Basistakenpakket voor Regionale uitvoeringsdiensten,
versie 2.3 van 25 mei 2011
Versie 2.3 van het Basistakenpakket brengt geen verandering in de eerder gemaakte
en bestuurlijk geaccordeerde afspraken over de inhoud van het basistakenpakket.
Beoogd is slechts de terminologie aan te passen aan wijzigingen in wet- en
regelgeving die na de totstandkoming van versie 2.2 zijn doorgevoerd. De
actualisatiedatum is 1 juni 2011.
Het basistakenpakket is uitgangspunt voor het takenpakket dat door de RUD wordt
uitgevoerd ten behoeve van alle deelnemende gemeenten en de provincie. De
ervaringen met de toepassing van dit basistakenpakket kunnen na verloop van tijd
leiden tot aanpassing.

Versie
1.0

Wijziging betreft
n.v.t.

2.0

-

2.1

toelichting
volgorde opsomming taken
redactionele aanpassingen
uitbreiding van onderdeel 3 (nieuw) met nietIPPC- en niet-BRZO-inrichtingen
- schrappen van sloopwerkzaamheden in opdracht
van particulieren in onderdeel 4 (nieuw)
- vervanging van onderdeel 1 (oud) door volledig
herzien onderdeel 5 (nieuw)
- toevoegen voetnoot in onderdeel 1

- invoegen in onderdeel 5 van:
•
•
•
•
•
•
2.2

groothandel in voedingsmiddelen
koel- en vrieshuizen
veilingen van landbouw-, tuinbouw- en
visserijproducten
ijsbanen
skihellingen
(niet-academische) ziekenhuizen

- toevoegen voetnoot in onderdeel 1

- invoegen in onderdeel 5 van:
•
•
•
•
•
•
2.3

Status
Bijlage bij de
package deal
Volledige
versie is
bestuurlijk
vastgesteld

Datum
16-06-09
27-01-10

Ambtelijk
advies aan
bestuurders
van IPO, VNG,
UvW en het
Rijk
(ambtelijke
werkconferentie in Zeist)

01-04-10

Bestuurlijk
vastgesteld

24-06-10

groothandel in voedingsmiddelen
koel- en vrieshuizen
veilingen van landbouw-, tuinbouw- en
visserijproducten
ijsbanen
skihellingen
(niet-academische) ziekenhuizen

- redactionele aanpassingen i.v.m. de
inwerkingtreding van de tweede tranche van de
tweede fase van het Activiteitenbesluit en de
introductie van de omgevingsvergunning beperkte

25-05-11

2

milieutoets (OBM) in de Wabo en het Besluit
omgevingsrecht

1.

De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor activiteiten waarvoor GS
op 19 juni 2009 bevoegd waren 1 om milieuvergunningen te verlenen op grond van de
Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer (betreft
omgevingsvergunningen in hun geheel).

2.

De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening door GS voor de verwezenlijking
van een project van provinciaal belang, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste
lid, onder a, onder ten derde, van de Wabo, van het bestemmingsplan wordt afgeweken
(betreft omgevingsvergunningen in hun geheel).

3.

a. De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor het oprichten en in
werking hebben van inrichtingen die onder het bevoegd gezag van B&W vallen of in de
toekomst komen te vallen. Het betreft hier alleen het milieudeel van deze
omgevingsvergunningen. In een aantal gevallen geldt, tot de regionale
uitvoeringsdiensten zijn gerealiseerd, het vereiste van een verklaring van geen
bedenkingen (VVGB) van GS.

3.

b. De voorbereiding van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Het gaat
hier om activiteiten die voorheen omgevingsvergunningplichtig waren op grond van art.
2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo, maar nu (sinds de tweede tranche van de tweede
fase van het Activiteitenbesluit) onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen. Hierbij geldt echter dat er nog wel een beperkte voorafgaande individuele toets
moet plaatsvinden, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Een en ander is
geregeld op basis van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo en de artikelen 2.2a en
3.3a van het BOR. Het betreft inrichtingen in de categorieën windturbines, RWZI’s,
autodemontage, metaalrecycling, opslag banden, combibedrijven en apotheken.

4.

