijk afbreken van een bouwwerk 
in een beschermd stads- en dorpsgezichten 
voorzover een meervoudige aanvraag is ingediend 
en de aanvraag tevens betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
e en i van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, , voor zover i betrekking heeft op 

M 
 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de Monumenten- 
verordening gaat. 
 

x    
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 Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ 
opmerkingen 

A E V B 

de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
 
 

31 Monumenten 
Verordening 
(Apeldoorn) 

Artikel 25 
 

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het in 
een archeologisch verwachtingsgebied verstoren 
van de bodem dieper dan 50 cm (stedelijk gebied) 
en 35 cm (landelijk gebied) onder de oppervlakte 
voorzover een meervoudige aanvraag is ingediend 
en de aanvraag tevens betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
e en i van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, , voor zover i betrekking heeft op 
de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
 
 

M 
 
 
 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt  
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de 
Monumentenverordening 
gaat. 
 
 

x    

32 Wegen- 
verordening 
(provinciale 
verordening) 

Artikel 3.1 Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor het 
maken of veranderen van een uitweg, voorzover het 
een meervoudige aanvraag is ingediend en de 
aanvraag tevens betrekking heeft op een activiteit 
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e en i 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
, voor zover i betrekking heeft op de 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
 

M 
 
 
 
 

Voorafgaand aan de 
besluitvorming wordt 
bindend advies gevraagd 
aan het college voor zover 
het om de APV gaat.  
 
 

x x   

 

 
 


