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Inventarisatie vergunningen

ID nr

Vergunningensoort

Activiteit

Definitief/
Tijdelijk

Vereist

Juridische grondslag

Bevoegd gezag

Aanleg of wijziging van een
Definitief
hoofdweg, landelijke spoorweg of
hoofdvaarweg

Nee

Tracewet

Rijkswaterstaat

Nee

Spoedwet wegverbreding

Rijkswaterstaat

Aanvrager

Doorlooptijd
vergunning
(weken)

Toelichting/ opmerkingen

Proceduretermijn

Indieningsvereisten

Besluittermijn

> Startnotitie
> Richtlijnen
> Trajectnota
> Ontwerp Tracébesluit
> Tracébesluit
> Beroep
Vergunningen worden conform art 20 Tw gecoördineerd en geclusterd aangevraagd.
Deze wet is van toepassing op de wegaanpassingsprojecten, opgenomen in de bij de wet
behorende bijlage. Vergunningen worden gecoördineerd en geclusterd aangevraagd.

meerdere jaren

> Mer
> Watertoets
> Natuurtoets
> Luchtonderzoek
> Akoestisch onderzoek
> Archeologisch onderzoek

52

1 jaar

> Watertoets
> Natuurtoets
> Luchtonderzoek
> Akoestisch onderzoek
> Archeologisch onderzoek
> Check Mer
> Watertoets
> Natuurtoets
> Luchtonderzoek
> Akoestisch onderzoek
> Archeologisch onderzoek
> Ruimtelijke onderbouwing

Bezwaar/
beroep
termijn

Planning vergunningaanvraag
(datum)

Beheersing vergunning

Status vergunning

Aangevraagd door

IDaanvraag

Aanvraagdatum

ID- vergunning
BG

Datum
vergunning
definitief

Financieel

Datum
vergunning
in werking op
datum

Onherroepelijk

Vervaldatum

Opmerkingen

Totaal

Datum
benodigd

Aanleveren
gegevens

Uiterste
datum
indiening

Legeskosten

6

58

1-aug-16

8-jun-15

22-jun-15

52

6

58

1-aug-16

8-jun-15

22-jun-15

52

6

58

1-aug-16

8-jun-15

22-jun-15

Afhankelijk van hoe het bevoegd
gezag om wil gaan met de
bestemmingen die niet onder de
bestemming 'water' vallen. Hierover
moet je in gesprek met het
bevoegd gezag.

8

6

14

1-aug-16

11-apr-16

25-apr-16

Zie opmerking bij regel 3

1

Ruimte
Tracébesluit

2

Wegaanpassingsbesluit

Uitsluitend wijzigen (verbreden)
van een hoofdweg, landelijke
spoorweg of hoofdvaarweg

3

Herziening bestemmingsplan

Afwijken van bestemmingsplan of Definitief
inpassingsplan

Uitzoek Wet ruimtelijke ordening
en

Gemeente
Provincie of
Ministerie bij
inpassingsplan

Indien door de werkzaamheden de bestemming van de grond wordt gewijzigd, dient met het
1 jaar
bevoegd gezag afgestemd te worden welke procedure voor bestemmingsplanwijziging er nodig
is. Dit kan een volledige herziening van het bestemmingsplan zijn of een "omgevingsvergunning
afwijken bestemmingsplan".

4

Omgevingsvergunning
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Binnenplans afwijken van
bestemmingsplan

Uitzoek Wabo
en
art 2.1 lid 1 sub c
art 2.12 lid 1 sub a

Gemeente
Provincie of
Ministerie bij
inpassingsplan

In de regels van het bestemmingsplan kan zijn bepaald dat burgemeester en wethouders af
kunnen wijken van de bestemmingsregels. Er staat vaak concreet genoemd tot welke grenzen
ze af kunnen wijken.

8 weken

5

Omgevingsvergunning
Werk of werkzaamheden

Uitvoeren van werkzaamheden
die op grond van
bestemmingsplan
vergunningsplichtig zijn

Ja

Gemeente
Provincie of
Ministerie bij
inpassingsplan

In het bestemmingsplan kan zijn bepaald dat het verboden is binnen een bij het plan
aangegeven gebied bepaalde werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren
zonder 'omgevingsvergunning werk of werkzaamheden' (voormalige 'aanlegvergunning').

8 weken

> Beschouwing
> Situatietekening
> Dwarsprofielen
> Archeologisch rapport
> Gegevens k&l

8

6

14

1-aug-16

11-apr-16

25-apr-16

Moet voor gebieden met
archeologische waarden en
landschapswaarden en dergelijke,
moet bij de gasleidingen, moet op
plekken waar uit de overige
onderzoeken knelpunten naar
voren komen. Archeologisch moet
op onderdelen (afhankelijk van
ontwerp en uitvoeringswijze)
vervolgonderzoek of begeleiding
komen. Cnf aanleg
vergunningenstelsel moet dit
worden aangevraagd.

Bouwen van een bouwwerk

Onzeker Wabo
art 2.1 lid 1 sub a

Gemeente

Voor de meeste bouwwerken dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij de
gemeente. Dit geldt niet voor kleine, onopvallende bouwwerken. De vrijstellingen zijn terug te
vinden in het Bor (bijlage 2).
Let op: soms rekening houden met extra tijd voor Welstand.

8 weken

> Foto's
> Situatietekening
> Dwarsprofielen
> Constructietekening
> Constructieberekeningen
> Bodemrapport
> (Veiligheids)rapportages
> Bouwveiligheidsplan
> Geluidonderzoek
> Sporadisch Wet Bibob

8

6

14

1-aug-16

11-apr-16

25-apr-16

Afhankelijk van ontwerpen en
ingrepen bij stuwen

> Foto's
> Beschouwing
> Situatietekening
> Kadastrale gegevens

26

6

32

1-aug-16

7-dec-15

21-dec-15

1-aug-16

11-apr-16

25-apr-16

Definitief

Definitief

Bor bijlage 2 vrijstellingen

6

Bouwen
Omgevingsvergunning
Bouwen

Wabo
art 2.1 lid 1 sub b

Bor bijlage 2 vrijstellingen
Bouwbesluit 2012

7

Omgevingsvergunning
Beschermde monumenten

Activiteit m.b.t. beschermd
gemeentelijk-, provinciaal-, of
rijksmonument

Nee

Wabo
art 2.1 lid 1 sub f
art 2.2 lid 1 sub b

Gemeente
Provincie

Provinciale/ gemeentelijke
verordening
Erfgoedwet (voorheen
Monumentenwet 1988)
8

Omgevingsvergunning
Slopen

Slopen van een bouwwerk in
gemeentelijk-, provinciaal-, of
rijks stads- of dorpsgezicht

Nee

Wabo
art. 2.2 lid 1 sub c
art. 2.1 lid 1 sub h

Geluidsbelasting volgens art 8.3 Bouwbesluit 2012
Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op
de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een
ander perceel, worden maandag t/m zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. Bij het
uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de bij die
dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in de dagen dat de dagwaarde is bereikt,
niet
Een overschreden.
omgevingsvergunning is nodig bij het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht
26 weken
wijzigen van een beschermd rijks- provinciaal of gemeentelijk monument, of het herstellen,
gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt
ontsierd of in gevaar gebracht.
Let op: de gemeente beoordeelt of sprake is van de reguliere of de uitgebreide procedure.