Het milieutoezicht op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:
• sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven of instellingen,
• het oprichten en in werking hebben van een omgevingsvergunningplichtige inrichting
waarvoor B&W of GS2 het bevoegd gezag zijn.
• activiteiten waarvoor krachtens provinciale verordening een vergunning is vereist,
• activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning vereist is op grond van artikel 2.1,
eerste lid, sub b, Wabo3.
• activiteiten met stoffen, preparaten en GGO’s die onder een amvb op grond van titel
9.2 Wet milieubeheer vallen of producten en toestellen die onder de Wet geluidhinder,
de Wet inzake de luchtverontreiniging, titel 9.4 Wet milieubeheer of titel 10.3 Wet
milieubeheer vallen en die worden uitgevoerd door de houder van een
omgevingsvergunning.

5.

Het milieutoezicht op niet-omgevingsvergunningplichtige inrichtingen dan wel inrichtingen
die OBM-plichtig zijn en die vallen onder de meldingsplicht van het Activiteitenbesluit of
onder het Besluit landbouw4, het Besluit glastuinbouw5 of het Vuurwerkbesluit

1
2

3
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5

16 juni 2009 is de datum van de geconsolideerde versie van de package deal.
Indien GS het bevoegd gezag zijn gaat het niet alleen om het milieutoezicht maar om het toezicht op
de gehele omgevingsvergunning.
Het betreft activiteiten waarvoor voorheen een aanlegvergunning op grond van de Wro vereist was.
Dit besluit gaat per 1-1-2012 op in het Activiteitenbesluit
Dit besluit gaat per 1-1-2012 op in het Activiteitenbesluit
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inrichtingen en die deel uitmaken van een hierna genoemde branche of een hierna
genoemde activiteit uitvoeren:
• glastuinbouw en open teelt
• veehouderijen6 met uitzondering van melkrundveehouderijen
• champignonkwekerijen
• loonwerkers
• metaal- en elektrotechnische industrie
• afvalsector (opslag en be- en verwerking, inclusief autodemontage)
• industriële vervaardiging van voedingsmiddelen
• groothandel in voedingsmiddelen
• koel- en vrieshuizen
• veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten
• textielindustrie7
• kunststofindustrie (verwerking thermoplasten)8
• schietbanen9
• ijsbanen en skihellingen
• betonmortelindustrie en betonproductenindustrie, waaronder de vervaardiging van
cement, gips en kalk10
• windturbines11
• warmtekracht- installaties12
• vervaardigen papier en kartonwaren
• crematoria
• grafische industrie
• textielreinigingsbedrijven
• timmerfabrieken waar coaten plaats vindt
• chemische behandeling van natuursteen
• opslag vuurwerk
• rioolwaterzuiveringsinstallaties13
• bodemsaneringen
• laboratoria
• bunkerstations14
• foto-ontwikkelcentrales
• havensector
• (niet-academische) ziekenhuizen.
6.

Het milieutoezicht bij de opsporing en winning van natuurlijke hulpbronnen voor zover het
die activiteiten betreft.

7.

Het milieutoezicht bij het tot stand brengen en beheren van werken en infrastructurele
voorzieningen door bedrijven of instellingen voor zover het die activiteiten betreft.

8.

Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit
bodemkwaliteit voor zover het die activiteiten betreft.
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Indien de vergunningplicht komt te vervallen in de derde of een volgende tranche van de Tweede fase
van de modernisering van de algemene regels, zie o.a. TK 29 383, nr. 133
Zie noot 6
Zie noot 6
Zie noot 6
Zie noot 6
Gedeeltelijk OBM
Gedeeltelijk OBM
Gedeeltelijk OBM
Zie noot 6
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9.

Het milieutoezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing van
grondwater bij bodemsanering en proefbronnering voor zover het die activiteiten betreft.

10. Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten15 met betrekking tot gevaarlijke
afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, asbest,
vuurwerk, bouwstoffen, grond, baggerspecie, meststoffen, dierlijke vetten, radioactief
schroot, destructiemateriaal, explosieven voor civiel gebruik of andere gevaarlijk stoffen,
voor zover het die activiteiten betreft. Het gaat hierbij om het ketengerichte
milieutoezicht.
Uitzondering
Indien een onder punt 4 t/m 10 bedoelde activiteit plaatsvindt in of met een Defensieinrichting waarvoor de minister van I&M het bevoegd gezag betreffende de
omgevingsvergunning is, of in of met een mijnbouwinrichting of mijnbouwwerk waarvoor de
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het bevoegd gezag betreffende de
omgevingsvergunning is, vinden toezicht en handhaving plaats door de betrokken
Rijksinspectie.

15

Waaronder afvalmakelaardij en activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer

