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Enkele observaties huidig recht 



Het bestemmingsplan 

• Bestemmingsplan  toets aan een goede ruimtelijke ordening 

 

• Tendens: verdergaande integratie milieu én ruimtelijke ordening 
in bestemmingsplannen 

 

• Milieu wordt volwaardige component bestemmingsplannen 

 

• Milieunormen in het bestemmingsplannen meer geaccepteerd 
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Integratie ruimtelijke ordening en milieu 

 

• AbRS 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1942 (schreeuwverbod 
Beesel) 

 

• AbRS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1354 (tussenuitspraak) en 16 
augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2193 (einduitspraak) (Derde 
Merwedehaven) 

 

• AbRS 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3247 (Bronvermogens) 

 

• AbRS 3 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7571 (Panama) 

 

• AbRS 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:84 (achtergrondbelasting 
geur Reusel-De Mierden) 
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Het omgevingsplan 
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Het omgevingsplan 

• Vervangt het bestemmingsplan 

 

• Eén omgevingsplan per gemeente (art. 2.4 Omgevingswet) 

 

• Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening 

 

• Gemeenteraad stelt omgevingsplan vast 

− Maar: mogelijkheid tot delegatie B&W voor ‘delen’ van het 
omgevingsplan (art. 2.8 Ow) 

− Delegatiebesluit is niet appellabel 
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Omgevingsplan - verruimde reikwijdte  
 
• Regels in het omgevingsplan worden gesteld op grond van 

artikel 2.4: 

 

“De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de 
gemeente één omgevingsplan vast waarin regels over de 
fysieke leefomgeving worden opgenomen.”. 

 

Artikel 4.2 lid 1 (toedeling van functies aan locaties): 

 

“Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van 
de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met 
het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties.”. 
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Omgevingsplan - verruimde reikwijdte  
  

• Artikel 4.2 gewijzigd met Invoeringswet Omgevingswet: 
ruimere reikwijdte omgevingsplan wordt benadrukt 

 

• Niet alleen regels over bebouwingsmogelijkheden en gebruik van 
gronden, maar bij voorbeeld ook toekennen monumentenstatus, 
regels m.b.t. geluid-, geur- en lichthinder, aantal 
parkeerplaatsen, laad- en losmogelijkheden, openingstijden 
horecagelegenheden etc. 

 

• Kortom, ver(der)gaande integratie ruimtelijke ordening en milieu 
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Het omgevingsplan 

• Bij het stellen van regels in het omgevingsplan moeten de doelen 
van de Omgevingswet in acht worden genomen: 

 

Artikel 1.3 Ow: maatschappelijke doelen 

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de  
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering 
van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: 
 
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde 
fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en 

 
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. 
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Milieunormering in het omgevingsplan 



Milieunormering – algemeen (3 sporen) 

Normering activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu 
via drie sporen: 

 

• Algemene regels  

• Van Activiteitenbesluit naar Besluit activiteiten leefomgeving 
(Bal) 

• Bal toegespitst op milieubelastende activiteiten 

 

• Omgevingsvergunning milieu 

• Vergunningplicht (milieu) en algemene (in Bal uitgewerkte) 
regels 

• Bal toegespitst op milieubelastende activiteiten 

 

• Omgevingsplan 

• Instructieregels Besluit kwaliteit leefomgeving 

• Decentrale regels vastgelegd in omgevingsplan 
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Besluit activiteiten leefomgeving 

 

• Bal normeert emissies van in het Bal genoemde 
milieubelastende activiteiten 

 

• Rijk stelt in Bal rechtstreeks werkende emissieregels vast voor 
activiteiten die nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving 
kunnen hebben  

 

• Voor een beperkt deel van de activiteiten vindt het Rijk een 
omgevingsvergunning (vergunningplicht) noodzakelijk 

• burgers, bedrijven en overheden kunnen in Bal nagaan of een 
vergunning is vereist 

 

• Generieke mogelijkheid tot stellen maatwerkregels en/of 
maatwerkvoorschriften 

 

• Uitgangspunt: B&W zijn bevoegd gezag tenzij ander gezag is 
aangewezen (artikel 2.3 Bal) 
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Aanwijzing milieubelastende activiteiten 

Voorbeeld stookinstallaties 

§ 3.2.1 Stookinstallatie  

Artikel 3.4 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)  

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het 
aanwezig hebben van een stookinstallatie met een nominale belasting op 
bovenwaarde van meer dan 130 kW.  

Artikel 3.5 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)  

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 van koelwater met een warmtevracht van meer 
dan 50 MW, afkomstig van de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.4.  

Artikel 3.6 (algemene regels)  

1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.4, wordt voldaan aan de 
regels over een grote stookinstallatie, bedoeld in paragraaf 4.3.  