Provincie
Gemeente

Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen van een bouwwerk in een bij de provincie,
gemeente of Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht.

8 weken

> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening
> Sloopveiligheidsplan
> Evt. asbestonderzoek
> Evt. onderzoeksrapport chemische
verontreiniging

8

6

14

4 weken

> Foto's
> Beschouwing
> Situatietekening
> Evt. asbestonderzoek

4

0

4

Provinciale/ gemeentelijke
verordening/ Erfgoedwet (voorheen
Monumentenwet 1988)
9

Sloopmelding

slopen

Onzeker Bouwbesluit 2012
art 1.26

Gemeente

Een melding is nodig als asbest verwijderd, gesloopt of gedemonteerd moet worden of als de
hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer.

10

Omgevingsvergunning
Brandveilig gebruiken

Brandveilig gebruiken

Nee

Gemeente

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een gebouw of een
26 weken
ander bouwwerk:
> bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen worden
verschaft; Bijv. hotel, kampeerboerderij, ziekenhuis, gevangenis.
> dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder 12 jaar; Bijv. basisschool of
kinderdagverblijf.
> dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijke of verstandelijk gehandicapte
personen.
Een gebruiksmelding is van toepassing wanneer:
4 weken
> in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (let op: geldt niet
voor woningen en woongebouwen); of,
> een woning kamergewijs wordt verhuurd; of
> door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het
Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.

> Situatietekening
> Evt. bedrijfsnoodplan

26

6

32

> Situatietekening
> Evt. bedrijfsnoodplan

4

0

4

Gemeente

Een Algemene Plaatselijke Verordening is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau
waarin bindende voorschriften zijn opgenomen. De regels van de APV moeten worden
doorlopen om te kijken of een vergunning conform de APV noodzakelijk is.

8 weken

> Zie APV

8

6

14

Provincie

Een provinciale verordening is een wetgevende regeling op provinciaal niveau waarin bindende
voorschriften zijn opgenomen. De regels moeten worden doorlopen om te kijken of een
vergunning conform de provinciale verordening noodzakelijk is.
Landschapsverordening met het oog op het stellen van regels ter bescherming van de kwaliteit
van het landschap en de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische
waarden.

let op: diverse
proceduretijden

> Zie provinciale verordening

13

6

19

Ministerie IenM

Ontheffing voor het oprichten of plaatsen van (tijdelijke) objecten, welke de hoogtebeperkingen
van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol overschrijven. De ontheffing wordt voor een
bepaalde periode verleend.
Let op: Dit artikel is van toepassing op het oprichten of plaatsen van objecten waar geen
omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit, als bedoeld in art. 2.1 lid 1 sub a of
sub b van de Wabo, voor is vereist.
Hierbij worden alle objecten hoger dan 100 meter gemeld. Het gaat hierbij veelal om kranen,
windmolens, hoogspanningsmast, schoorsteen, gebouwen, e.d.

4 - 8 weken

> Aanvraagformulier
> Situering werkzaamheden
> Korte omschrijving plan of
werkzaamheden
> Tekening van object en een
werktuigenplan
> Aanvraagformulier
> Tekening zijaanzicht
> Overzichtstekening
> Topografische kaart

8

6

14

2

0

2

Wabo
Ex. art. 2.1 lid 1 sub d
Besluit omgevingsrecht
ex. art. 2.2

11

Gebruiksmelding
Brandveilig gebruiken

Brandveilig gebruiken

Nee

Bouwbesluit 2012
par. 1.5

Gemeente

12

Omgevingsvergunning
Gemeentelijke verordening

Activiteiten uit gemeentelijke
verordening

Nee

13

Omgevingsvergunning
Provinciale verordening

Activiteiten uit provinciale
verordening

Nee

14

Ontheffing
Werkzaamheden nabij luchthavens

Plaatsen van tijdelijke objecten
nabij Schiphol

Nee

15

Melding
Bouwen obstakels > 100 m hoog

Plaatsen van obstakels hoger
dan 100 meter (bijv. kranen,
windmolens)

Nee

Wet Luchtvaart

Ministerie IenM

Melding kan gelijktijdig met de Wabo,
maar afzonderlijke procedure
Wabo
Ex. art. 2.2 lid 2

Afhankelijk van wat er met de
huidige stuwen en andere
kunstwerken gebeurt. En wat de
omvang daarvan is.

Gemeentelijke verordeningen
Provinciewet
Art. 145
Provinciale (landschaps)verordening

Wet Luchtvaart
art. 8.12
O.b.v. Luchthavenindelingsbesluit
Schiphol paragraaf 2.2

2 weken

Infra (wegen, spoorwegen, vaarwegen, kabels en leidingen) en Verkeer
16

Graafmelding

Werkzaamheden in de grond

Ja

Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netwerken (WION)
art 2

Dienst Kadaster

Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een
melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond. Na het doen van een
melding moet u binnen 20 dagen beginnen met de graafwerkzaamheden.

20 werkdagen

> Situatietekening

4

0

4

1-aug-16

20-jun-16

4-jul-16

17

Kabel- leidingvergunning

Verleggen en aanleggen van
kabels en leidingen

Nee

Telecommunicatiewet
Gemeentelijke leidingenverordening

Gemeente

Niet iedere gemeente heeft een leidingenverordening vastgesteld. Check dit daarom per
gemeente. Deze vergunning wordt normaliter door de netbeheerders zelf aangevraagd.

8 weken

> Bodemonderzoek
> Werktekeningen
> Verkeersplan
> Evt. Machtiging leidingsexploitant

8

6

14

1-aug-16

11-apr-16

25-apr-16

8 weken

> Bodemonderzoek
> Werktekeningen
> Verkeersplan
> Evt. Machtiging leidingsexploitant

8

6

14

1-aug-16

11-apr-16

25-apr-16

De leidingenverordening is niet van toepassing op kabels bedoeld in de Telecommunicatiewet
en op leidingen die onderdeel zijn van een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer.
Deze leidingenverordening is van toepassing op het aanleggen, het houden en het verwijderen
van leidingen in de openbare ruimte en op infrastructurele voorzieningen.

