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Twee ontwerp-AMvB’s onder de loep 
 
VMR Themamiddag in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Datum:  15 september 2016 
Locatie:  Madurodam, Den Haag 
Kosten:  VMR-leden en medewerkers I en M gratis, niet-leden €85 
 
Op 1 juli a.s. zullen de ontwerp-AMvB’s op grond van de Omgevingswet openbaar worden.  
Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besteden we tijdens deze VMR Themamiddag aandacht 
aan twee AMvB’s: het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De 
studiemiddag biedt een introductie op deze nieuwe regels.   
 
Het Bkl bevat rijksregels over de leefomgeving en regels voor bestuursorganen. Belangrijke onderwerpen zijn: 
omgevingswaarden (o.a. over lucht- en waterkwaliteit), rijksinstructieregels (o.a. over omgevingsplannen, 
programma’s en programmatische aanpak) en beoordelingskaders voor de omgevingsvergunningen. 
 
In het Bal vindt u algemene rijksregels over activiteiten (o.a. de milieubelastende activiteit en wateractiviteiten). 
Ook worden hierin de vergunningplichtige activiteiten aangewezen. Verder bevat het zorgplichten en regels over 
maatwerk.  
 
Twee sprekers van het ministerie en twee wetenschappers laten u kennis maken met de opzet van de nieuwe 
regels. U kunt na de inleidingen uw vragen aan een panel van deskundigen stellen. De dagvoorzitter is Valérie 
van ‘t Lam, werkzaam bij Stibbe en geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht. 
 
Programma 
 
13.00 - 13.30 Ontvangst 
 
13.30 – 13.35 Opening door de dagvoorzitter  Valérie van ’t Lam  (Stibbe / Universiteit Utrecht) 
 
13.35 - 13.50 Korte introductie op de AMvB’s  Ankie Meijer (Ministerie van I en M)  

 
 Besluit kwaliteit leefomgeving 

 
13.50 - 14.10 Omgevingswaarden, instructieregels Paul van der Lee (Ministerie van I en M)  
 
14.10 – 14.30 Beoordelingsregels vergunning  Tonny Nijmeijer (Radboud Univ. Nijmegen) 
 
14.30 – 15.00 Panel     Noud Janssen (Ministerie van I en M) 

Tonny Nijmeijer (Radboud Univ. Nijmegen) 
Corinne van Neerven (DCMR) 

 
15.00 - 15.20 Pauze 

 
 Besluit activiteiten leefomgeving 

 
15.20 - 15.40 Structuur besluit, inrichting/activiteit Marije van der Vliet (Ministerie van I en M)  
 
15.40 – 16.00 Zorgplicht en maatwerk   Kars de Graaf (Rijksuniversiteit Groningen)  
 
16.00 – 16.30 Panel      Krystof Krijt (Ministerie van I en M) 

Kars de Graaf (Rijksuniversiteit Groningen) 
Harry Drupsteen (OD NZKG) 

 
16.30 Afsluiting en borrel 