2. Ook wordt voldaan aan de regels over het lozen van koelwater, bedoeld in 
paragraaf 4.110, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit 
hoofdstuk.  
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Besluit activiteiten leefomgeving 

 

• Grootste verschil met Activiteitenbesluit: generieke mogelijkheid 
om aanvullende (milieu)maatwerkregels te stellen in het 
omgevingsplan 

 
• Van confectie naar maatwerk 

 

• Maatwerk door middel van maatwerkvoorschriften en 
maatwerkregels 

 

• Mogelijkheid om algemene rijksregels beter aan te laten sluiten op 
lokale omstandigheden en/of specifieke situatie van degene die de 
activiteit uitvoert 

 

• Roept vragen op, zoals: 

• welke milieunormen per welk gebied? 

• individuele milieubelastende activiteiten of ook cumulatie? 
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Maatwerkvoorschriften 

• Maatwerkvoorschrift = beschikking, gesteld over een concrete 
(milieubelastende) activiteit 

 

• Kan ambtshalve worden gesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
een melding of van toezicht, of op verzoek, zowel van degene die 
de activiteit verricht als van een derde 

 

• Is gericht tot degene die de activiteit verricht, dus een bepaald 
persoon of een bepaald bedrijf 

 

• Vgl. maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit 
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Maatwerkvoorschriften 
Verschuiving onderzoek 

• Kunnen ook voor een vergunningplichtige milieubelastende 
activiteit maatwerkvoorschriften worden gesteld? 

 

• Neen. Bij vergunningplichtige activiteiten waarvoor ook 
algemene rijksregels gelden dient eventueel individueel maatwerk 
over die algemene rijksregels niet via een afzonderlijk 
maatwerkvoorschrift, maar als 

• vergunningvoorschrift (art. 2.13 lid 4 Bal) of  
• als maatwerkregel in het omgevingsplan (art. 2.12 Bal) 
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Maatwerkregels 

• Artikel 2.12 Bal  bevoegdheid tot stellen maatwerkregels in 

omgevingsplan 

 

• Met een maatwerkregel kan worden afgeweken van de 
hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Bal, tenzij anders is bepaald 
in het Bal (2.12 lid 2 Bal) 

 

• Afwijken kan zowel een aanscherping als een versoepeling van de 
algemene regels inhouden 
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Maatwerkregels 

• Maatwerkregel wordt vastgelegd in het omgevingsplan  

 Gemeenteraad bevoegd, tenzij delegatie 
 

• Maatwerkregels hebben betrekking op een specifieke locatie 

 

• Kunnen betrekking hebben op zowel bestaande als toekomstige 
activiteiten 

 

• Met maatwerkregels kan gebiedsgericht duidelijk worden gemaakt 
welke (milieu)verplichtingen er in een bepaald gebied gelden 
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Bal, omgevingsplan, vergunningplicht 
(milieu), algemene emissieregels, 
maatwerkregels, maatwerkvoorschriften 

Bkl, instructieregels, omgevingsplan, 
algemene immissieregels (en 
mogelijkheid maatwerkvoorschriften) 
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Besluit kwaliteit leefomgeving 

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)  

 
• Staatsblad 2018/292 

 

• Systeem van rechtstreeks werkende immissieregels voor 
geluid, trillingen en geur uit het Activiteitenbesluit gaat op 
de schop 

 

• Hiervoor in de plaats instructieregels in het Bkl 

 

• Gemeenteraden (B&W bij delegatie) moeten in het 
omgevingsplan geluid-, trillings- en geurnormen opnemen 
voor bedrijfsmatige activiteiten  
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• Rijk zet flexibiliteit 
“aan” of “uit” 

 

• Via instructieregels 
in Besluit kwaliteit 
leefomgeving 

 

• Omgevingsplan 
moet derhalve 
binnen deze 
kaders blijven 

 

  

Rijk zet flexibiliteit “aan” of “uit” 

9-11-2018 23 



• Bkl geeft door het 
Rijk vastgestelde 
standaardwaarden 
voor verschillende 
milieuaspecten 

 

• Gemeenten mogen 
afwijken van de 
standaardwaarden 
in hun 
omgevingsplan 

 

• Afwijken: soepeler 
en strenger? 

 

 

  

De standaardwaarden 
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• Rijk bepaalt 
veiligheidsnorm voor 
lucht en externe 
veiligheid 

• Gemeenten mogen 
in het 
omgevingsplan 
uitsluitend strengere 
lucht- en/of 
veiligheidsnormen 
opnemen  

• Versoepeling is dus 
niet toegestaan 
(i.v.m. EU-recht) 

Lucht & Externe veiligheid 
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• Voor een aantal 
onderwerpen geen 
wettelijke 
standaardnormen  de 
vrije regelruimte 

 

• Voorbeeld: gemeente 
stelt in een 
omgevingsplan een 
norm voor lichthinder 
(denk bv. aan 
afscherming kassen) 

 

• Uiteraard motiveren 

 

Vrije regelruimte 
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• Rijk geeft voor geluid, 
trillingen, geur en 
bodem  

 standaardwaarden, 
en  

 maximale 
waarden* 

 

• Gemeenten mogen 
binnen de gegeven 
bandbreedte soepelere 
of strengere normen 
in het omgevingsplan 
opnemen  

 

• Soepeler of strenger? 
Uiteraard motiveren  

Geluid, trillingen, geur en bodem 
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Voorbeeld: Besluit kwaliteit leefomgeving  
 
aspect geluid  



Besluit kwaliteit leefomgeving 
 
 

• Artikel 5.65 Bkl bevat een instructieregel 
 

• Een omgevingsplan moet standaardgeluidwaarden én 
standaardgeluidgrenswaarden bevatten 
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Besluit kwaliteit leefomgeving 

• Artikel 5.66 Bkl  flexibiliteit / afwijken van standaardwaarden 

 
• Let wel: (standaard) binnenwaarden mogen niet worden 

overschreden 
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Besluit kwaliteit leefomgeving 

 
Bkl legt landelijk aanvaarde basisbeschermingsniveau vast in 
instructieregels, in omgevingsplan kan maatwerk worden geleverd 
door lagere of hogere milieunormen vast te leggen.  
 
Kortom: een afweging op gemeenteniveau kan leiden tot soepelere of 
strengere normen voor bedrijfsactiviteiten 
– Strenger als het woon- en leefklimaat prevaleert 
– Soepeler als het bedrijfsklimaat prevaleert 

 
 
Voorbeeld: 
Stimuleren gebiedsgericht milieubeleid: bijv. hogere geluidnormen 
voor centrumgebied en lagere geluidnormen voor woonwijken. 
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Besluit kwaliteit leefomgeving 

 
 

• Uitzonderingssituatie  omgevingsplan kan geheel of gedeeltelijk 

geen geluidswaarden bevatten (art. 5.70 Bkl) 
 

• Vereist zorgvuldige motivering 
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Toekomstige situatie 

 

•Vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte 

 

•Vergroting van de flexibiliteit 

 

•Vraag is hoe gaan de gemeenteraden in de toekomst om met 
de hen toekomende afwegingsruimte? Verhouding B&W – 
gemeenteraad? 
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Voorbeelden uit bestemmingsplannen met 
verbrede reikwijdte 



Omgevingsplan De Kade 

Bezonningsnorm 
 
5.3 Normen voor gevoelige functies (goed woon- en 
leefklimaat) 
 
Woningen mogen uitsluitend worden opgericht indien voor 
deze woningen aan de volgende norm wordt voldaan: er is 
gedurende twee uren per etmaal bezonning mogelijk in de 
periode van 19 februari tot en met 21 oktober. Deze 
bezonning hoeft niet aansluitend plaats te vinden. 
 
Gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht indien reeds 
vergunde woningen blijven voldoen aan de bezonningsnorm 
zoals opgenomen in lid 1. 
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Chw Hembrug e.o.  

 

1.62 geluidsarchitect: 

een door het college aan te wijzen adviseur c.q. akoestisch 
modelbeheerder van Hembrug, die deel uitmaakt van het 
supervisieteam, en zowel voorafgaand aan de aanvraag om 
omgevingsvergunning kan adviseren en voorafgaand aan het verlenen 
van de omgevingsvergunning verplicht adviseert over onder andere de 
akoestische situatie, situering van bouwwerken en te nemen 
maatregelen om een zo gunstig mogelijk akoestische situatie te 
verkrijgen met als doel een goed woon- en leefklimaat; 
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Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018 

 

139.5.3 Geluidkwaliteit 

De gemeenteraad delegeert aan het college van burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid een herziening van dit omgevingsplan vast 
te stellen met het doel: 

1.een of meerdere zones aan te wijzen of de zone 'Handhaven 
bestaande geluidkwaliteit' te wijzigen waarin geluidnormen gelden 
voor inrichtingen die zijn gelegen in de aangewezen zones en die 
afwijken van de geluidnormen gesteld in de Handreiking industrielawaai 
en vergunningverlening; 

2.een of meerdere zones aan te wijzen of de zone 'Handhaven 
bestaande geluidkwaliteit' te wijzigen waarin geluidnormen gelden voor 
inrichtingen die zijn gelegen in de aangewezen zones en die afwijken 
van de geluidnormen gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
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Chw Omgevingsplan Rijnhaven Oost  
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Chw Omgevingsplan Rijnhaven Oost  
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Chw Omgevingsplan Rijnhaven Oost  
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Chw bestemmingsplan Oosterwold 
 