18

Instemmingsbesluit

Verleggen en aanleggen van
kabels en leidingen

Nee

Telecommunicatiewet
Gemeentelijke
telecommunicatieverordening

Gemeente

Voor kabels welke onder de Telecommunicatiewet vallen heeft u, om werkzaamheden uit te
mogen voeren, een instemming nodig op grond van de Telecommunicatieverordening van de
gemeente.
Dit instemmingsbesluit wordt normaliter door de netbeheerders zelf aangevraagd. Het
instemmingsbesluit heeft een maximale werkingsduur van zes maanden.
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worden niet verlegd.
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19

Wbr vergunning 'droog'

Aanleg van/werken aan
Rijkswaterstaatswerken

Nee

Wet beheer Rijkswaterstaatswerken Rijkswaterstaat
ex. art.2

Een Wbr vergunning is nodig wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd in, op of nabij een
rijksweg.

8 weken

> Situatietekening
> Evt. Verkeersplan
> boorplan

8

6

14

26 weken

> Situatietekening
> Verkeersplan
> Akoestisch onderzoek

26

6

32

> Situatietekening
> Verkeerplan

8

6

14

> aanvraagformulier

3

0

3

> Beschouwing
> Situatietekening

8

6

14

Let op:
> In het geval van de Crisis en Herstelwet of Tracébesluit vervalt Wbr.
> Voor werkzaamheden door of vanwege de beheerder van de weg is geen Wbr vergunning
benodigd. Wél dient de aanvrager (vaak de aannemer) een tekening en risicodossier met
beheersmaatregelen te laten toetsen bij de handhaver van RWS-district.

20

Besluit onttrekking openbaar verkeer Werkzaamheden aan
wegen/aanpassen van wegen
waardoor onttrekking van
openbaar verkeer plaatsvindt

Nee

Wegenwet
ex. art.8 (Rijk en provincie)
ex. Art. 9 (Gemeente)
Art. 11 (Verzoek door derden)

Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente

De overheid die een weg onderhoudt kan die weg aan het openbaar verkeer onttrekken. Dit
houdt in dat die weg (of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is. Meestal gebeurt dit in
verband met reconstructie van de weg of met de duurzaamheid en veiligheid van het verkeer.
De gemeente kan door derden worden verzocht een weg aan het openbaar verkeer te
onttrekken.

21

Verkeersbesluit BABW

Verkeersmaatregelen aan wegen

Nee

Wegenverkeerswet
ex. Art. 12 van het BABW

Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente

22

Ontheffing RVV

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Nee

Wegenverkeerswet
art. 87 RVV

Rijkswaterstaat
Provincie
Gemeente

23

Omgevingsvergunning
Werk of werkzaamheden uitvoeren

Aanleggen, beschadigen of
veranderen van een weg

Nee

Wabo
ex. Art. 2.2 lid 1 sub d

Provincie
Gemeente

24

Omgevingsvergunning
Uitrit aanleggen of veranderen

Uitrit aanleggen of veranderen

Nee

Provinciale verordening /
Gemeentelijke verordening
Wabo
ex. Art. 2.2 lid 1 sub e

Provincie
Gemeente

8 weken

> Beschouwing
> Situatietekening

8

6

14

25

Vergunning/ontheffing conform APV Plaatsen van voorwerpen op of
of provinciale verordening
aan de weg

Nee

Provinciale verordening /
Gemeentelijke verordening
Wabo
ex. Art. 2.2 lid 1 sub j / k

Het is verboden zoner vergunning of melding van B&W respectievelijk de Provincie een uitweg
te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. Ook
voor een tijdelijke uitrit ten behoeve van het aan- en afrijden naar werkterreinen en gronddepots
e.d. is een vergunning of melding nodig.

Provincie
Gemeente

Het is verboden zonder vergunning van het B&W respectievelijk de provincie een weg of een
weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.
Uitzonderingen zijn opgenomen in de APV of provinciale verordening.

8 weken

> Zie APV/Provinciale verordening

8

6

14

Vaarwegbeheerder

Deze verordening is van toepassing op de scheepvaartwegen, vaargeulen en kunstwerken die
zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening, met inbegrip van langs, over of in de
scheepvaartwegen en vaargeulen gelegen kunstwerken, oevers en oeverwerken, voor zover
deze in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij anderen dan het rijk.

8 weken

> Zie provinciale verordening

8

6

14

Verkeersbesluiten voor scheepvaart geven aan hoe de vaarweggebruikers zich in het vaarwater
dienen te gedragen. Denk aan maximale hoogte en een afmeerverbod. Indien de
verkeersmaatregelen langer dan 13 weken duren dient een verkeersbesluit aangevraagd te
worden.
Als u uw vaartuig op een vaste plek wilt afmeren, heeft u een ligplaatsvergunning nodig. In de
ligplaatsvergunning staan voorwaarden die te maken hebben met openbare orde, veiligheid,
milieu, hygiëne en gezondheid. Ook kan de vaarwegbeheerder eisen stellen aan de afmetingen
van het schip.

8 weken

> Situatietekening
> Scheepvaartverkeersplan

8

6

14

8 weken

> Zie APV

8

6

14

> Beschouwing
> Situatietekening
> Bodemonderzoek
> Stabiliteitsberekeningen
> Evt. Buitendienstregeling

8

6

14

Bij de provincie, RWS en waterschappen bestaat geen soortgelijke bepaling, zij handelen alleen
uit eigen initiatief.
Verkeerbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen.
8 weken
Denk aan maximumsnelheid en een parkeerverbod maar ook voor definitieve wijzigingen als het
afsluiten of omleggen van een weg. Het initiatief tot het nemen van een verkeersbesluit berust
meestal bij de beheerder van de weg, maar ook derden kunnen een verzoek indienen tot het
nemen van een verkeersbesluit. Voor een tijdelijke situatie geldt dat een verkeersbesluit
genomen dient te worden indien de tijdelijke situatie langer dan 4 maanden duurt (Art. 37
BABW)
Als u met uw voertuig moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag of op een andere
3 weken
manier de wegenverkeerswetgeving wil overtreden heeft u een ontheffing nodig. Hiermee kan er
voor bepaalde verkeerstekens en verkeersregels die een gebod of en verbod inhouden, een
ontheffing worden verleend. Bijvoorbeeld voor het overtreden van een parkeerverbod tijdens een
verhuizing, of voor het overtreden van een inrijverbod of geslotenverklaring ten behoeven van
het laden en lossen.
De gemeente is terughoudends met het verlenen van ontheffingen, deze worden alleen verleend
als het echt noodzakelijk is. U kunt een ontheffing voor een dag of dagdeel, of op jaarbasis
aanvragen.
Het is verboden zonder vergunning van B&W respectievelijk de provincie een weg aan te
8 weken
leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte
van de wegverharding te veranderen of enigszins verandering te brengen in de wijze van aanleg
van een weg.

Provinciale verordening /
gemeentelijk verordening
26

Ontheffing
scheepvaartwegenverordening

Werkzaamheden aan vaarwegen
waardoor tijdelijk de vaarroute
wordt gestremd of een andere
vaarroute wordt gecreëerd.

Nee

Provinciale Scheepvaartwegenverordening

27

Verkeersbesluit BABS

Verkeersmaatregelen op het
water

Nee

Scheepvaartverkeerswet
Vaarwegbeheerder
Ex. Art 1 lid 1 Besluit administratieve
bepalingen scheepvaartverkeer (BABS)

28

Ligplaatsvergunning

Aanleggen van een schip

Nee

BPR
ex. art. 9.03 lid 1
bijlage 14 a

Vaarwegbeheerder

Scheepvaartverkeerswet
ex. Art. 4.2 lid a-1
29

Spoorwegwetvergunning

Aanleggen of veranderen van
spoorwegen

Nee

APV
Spoorwegwet
ex. Art. 19

ProRail

Regeling omgevingsregime
hoofdspoorwegen

Een vergunning is vereist voor alle werkzaamheden nabij het spoor. Vanaf okt 2016 gelden de
8 weken
volgende gebieden voor vergunningplicht:
> Het spoor ligt op maaiveldniveau, en u wilt bouwen binnen 11 meter van het spoor (gemeten
vanaf het hart van het dichtstbij gelegen spoor).
> Het spoor ligt op een talud, en u wilt bouwen binnen 6 meter van de teen van het talud.
> Het spoor ligt onder het maaiveld, en u wilt bouwen binnen 6 meter van de kruin van het talud.
> U wilt bouwen binnen 30 meter van een bouwwerk, zoals een onderdoorgang, tunnel of brug
over het spoor.
Let op: voor het plaatsen van objecten van een bepaalde hoogte nabij overwegen kan een
ontheffing nodig zijn op basis van de Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen artikel 13.
Let op: Naast deze spoorwegwetvergunning kan het nodig zijn een buitendienststelling aan te
vragen. Dit is het geval als het spoor tijdelijk niet kan worden gebruikt: De buitendienststelling is
geen vergunning op zich, het komt voort uit de veiligheidseisen die ProRail stelt.
> Indien je voor de nacht van maximaal 6 uren buitendienstregelen aan moet vragen, dien je dit
20 werkdagen van de tevoren te doen
> Indien je een hele dag buitendienststelling aan moet vragen, dien je dit 52 weken van tevoren
te doen.

30
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Vergunning locaalspoor- en
tramwegen

Milieu
Type A: niet vergunningsplichtig
Type B: Melding algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer

Aanleggen of veranderen van
locaalspoor- en tramwegen.
Werkzaamheden in de directe
omgeving van metrolijn of
tramlijn

Nee

Spoorwegwet
art. 27 en 33

Oprichten of veranderen van een
niet vergunningsplichtige
inrichting

Onzeker Wet Milieubeheer
ex. Art. 8.41 lid 1

Regionale
stadsdiensten (zoals
RET)

Het is aan anderen dan de Directie verboden zonder vergunning, verleend door of namens de
Minister, op, in, boven of onder de spoorweg leidingen, werken, andere inrichtingen of
beplantingen aan te brengen, te doen aanbrengen of te hebben, dan wel daarmee verband
houdende werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren.

8 weken

> Tekeningen
> Werkplan

8

6

14

Provincie
Gemeente

Type A inrichtingen zijn meldings- en vergunningsvrij. Er hoeft geen melding ingediend te
worden.

4 weken

> Inrichtingstekening
> Evt. Nulsituatie bodemrapport
> Evt. Akoestisch onderzoek
> Evt. Luchtonderzoek
> Evt. Geuronderzoek

4

0

4

> Inrichtingstekening
> Beschrijving van bronsterkte
> Hoeveelheid en de aard van bouw- en
sloopafval

3

0

3

> Check Mer
> Beschouwing
> Inrichtingstekening
> Milieutekening
Eventueel:
> nulsituatie bodemrapport
> bodemrisico beoordeling
> akoestisch onderzoek
> luchtonderzoek
> geuronderzoek
> lichtonderzoek
> rioleringstekening
> info afvalwaterstromen
> immissietoets
> info zuiveringstechnische voorzieningen
> bbt-rapport
> milieurisicoanalyse
> bedrijfsnoodplan
> wet Bibob
> Beschouwing
> Inrichtingstekening
> Milieutekening
Eventueel:
> nulsituatie bodemrapport
> bodemrisico beoordeling
> akoestisch onderzoek
> luchtonderzoek
> geuronderzoek
> lichtonderzoek
> rioleringstekening
> info afvalwaterstromen
> immissietoets
> info zuiveringstechnische voorzieningen
> bbt-rapport
> milieurisicoanalyse
> bedrijfsnoodplan

26

6

32

26

6

32

> RDHL art. 15
> Metroreglement art. 15

Melding dient gelijktijdig met de Wabo
te worden gedaan, maar volgt een
afzonderlijke procedure

Type B inrichtingen zijn verplicht om 4 weken voor oprichting of verandering van de inrichting
een melding te doen bij het bevoegd gezag. Er is geen milieuvergunning nodig (type C). Type B
inrichtingen vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en er moet worden voldaan
aan diverse regels uit het Activiteitenbesluit.
Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft betrekking op situaties waar bouw- en
15 werkdagen
sloopafval met een mobiele installatie wordt gebroken op locatie waar het materiaal vrijkomt.
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Melding Besluit mobiel breken bouw- Breken van bouw- en sloopafval
en sloopafval
op locatie (mobiele inbreker)

Nee

Wet Milieubeheer
ex. Art. 10.52

Gemeente

33

Omgevingsvergunning
Milieuverantwoord ondernemen
(inrichtingen)

Nee

Wabo
Ex. Art. 2.1 lid 1 sub 3
Ex. Art. 2.6 (revisie)

Provincie
Gemeente

Type C inrichtingen zijn vergunningsplichtig met uitzondering van een groot aantal agrarische
bedrijven. Naast de voorschriften uit de omgevingsvergunning kunnen type C inrichtingen te
maken krijgen met milieuregels voor activiteiten uit met name hoofdstuk 3 van het
Activiteitenbesluit.

Rijk

Mijnbouwinrichtingen (gas- en zoutwinning) zijn vergunningsplichtig. Het bevoegd gezag ligt bij 26 weken
EZ. Naast de voorschriften uit de omgevingsvergunning krijgen deze inrichtingen te maken met
milieuregels voor activiteiten uit met name hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

Oprichten of veranderen (revisie)
milieu-inrichting

26 weken

Bor (verg. plichtige inrichtingen)
Bijlage 1
Voorheen Wet Milieubeheer
ex. Art. 8.1 lid 1 (vervallen)
ex. Art. 8.4 (revisie) vervallen
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Omgevingsvergunning
Milieuverantwoord ondernemen
(mijnbouwwerk)

Oprichten en veranderen van
mijnbouwwerk

Nee

Wabo
ex. Art. 2.1 lid 1 sub e
Voorheen Wet Milieubeheer
ex. Art. 8.19 lid 2 (vervallen)

Type C inrichtingen zijn vergunningsplichtig met uitzondering van een groot aantal agrarische
bedrijven. Naast de voorschriften uit de omgevingsvergunning kunnen type C inrichtingen te
maken krijgen met milieuregels voor activiteiten uit met name hoofdstuk 3 van het
Activiteitenbesluit.

Mijnbouwwet
ex. Art. 40

35

Ontheffing van regels PMV

Handelen in afwijking van PMV
voor gebruik van gesloten
stortplaats,
grondwaterbeschermingsgebied
of stiltegebied

Onzeker Wet Milieubeheer
ex. Art. 1.3a

Provincie

In de PMV worden restricties opgenomen ten aanzien van waterwingebieden, stiltegebieden,
8 weken of
grondwaterbeschermingsgebieden en bodembeschermingsgebieden. Bij de provincie moet
26 weken
worden nagevraagd of sprake is van beschermingsgebied PMV voor het plangebied. Als
activiteiten plaatsvinden binnen een beschermingsgebied moet ontheffing worden aangevraagd.
Vraag bij de provincie hoe de ontheffing aan te vragen en informeer naar de procedure.

> Beschouwing
> Situatietekening

26

6

32

Provinciale Milieuverordening of
Omgevingsverordening

36

Ontheffing geluid

Geluidsoverlast door
werkzaamheden

Nee

Deze toestemming integreert bij
samenloop Wabo
APV

Gemeente

In de APV wordt bepaald dat men geen toestellen en geluidsapparatuur mag gebruiken of
handelingen mag verrichten buiten regulieren werktijden of werkdagen, die voor omwonenden
en de omgeving geluidshinder oplevert. De gemeente kan hiervan ontheffing verlenen.
Let op: Geldt voor werkzaamheden waarbij geen sprake is van een bouwwerk.

8 weken

> Situatietekening
> Akoestisch onderzoek

8

6

14

37

Procedure hogere grenswaarden

Permanente hogere
geluidsbelasting

Nee

Wet geluidhinder

Gemeente

Als gevolg van verkeersaantrekkende werking kan een hoger geluidsniveau op gevels van
geluidsgevoelige objecten worden toegestaan. Het verzoek kan samen gaan met een Wabo
vergunning, bestemmingsplanprocedure, Tracébesluit e.d.

26 weken

> Situatietekening
> Akoestisch onderzoek

26

6

32

Bodem

Pagina 2 van 4

Melding type B inrichting AIM
module doorlopen bij meer dan
10,000 m3 vrijkomend materiaal.
Een en ander afhankelijk van
uitvoering, bij voorkeur bij
aannemer neerleggen.

In gesprek met de provincie moet
nagegaan worden of dit nodig is.

Bijlage E - Vergunningenscan (VER-221-def)
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Ontgrondingenwetvergunning of
-melding

Ontgrondingen

Ja

Ontgrondingenwet

Provincie

De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de
Nederlandse bodem. In principe is voor iedere ontgronding een vergunning vereist. Mogelijke
uitzonderingen hierop zijn aangegeven in een provinciale ontgrondingenverordening,
bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen, woonwijken, vliegvelden en havens, en het
uitoefenen van landbouw. Check de provinciale ontgrondingenverordening daarom goed.

Rijkswaterstaat

Het winnen van zand, grond, klei en andere materialen uit oppervlaktewateren in beheer bij het 8 weken
Rijk is vergunningsplichtig bij RWS op basis van de Ontgrondingenwet. Voor ontgrondingen in 26 weken
de uiterwaarden moet meestal (ook) een vergunning aangevraagd worden bij de provincie. In het
Besluit ontgrondingen in Rijkswateren staat in artikel 1 de niet vergunningsplichtige activiteiten.

Provinciale
Ontgrondingenverordening
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Ontgrondingenwetvergunning

Ontgrondingen in rijkswateren

Nee

Ontgrondingswet
Besluit ontgrondingen in Rijkswateren

4 weken
8 weken of
26 weken

26

6

32

15

6

21

Afhankelijk van de uitkomsten van
het bodemrapport. Gemeente BG
bij landbodem WDOD BG bij
Waterbodem. Asbestverdachte
sloten aanwezig. Verder lijkt het
volledige werkgebied schoon

> Grond- en bouwstoffencertificaten
> Evt. Tekeningen toepassingslocatie

1

0

1

Nader te bepalen, afhankelijk van
de gekozen oplossingen om de
doelen te bereiken.

> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening
> Dwarsprofielen
> Evt. Bodemrapport
> Evt. Archeologisch onderzoek
> Evt. Stabiliteitsberekeningen
> Evt. Hydraulische analyse
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening
> Dwarsprofielen
> Bodemrapport
> Grondstromenplan
> Saneringsplan

Onzeker Wet bodembescherming
ex. Art 28 Wabo
of
Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Provincie (en enkele
grote gemeenten)
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Melding Besluit Bodemkwaliteit
(droog)

Toepassen van grond- en
bouwstoffen

nader te
bepalen
tijdens
uitvoerin
gsfase
Nee

Wet bodembescherming
(droog)

Via Agentschap NL
naar bevoegd gezag

Wet bodembescherming
(droog)
Besluit stortplaatsen en
stortverboden afvalstoffen (Bssa)

Rijk

In het kader van Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (bssa) geldt er in Nederland 4 weken
een verbod voor het storten van ernstig verontreinigde grond. Onder bepaalde voorwaarden kan
vrijstelling worden gevraagd van dit verbod. Wel moet sprake zijn van een inrichting voor het
storten van de afvalstoffen (stortplaats) en moet een verklaring worden bijgevoegd van nietreinigbaarheid voor grond.

> Verklaring niet-reinigbare grond
(Bodem+)

4

0

4

Storten van ernstig
verontreinigde grond

Natuur

Ook als de hoeveelheid in m3 ,
oppervlakte en diepte voor een
vrijstelling zorgen conform de
provinciale verordening, is er nog
altijd een vormvrije m.e.r. nodig.

32

Bij een saneringsbesluit waar
saneringswerkzaamheden
moeten plaatsvinden omdat
sprake is van beroering in
verontreinigde grond

Ontheffing stortverbod

-

6

Melding Wet Bodembescherming
(droog)
of
BUS Melding

42

-

26

40

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Als de bodem wordt gesaneerd of als handelingen worden verricht ten gevolge waarvan de
BUS 5 weken
verontreiniging wordt verminderd of verplaatst moet een melding worden gedaan bij bevoegd
WBB 15 weken
gezag Wbb. In sommige gevallen kan een melding achterwege blijven. Zie voor de
uitzonderingen artikel 28 lid 3 en 4 Wbb. De proceduretermijn is 15 weken en daarna 6 weken
beroepstermijn.
Indien de verontreinigde stoffen vallen onder de stoffen die genoemd worden in het Besluit
Uniforme Saneringen (BUS), dan kan worden volstaan met het doen van een BUS-melding. De
proceduretermijn is 5 weken en daarbij is geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep.
Om de bodem te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen stelt het Besluit bodemkwaliteit 5 werkdagen
randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen, grond en baggerspecie.
Meldingen moeten via het Meldpunt bodemkwaliteit van Agentschap NL worden ingezonden. De
beoordeling van de melding wordt gedaan door het bevoegd gezag (gemeente).

> Check Mer
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening
> Dwarsprofielen
> Bodemrapport
> Archeologisch onderzoek
> Stabiliteitsberekeningen
> Grondstromenplan
>
Hydraulische
analyse
> Evt.
Check
Mer
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Wet natuurbescherming vergunning Handelen in een beschermd
gebieden
natuurgebied (Natuurmonument
of Natura-2000 gebied)

Nee

Wet natuurbescherming
Ex art 2.7

Provincie
(Of ministerie EZ bij
RWS-projecten)

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de Vogel- 26 weken
en habitatrichtlijn beschermd moeten worden. Voor plangebieden in en nabij een Natura 2000
gebied dient een voortoets of een passende beoordeling te worden gedaan en in een
aangewezen gebied moet ook een beheerplan worden opgesteld, waarin staat hoe de
betreffende habitats beschermd worden. Ook voor handelingen die invloed hebben op een
beschermd natuurmonument dient een vergunning Wet natuurbescherming te worden
aangevraagd.

> Voortoets
> Passende beoordeling

26

6

32

Zie uitgangspuntenrapport
'Stikstofdepositieberekeningen voor
project Breebroeksleiding en
Soestwetering bovenloop'

44

Wet natuurbescherming ontheffing
soorten

Handelen met gevolgen voor
beschermde plant- en
diersoorten

Nee

Wet natuurbescherming
Hoofdstuk 3

Provincie
(Of ministerie EZ bij
RWS-projecten)

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van soorten. Om te beoordelen of er sprake 16 weken
is van verstoring van beschermde soorten, dient een natuurtoets uitgevoerd te worden. Voor de
beschermde soorten dient vervolgens ontheffing te worden aangevraagd indien gewerkt wordt
volgens de gedragscode en/of indien het tabel 3 soorten betreffen. De ontheffingsaanvraag moet
worden begeleid door een activiteitenplan.

> Natuurtoets
> Activiteitenplan (bij negatief effect)

16

6

22

In onderzoek geen beschermde
soorten aangetroffen
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Wet natuurbescherming melding
bomenkap

Kappen van bomen buiten de
bebouwde kom

nader te
bepalen
tijdens
uitvoerin
gsfase

Wet natuurbescherming
Ex art 4.2
Verordening uitvoering Wet
natuurbescherming provincie XX

Provincie
(Of ministerie EZ bij
RWS-projecten)

Voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom is een melding Wet natuurbescherming
benodigd. Ga eerst na of de bomen wellicht onder een vrijstelling vallen.

4 weken

> bomeninventarisatie

4

0

4

Afhankelijk van DO en UO en
uitvoeringssystematiek. Voorstel:
eerst in beeld brengen of er gekapt
gaat worden en dan de check op
de bomenverordening doen. In de
bomen zitten in ieder geval geen
beschermde soorten

8 weken

> Situatietekening
> Gegevens bomen

8

6

14

> Rioleringstekening
> Detailtekening
> Overzicht afvalwaterstromen
> Overzicht stoffen/producten
> evt. Inmissietoets
> Evt. Berekening warmtevracht
> Evt. zuiveringstechnische voorzieningen
> Evt. bbt-rapport
> Evt. Milieurisico-analyse
> Evt. Bedrijfsnoodplan

26

6

32

-

-
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Omgevingsvergunning
Kappen

Let op: Voor werkzaamheden uitgevoerd door of in opdracht van RWS geldt tevens dat er altijd
een melding Wet natuurbescherming gedaan moet worden en er een herplantplicht geldt (beleid
RWS). Dit geldt voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom.

Kappen van bomen of vellen van
houtopstand

nader te Wabo
bepalen ex. Art. 2.2 lid 1 sub g
tijdens
uitvoerin APV
gsfase

Gemeente

Als één of meer bomen worden gekapt op gemeentelijke grond (binnen de bebouwde kom
volgens de Wet natuurbescherming) moet een kapvergunning worden aangevraagd. Ga eerst
na of de bomen wellicht onder een vrijstelling op grond van de APV vallen.

Stoffen in een
oppervlaktewaterlichaam
brengen

Nee

Rijkswaterstaat
Waterschap

Het inbrengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen (zoals afvalwater)
8 weken of
rechtstreeks in een oppervlaktewaterlichaam, zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal of meer, 26 weken
of direct op een zuiveringstechnisch werk (RWZ) brengen.

Water
47

Watervergunning

Waterwet
ex. Art. 6.2
Meldingen
Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
Besluit lozen buiten inrichtingen
Besluit bodemkwaliteit

48

Watervergunning

Stoffen in zee brengen

Nee

Waterwet
Ex. Art. 6.3 lid 1

De reguliere procedure geldt voor Type B en voor niet-inrichtingen. Voor Type C en IPPC
inrichtingen geldt de openbare procedure (Wtw. 6.16 en Wtb.6.1b). Voor IPPC inrichtingen geldt
tevens een gecoördineerde procedure samen met Wm. Wtw art 6.37.

Rijkswaterstaat

Stoffen in de Noordzee brengen (op een locatie buiten de 12-mijjlszone). De openbare
procedure is hierop van toepassing (Wtw 6.16).

26 weken

> Tekening stortlocatie
> Overzicht afvalstromen
> Overzicht stoffen/producten

26

6

32

-

-

Rijkswaterstaat

Het uitvoeren in, op, boven, over of onder een waterstaatswerk of bijbehorende
beschermingszone, of als er een vaste substantie of voorwerpen worden gestort, geplaatst,
neergelegd of juist laten liggen bij het waterstaatwerk of beschermingszone. Een
waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam (zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal,
meer of zee), een bergingsgebied, een waterkering of een ondersteunend kunstwerk (zoals een
sluis of stuw).
In art 6.12 Wtb en 6.11 Wtr is aangegeven voor welke activiteiten een vergunning of een
melding nodig is voor oppervlaktewateren.
In art. 6.13 Wtb en 6.12 Wtr is aangegeven voor welke activiteiten een vergunning of een
melding nodig is voor de Noordzee.
In art. 6.14 Wtb is aangegeven dat activiteiten op primaire keringen vergunningsplichtig zijn,
behalve activiteiten van ondergeschikt belang.
De vergunning of melding geldt alleen voor derden en niet voor werkzaamheden door of namens
de beheerder
(RWS).
Regels
van waterschappen
voor bescherming van de waterkwaliteit, -kwantiteit en-veiligheid in
hun eigen beheergebied.

8 weken of
26 weken

> Dwarsprofielen
> Constructietekening
> Constructieberekeningen
> Evt. Bodemrapport
> Evt. Boorplan
> Evt. Rapportage peilwijziging
> Evt. Dijkversterkingsplan
> Werkplan

8

6

14

-

-

8 weken of
26 weken

> Dwarsprofielen
> Constructietekening
> Constructieberekeningen
> Evt. Bodemrapport
> Evt. Boorplan
> Evt. Rapportage peilwijziging

8

6

14

8 weken of
26 weken

> Bemalingstekening
> Bemalingsberekening
> Overzicht waterstromen
> Analyserappport

26

6

32

8 weken

> Tijdstip
> Doel
> Situatietekening

8

6

14

26 weken

> Check Mer
> Projectplan

26

6

32

We gaan ervan uit dat het OPP
ook dienst doet als het Projectplan
Waterwet.

> Grond- en bouwstoffencertificaten
> Bodemkwaliteitsgegevens
> Evt. Tekeningen toepasssingslocatie

1

0

1

Afhankelij k van
uitvoeringssystematiek en
herkomst toe te passen materialen.
Bij landbodem gemeente Bg, bij
waterbodem WDOD BG

> Situatietekening
> Tekening lozingspunt
> Details zuiveringstechnische
voorzieningen
> Bemalingsrapport
> Kwaliteitsverklaring lozing

4

0

4

Waterbesluit (vrijstellingen)
ex. Art. 6.8 lid 2
49

Watervergunning

Waterstaatswerk of
beschermingszone gebruiken

Nee

Waterwet
ex. Art. 6.5 sub c
Waterbesluit (melding)
ex. Art. 6.12 en 6.13
Waterregeling (melding)
ex. Art. 6.11, 6.12 en 6.13

50

Watervergunning

Uitvoeren van handelingen in
watersystemen, op basis van
keur

Uitzoek Waterwet
en
ex. Art. 5.3

Waterschap

Waterschapswet
ex. Art. 78

Zie voor vergunning- en meldingsplichtige activiteiten de Keur van het waterschap.

Met het oog op het aanbrengen
van bijvoorbeeld boomstammen in
de watergang. Wellicht is het
projectplan voldoende als je daarin
deze zaken beschrijft. In overleg
met het waterschap bepalen welke
procedure het meest zinnig is.

Verordening Waterschap (melding)
51

Watervergunning

Water in bodem brengen of
eraan onttrekken

Nee

Waterwet
ex. Art. 6.4
ex. Art. 6.5 lid b

Provincie
Rijkswaterstaat
Waterschap

Waterbesluit (melding)
ex. Art. 6.11
52

Watervergunning

Water in een
oppervlaktewaterlichaam
brengen of eraan onttrekken

Nee

Waterwet
ex. Art. 6.5 sub a

RWS of WS BG voor reguliere procedure. Overige onttrekkingen of infiltratie grondwater
Rijkswaterstaat

Waterregeling (melding of vrijstelling)
ex. Art. 6.16 en 6.17

53

Projectplan

De aanleg of wijziging van een
waterstaatswerk door of vanwege
de beheerder

Ja

Waterwet
ex. Art. 5.4, lid 1

Grondwater onttrekken of water filtreren. Provincie BG voor openbare procedure.
a) ten behoeve van industriële toepassingen, indien de te onttrekken hoeveelheid water meer
dan 150.000 kuub per jaar bedraagt;
b) ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem.

Rijkswaterstaat
Waterschap

Projectprocedure
ex. Art. 5.5 Wtw

Grondwater onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam. De grenswaarden 5000 kuub/uur
lozen en 100 kuub/uur onttrekken zijn van belang.
6.16 Wtr
Wordt de grenswaarde overschreden en is de stroomsnelheid meer dan 0,3 m/s dan is het
onttrekken vergunningsplichtig. De instroomsnelheid is van belang ivm visintrek. Wordt een
grenswaarde overschreden en is hiervoor ook een vergunning op basis van 6.2 Wtw nodig, dan
is dit ook vergunningsplichtig.
6.17 Wtr
Wordt de grenswaarde overschreden en in de instroomsnelheid lager dan 0,3 m/s en er is geen
6.2 Wtw vergunning nodig, dan is het meldingsplichtig. Wordt de grenswaarde niet
overschreden dan is het niet meldingsplichtig.
De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. In het projectplan worden die
zaken geregeld die later in de legger worden opgenomen. Overige zaken die door of namens
RWS geschieden zijn sinds 1-7-2012 niet meer vergunnings- en meldingsplichtig voor RWS
art. 6.12 lid c Wtb en 6.14 lid 4 Wtr.
Een projectplan wordt opgesteld door de beheerder. Wanneer RWS de beheerder is, is nog
steeds een vergunning (of melding) benodigd van het waterschap en visa versa.
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Melding Besluit Bodemkwaliteit (nat) Toepassen van grond- en
bouwstoffen in waterbodem

Onzeker Waterwet
Besluit bodemkwaliteit

Via Agentschap NL
naar bevoegd gezag
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Melding lozen buiten inrichtingen

Nee

Afhankelijk van de
lozing (zie
lozingsbesluit)

In art. 5.5 Wtw wordt de projectprocedure voorgeschreven. Deze procedure geldt alleen voor
een aanleg of wijziging van een primaire kering en bij de provinciale ordening bepaalde
gevallen. Wanneer een projectplan binnen deze categorie valt dienen alle onderliggende
besluiten voor de realisatie gecoördineerd via de Awb 3.4 procedure tot stand te komen. Ook
behoeft het projectplan goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De werken zijn tevens niet meer
aanlegvergunningsplichtig.
Om
het oppervlaktewater te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, stel het Besluit
5 werkdagen
bodemkwaliteit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen, grond en
baggerspecie. Meldingen moeten via het Meldpunt bodemkwaliteit van Agentschap NL worden
ingezonden. De beoordeling van de melding wordt gedaan door het bevoegd gezag
(waterkwaliteitsbeheerder).
De toepassing van de baggerspecie bepaalt welke onderzoeken benodigd zijn en of dit mogelijk
is. De toepassing dient daarom helder te worden afgebakend. Zie ook de toelichting.

