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Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

• Bijzonderheden OBM

• Praktijkervaringen

- Overgangsrecht

- Relatie OBM – Activiteitenbesluit



OBM - Bijzonderheden

• OBM-plichtige activiteiten (art. 2.1 lid 1 onder i Wabo en art. 2.2a Bor)

- art. 2.2a lid 1–3 Bor: geen OBM-plicht indien activiteit in een inrichting met een
ippc-installatie

- Stcrt. 7 mei 2013 nr. 11494: geen OBM-plicht indien activiteit van art. 2.2a lid 1-6 
Bor deel uitmaakt van een ippc-installatie in een inrichting

• OBM-aanvraag (art. 6.3 Mor) + Abm-melding (art. 8.41a Wm)

• Weigeringsgronden (art. 5.13b Bor)

- MER: weigering leidt tot gewone omgevingsvergunningplicht

- doelmatig beheer afvalstoffen, Bibob, geluidgrenswaarden zone, grenswaarden
PM10/lucht, geurhinder, interferentie bodemenergiesystemen: bij weigering mag 
de activiteit niet uitgevoerd worden

• Geen voorschriften (art. 5.13a  Bor)

• Reguliere procedure, soms LSP (art. 5.19 Bor)
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Praktijkervaringen OBM - Overgangsrecht

• Aanwijzing OBM-activiteiten in art. 2.2a Bor per 1 januari 2011: 

OBM-plicht in plaats van ‘gewone’ omgevingsvergunningplicht

• Verleende vergunningen voor OBM-activiteiten vervallen

(ABRS 23 februari 2011, 201001296/1/M1)

• Geen overgangsrecht  OBM aanvragen

• ABRS 2 mei 2012, 201011900/1/A4 

Overgangsrecht art. 1.2 lid 3 Invoeringswet Wabo: na 1 oktober 2010 verleende
Wm-vergunning wordt gelijkgesteld met OBM

• Latere wijzigingen art. 2.2a Bor

- Geen overgangsrecht: Stb. 2010, 781; Stb. 2011, 102; Stb. 2012, 558

- Wèl overgangsrecht:  Stb. 2012, 441; Stb. 2013, 112; Stcrt. 2013, nr. 11494



Praktijkervaringen OBM – Relatie Activiteitenbesluit

• OBM is een toestemming om de activiteit uit te voeren. 

Na verlening OBM  regels Actviteitenbesluit zijn van toepassing.

• In sommige gevallen zijn maatwerkvoorschriften op grond van het 
Activiteitenbesluit noodzakelijk maar geen koppeling met OBM-procedure 

• Verlening OBM betekent niet altijd dat de activiteit ook kan worden 
uitgevoerd binnen de regels van het Activiteitenbesluit. 
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