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De Omgevingswet

Fysieke leefomgeving:

Veiligheid
Gezondheid
Milieu

Milieuverontreiniging
Luchtkwaliteit
Bodemkwaliteit
Chemische waterkwaliteit
Ecologische waterkwaliteit
Energie en grondstoffen
Afval
Geluid

Natuurbescherming
Klimaat
Kwaliteit bouwwerken
Evenwichtige toedeling functies
Infrastructuur
Watersystemen
Geobiologie
Ecosystemen
Natuurlijke hulpstoffen
Natuurgebieden
Gebruik van bouwwerken
Toegankelijkheid openbare ruimte

Trillingen
Licht
Geur
Ongewone voorvallen
Afvalwater
Waterveiligheid

Drinkwater
Landschappelijke waarden
Stedenbouwkundige waarden
Cultuurhistorisch erfgoed
Werelderfgoed



Hoe gaan we dat allemaal regelen?



De rijksregels



Het omgevingsplan



Het omgevingsplan
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De bruidsschat

Wat zit er in?
• Regels voor bouwen
• Regels voor gebruik van bouwwerken en terreinen
• Regels voor activiteiten die niet onder het Bal vallen
• Regels voor geluid
• Regels voor geur
• Regels voor lozingen
• ….

En voor veiligheid?



De bruidsschat
Artikel 2.2.3.1 Repressief welstand 
1. Het uiterlijk van de volgende bouwwerken mag niet in 
ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand, 
beoordeeld volgens de criteria van de beleidsregels, 
bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:  
a. een bestaand bouwwerk, met uitzondering van een 
tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk 
is; en 
b. een te bouwen bouwwerk waarvoor geen 
omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is 
vereist.  



De bruidsschat

Artikel 2.2.3.1 Repressief welstand 

2. Het eerste lid is niet van toepassing als het gaat om een 
in het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in 
artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet, aangewezen 
gebied of bouwwerk waarvoor geen redelijk eisen van 
welstand toepassing zijn. 



De bruidsschat

Artikel 2.2.7.2.1 Binnenplanse vergunning 
omgevingsplanactiviteit bouwwerken 

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een 
bouwactiviteit te verrichten en het te bouwen 
bouwwerk in stand te houden en te gebruiken. 



De bruidsschat
Artikel 2.2.7.2.5 Specifieke beoordelingsregel aanvraag 
binnenplanse omgevingsvergunning 
omgevingsplanactiviteit bouwwerken bij regels over een 
wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht 

In afwijking van artikel 2.2.7.2.4, onder a, kan de 
omgevingsvergunning ook worden verleend als de activiteit 
in overeenstemming is met regels voor de toepassing van 
een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een 
uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van dit 
omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de 
Omgevingswet.



De bruidsschat
Artikel 2.3.6.2.4 Geur landbouwhuisdieren met 
geuremissiefactor: eerbiedigende werking bij waarde 

Als onmiddellijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet de 
geur op een locatie rechtmatig meer bedraagt dan de waarde, 
bedoeld in artikel 2.3.6.2.3, eerste lid, is in afwijking van artikel 
2.3.6.2.3 wijzigen of uitbreiden van het houden van 
landbouwhuisdieren met geuremissiefactor toegestaan als het aantal 
landbouwhuisdieren met geuremissiefactor per diercategorie niet 
toeneemt en de geur door het houden van landbouwhuisdieren met 
geuremissiefactor op die locatie niet toeneemt.



De veiligheidsbruidsschat
Artikel 2.2.3.1 (aansluiting op distributienet voor elektriciteit) 

Artikel 2.2.3.2 (aansluiting op distributienet voor gas) 

Artikel 2.2.3.3 (aansluiting op distributienet voor warmte) 

Artikel 2.2.3.6 (bluswatervoorziening) 

Artikel 2.2.3.7 (bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten) 

Artikel 2.2.3.8 (opstelplaatsen voor brandweervoertuigen) 

Artikel 2.2.4.2 (bouwvalligheid nabijgelegen bouwwerk)   

Artikel 2.2.4.3 (specifieke zorgplicht gebruik bouwwerk) 

Artikel 2.2.5.1 (aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen nabij bouwwerken) 

Artikel 2.2.5.2 (specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen)
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Artikel 2.2.5.3 (bouwvalligheid nabijgelegen bouwwerk) 

Artikel 2.2.7.2 (aanwijzing binnenplanse vergunningvrije gevallen)

Artikel 2.3.1.4 (specifieke zorgplicht)

Artikel 2.3.1.5 (maatwerkvoorschriften) 

Artikel 2.3.1.9 (informeren over een ongewoon voorval) 

Artikel 2.3.1.10 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval) 

Artikel 2.3.26.6 (omgevingsvergunning opslaan propaan of propeen)  

Artikel 2.3.26.7 (omgevingsvergunning opslaan LPG voor en tanken met LPG)  

Artikel 2.3.28.4 (beoordelingsregels overige milieubelastende activiteiten) 



De veiligheidsbruidsschat
Artikel 2.3.26.7 (omgevingsvergunning opslaan LPG voor en tanken met LPG)  
Het is verboden zonder omgevingsvergunning: a. voertuigen te tanken met LPG; 
of b. LPG, bedoeld voor het tanken van voertuigen met LPG, op te slaan.

Aanvulling uit het Bal:

Artikel 4.472c (externe veiligheid: afstand) 
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is de afstand vanaf het 
vulpunt, de bovengrondse vloeistofvoerende leiding en de aansluitpunten van 
die leiding en pomp, en de bovengrondse opslagtank en de tankzuil tot de 
begrenzing van de locatie waarop de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, wordt 
verricht ten minste de afstand, bedoeld in tabel 4.472c. 
2. De afstand geldt tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare 
gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties die in een omgevingsplan 
of in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit zijn 
toegelaten..



De oefening, LPG tankstation