Melding algemene regels
inrichtingen milieubeheer

Lozen vanuit bodemsanering
en/of lozen van grondwater bij
ontwatering

Waterwet
Besluit lozen buiten inrichtingen
ex. Art. 3.1 Blbi
ex. Art. 3.2 Blbi
Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
ex. Art. 8.3 Barim
ex. Art. 3.2 Barim

Art. 1.11 Blbi
5 werkdagen
Indien de grond van artikel 7 van het Besluit uniforme saneringen kan worden begonnen nadat 4 weken
vijf werkdagen zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst van de melding bedoeld in artikel 6
van dat besluit, meldt degene die voornemens is te lozen vanuit de bodemsanering als bedoeld
in artikel 3.1, 2de, 3de en 4de lid, in afwijking van de termijn bedoeld in artikel 1.10, 1ste lid, dit
te minste vijf werkdagen voordat het lozen wordt aangevangen.
art. 1.12 lid 2 Blbi
Indien het lozen van grondwater bij ontwatering als bedoeld in artikel 3.2, 3de, 5de en 7de lid,
langer dan 48 uur doch ten hoogste 8 weken duurt, meldt degene die voornemens is te lozen in
afwijking van de termijn bedoeld in artikel 1.10, 1ste lid, dit te minste vijf werkdagen voordat met
het lozen wordt aangevangen.
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Melding lozen buiten inrichtingen

> Lozingen die het gevolg zijn
van activiteiten die plaatsvinden
buiten inrichtingen

Nee

Waterwet
Besluit lozen buiten inrichtingen
Divers
Art.3.5

> Bij reinigings- en
conserveringswerkzaamheden
aan vaste objecten die in, boven
of nabij oppervlaktewater staan

Afhankelijk van de
lozing (zie
lozingsbesluit)

Voorbeelden van lozingen bij dergelijke activiteiten zijn lozingen van grondwater bij ontwatering, 4 weken
lozingen van afvloeiend hemelwater van wegen en andere verharde oppervlakken, lozingen
vanuit rioolstelsels en oppervlaktewater, lozingen van huishoudelijk afvalwater vanuit
bijvoorbeeld treinen en vaartuigen en lozingen als gevolg van bouw-, sloop- en
renovatiewerkzaamheden nabij een oppervlaktewaterlichaam. Niet alles is meldingsplichting, let
goed op uitzonderingen.
Sinds 1 juli 2011 zijn ook de activiteiten die eerst onder het Lozingenbesluit wvo vaste objecten
vielen, onder het Besluit lozen buiten inrichtingen komen te vallen. Denk hierbij aan de volgende
activiteiten: Bij het reinigen en conserveren van vaste objecten, treedt stofvorming/spuitverlies
op. Dit stof, voornamelijk bestaande uit straalgrit en verfresten, is vaak zeer fijn waardoor het
zich makkelijk verspreidt over de omgeving. Afhankelijk van het type straalmiddel en de
verfsoort die wordt opgebracht of juist verwijderd, is het stof meer of minder schadelijk voor het
milieu.

> Situatietekening
> Tekening lozingspunt
> Details zuiveringstechnische
voorzieningen
> Werkplan
> Kwaliteitsverklaring lozing

4

0

4

Afhankelijk van de
lozing (zie
lozingsbesluit)

Indien bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam de kwaliteit
van de te baggeren of ontgraven waterbodem een bij ministeriële regeling te bepalen
interventiewaarde overschrijdt, worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomst een
werkplan, waarin de maatregelen zijn beschreven waarmee het lozen zo veel als redelijkerwijs
mogelijk wordt beperkt.

> Situatietekening
> Werkplan
> (water)bodemonderzoek

4

0

4

Afhankelijk van de
lozing (zie
lozingsbesluit)

Voorbeelden van lozingen bij dergelijke activiteiten zijn lozingen van grondwater bij ontwatering, 4 weken
lozingen van afvloeiend hemelwater van wegen en andere verharde oppervlakken, lozingen
vanuit rioolstelsels en oppervlaktewater, lozingen van huishoudelijk afvalwater vanuit
bijvoorbeeld werkplaatsen en tijdelijke werkterreinen en lozingen als gevolg van bouw-, sloopen renovatiewerkzaamheden nabij een oppervlaktewaterlichaam. Niet alles is meldingsplichtig,
let goed op de uitzonderingen.

> Situatietekening
> Tekening lozingspunt
> Details zuiveringstechnische
voorzieningen
> Kwaliteitsverklaring lozing
> Werkplan

4

0

4

Afhankelijk van de
lozing (zie
lozingsbesluit)

Art. 1.13 lid 1 Blbi. Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10, 1ste lid, meldt degene die
26 weken
voornemens is in een oppervlaktewaterlichaam te lozen als bedoeld in artikel 3.5, 3de of 4de lid,
in afwijking van de termijn bedoeld in artikel 1.10, 1ste lid, dit ten minste zes maanden voor de
voorgenomen aanleg van de artikel 3.5, 1ste lid, bedoelde wegen en daarbij behorende
bruggen, viaducten en andere kunstwerken.

> Situatietekening
> Tekening lozingspunt
> Details zuiveringstechnische
voorzieningen
> Toetsing conform RWS kader
afstromend wegwater

26

6

32

> Lozen ten gevolg van sloop-,
renovatie- of
nieuwbouwwerkzaamheden aan
vaste objecten

57

58

59

Melding lozen buiten inrichtingen

Melding algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer

Melding lozen buiten inrichtingen

Lozen in verband met
handelingen in een
oppervlaktewater (ontgraven of
baggerwerkzaamheden)

nader te
bepalen
tijdens
uitvoerin
gsfase

Waterwet

Indien er sprake is van lozingen
die het gevolg zijn van
activiteiten binnen inrichtingen

Nee

Waterwet

(Verandering) lozen in een
oppervlaktewaterlichaam vanaf
wegen en daarbij behorende
bruggen, viaducten en andere
kunstwerken indien het lozen op
of in de bodem redelijkerwijs niet
mogelijk is.

Nee

Besluit lozen buiten inrichtingen
Divers
Art.3.9

Barim
Divers
Art. 3.1.6 Barim

Waterwet
Besluit lozen buiten inrichtingen
art. 3.5 Blbi

4 weken

Geldt alleen buiten de bebouwde kom en voor lozingen op oppervlaktewater, dus niet binnen de
bebouwde kom en bij infiltratie in de berm. Art. 1.13, lid 2, Blbi. Het eerste lid is van
overeenkomstige toepassing op het veranderen van het lozen door een reconstructie of
ingrijpende wijziging van wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere
kunstwerken.
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