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- Huidige aangrijpingspunt;
- Aangrijpingspunt Ow;
- Gevolgen.

Te bespreken



Wanneer is er sprake van een vergunningplicht o.g.v. artikel 2.1 lid 1 
onder e Wabo
1) Eerst moet worden bezien of sprake is van een inrichting in de zin 

van artikel 1.1 lid 1 Wm (artikel 1.1 lid 3 Wabo jo artikel 1.1 lid 4 Wabo
jo artikel 1.1 lid 1 Wm). 

2) Daarna moet worden nagegaan of die inrichting is aangewezen als 
milieurelevante inrichting in bijlage I van het Bor (artikel 2.1 lid 1 
Bor). 

3) Tenslotte moet die aangewezen inrichting in bijlage I van het Bor zijn 
aangewezen als  vergunningplichtig (artikel 2.1 lid 2 Bor).

Nu: begrip inrichting is aangrijpingspunt



…dat betekent onder andere het volgende:
- De wet kent een ondergrens > hobbymatige activiteiten 

uitgesloten. Voorts zijn kortdurende activiteiten 
uitgesloten;

- Verschillende activiteiten kunnen door middel van één 
vergunning worden gereguleerd: artikel 1.1 lid 4 Wm;

- Alles wat zich binnen de inrichting bevindt, valt onder de 
regulering van milieuregels: activiteitenbesluit en/of 
vergunningplicht.

Nu: begrip inrichting is aangrijpingspunt…



Milieubelastende activiteit (MBA)
“activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan 
veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een 
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk of 
een wateronttrekkingsactiviteit”

Omgevingswet: MBA aangrijpingspunt



Hoofdstuk 3 Besluit activiteiten leefomgeving:
• Omschrijft de MBA
• Wijst vergunningplichtige MBA van de desbetreffende 

paragraaf aan
• Bepaalt welke algemene regels van toepassing zijn

Omgevingswet: MBA aangrijpingspunt



Afdeling 3.3 Complexe bedrijven: let op aanwijzen van 
algemene regels en verstrekken van gegevens en bescheiden 
voor complexe bedrijven niet van toepassing (artikel 3.49 Bal).

Omgevingswet: de milieubelastende activiteit 



§ 3.3.2 Grootschalige energieopwekking
Artikel 3.54 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt 

aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie voor het 
stoken, bedoeld in categorie 1.1 van bijlage I bij de richtlijn 
industriële emissies.

2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten 
die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren 
functioneel ondersteunen.

Een voorbeeld van een MBA: energieopwekking



Artikel 3.55 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder 

omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de 
milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.54.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te 
verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater 
afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.56 (algemene regels)
1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.54, wordt voldaan aan de 

regels over het exploiteren van een afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.4.

2. Ook wordt voldaan aan de regels over:

a. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, en

b. het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3.

Een voorbeeld van een MBA: energieopwekking



• wat is de inrichting > wat is precies de MBA? 
• wat is vergunningplichtig nu > vergunningplicht Ow
• welke algemene regels gelden?

In een concreet geval:



• De activiteiten vallen binnen de omschrijving van de MBA. 
Voorbeelden:
• de Seveso-inrichting (artikel 3.50 jo bijlage Bal); 
• het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cokes, 

bedoeld in categorie 1.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële 
emissies (artikel 3.60);

• De activiteiten worden verricht op ‘dezelfde locatie’ en zijn 
‘functioneel ondersteunend’. NB> werkt één kant op.

• Artikel 5.7 Ow?

Meerdere activiteiten. Via het Bal zijn er 
verschillende mogelijkheden



§ 3.3.1 Seveso-inrichting
Artikel 3.50 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 
wordt aangewezen het exploiteren van een Seveso-inrichting, 
als een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van 
de Seveso-richtlijn aanwezig is of mag zijn of kan ontstaan bij 
verlies van controle over de processen, in een hoeveelheid 
van ten minste de drempelwaarde, genoemd in bijlage I, deel 1 
of deel 2 bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van de 
aantekeningen bij die bijlage.

Voorbeeld activiteiten vallen binnen dezelfde MBA: 
Seveso-inrichting



Artikel 3.51 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, 
om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende 
activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende 
activiteit, bedoeld in artikel 3.50.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, 
om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een 
oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op 
een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de 
milieubelastende activiteit, bedoeld in het eerste lid.

Voorbeeld activiteiten vallen binnen dezelfde MBA: 
Seveso-inrichting



Bijlage Bal: 
“Seveso-inrichting: één of meer Seveso-installaties die zich 
op dezelfde locatie bevinden, inclusief de infrastructuur en 
activiteiten;
Seveso-installatie: technische eenheid waar een gevaarlijke 
stof als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn 
wordt gemaakt, gebruikt, verwerkt of opgeslagen, inclusief de 
voorzieningen, apparaten en hulpmiddelen die nodig zijn voor 
de veilige werking daarvan;”
NB: deze definitie wijkt af van de Europese definitie

Voorbeeld activiteiten vallen binnen dezelfde MBA: 
Seveso-inrichting



§ 3.3.2 Grootschalige energieopwekking
Artikel 3.54 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 
wordt aangewezen het exploiteren van een ippc-installatie 
voor het stoken, bedoeld in categorie 1.1 van bijlage I bij de 
richtlijn industriële emissies.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende 
activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat 
exploiteren functioneel ondersteunen.

Voorbeeld functioneel ondersteunend: 



Artikel 3.55 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, 

om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende 
activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende 
activiteit, bedoeld in artikel 3.54.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, 
om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op 
een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het 
lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater 
afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in 
het eerste lid.

Voorbeeld functioneel ondersteunend: 



• vormen zelfstandig een andere MBA die vergunningplichtig
is en/of onder het Bal valt;
• afdeling 3.2 bedrijfstakoverstijgend;
• afdeling 3.3 complexe bedrijven;
• afdeling 3.4 -3.11

• vormen zelfstandig geen MBA; lokale regulering?

Activiteiten die buiten de MBA vallen:



- eenvoud;
- aantal nieuwe begrippen
- verschillen in een concreet geval?
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