 

13.20 Geluid 

Bij het realiseren van geluidgevoelige objecten en/of het realiseren of 
reconstrueren van wegen geldt dat een aanvaardbare geluidsituatie 
dient te bestaan. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt 
voldaan, wordt de 'beslisboom geluid' in doorlopen zoals 
opgenomen in de Bijlage Beslisbomen. 
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Chw bestemmingsplan Oosterwold 
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Chw bestemmingsplan Oosterwold 
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Concept van (milieu)gebruiksruimte in het 
omgevingsplan 



Geluidverkaveling 

• Geluidverkaveling = het juridisch bindend in een bestemmingsplan 
vastleggen van de geluidruimte per perceel 

• Noodzakelijk om effectief en efficiënt de schaarse 
geluidruimte te verdelen 

 

• Lange tijd onzeker of geluidverkaveling in een bestemmingsplan 
vastgelegd mocht worden. Beschikbare jurisprudentie gaf geen 
duidelijkheid 

 

• Afdeling hakt begin 2015 de knoop door 

 

Verdeling van geluidruimte via het bestemmingsplan?  
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Geluidverkaveling 

Voorbeeld geluidverkaveling 
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Geluidverkaveling 

 

• AbRS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:234, nr. 
201309028/1/R1 (Haarlemmermeer ‘De Liede’); 

 

• AbRS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:237, nr. 
201308203/1/R3, AB 2015/83, m.nt. R. Benhadi (Papendrecht 
‘Bedrijventerrein Oosteind’); 

 

• AbRS 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:705, nr. 
201307761/1/R4, AB 2015/257, m.nt. R. Benhadi (Sliedrecht 
‘Molendijk-Industrieweg’) 

 

Verdeling via het bestemmingsplan?  
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Milieuverkaveling onder de Omgevingswet 

Geluidverkaveling heeft wetgever geïnspireerd 

 

“Als de gemeente het naast de bescherming van het gebouw ook van 
belang vindt dat een evenwichtige ontwikkeling van de locaties op 
gang komt, kan ze in het omgevingsplan ‘gebruiksruimte’ aan de 
verschillende kavels toekennen. Elke activiteit moet dan binnen de 
aan die kavel verbonden gebruiksruimte blijven. Als een bedrijf 
verdergaande emissiebeperkende maatregelen neemt, kan het 
daarmee groeiruimte voor zichzelf creëren, zonder het risico dat die 
door een ander is of wordt ‘weggekaapt’.”. NvT BKL 

Verdeling via het bestemmingsplan?  
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Milieuverkaveling onder de Omgevingswet 

 

“Dit besluit (het BKL, RB) biedt bestuursorganen de mogelijkheid om 
de beschikbare gebruiksruimte te verdelen op een manier die past bij 
hun eigen ambitie en opgave. In veel gevallen zal een generieke of 
gebiedsgerichte aanpak volstaan. Daarnaast is een kavelsgewijze 
verdeling van gebruiksruimte mogelijk. Deze is vooral bedoeld 
voor hoogbelaste gebieden, omdat daarmee actiever gestuurd kan 
worden op verbetering van de kwaliteit, en voor gebieden waar het 
gewenst is gebruiksruimte te reserveren voor toekomstige 
gebruikers, zodat gronden snel kunnen worden uitgegeven 
(bijvoorbeeld een havengebied).”. NvT BKL 
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Milieuverkaveling onder de Omgevingswet 

 

• Milieuverkaveling 

 Geluid – normering geluidemissie en -immissie per kavel 

 Geur – normering geuremissie en -immissie per kavel 

 

• Voordeel?  

 Milieugebruik/-druk wordt van te voren gelimiteerd c.q. geborgd 
tegelijkertijd ontstaat een recht op het gebruik van een deel van 
de milieugebruiksruimte. Het “wegkapen” van milieuruimte 
wordt voorkomen 

 Discussies over milieubelasting worden geconcentreerd in het 
omgevingsplan 
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Milieuverkaveling onder de Omgevingswet 

Voorbeeld toegevoegde waarde 

 

• Verschillende nieuw uit te geven bedrijfskavels nabij woningen 

 

• Bedrijfskavels gereserveerd voor bedrijven die geluid en geur 
emitteren 

 

• 1e bedrijf dat zich meldt, emitteert zoveel geluid en geur dat er 
(vanwege de cumulatieve effecten) geen ruimte meer is voor het 
toevoegen van meer activiteiten 

 

• Consequentie: rest bedrijfskavels zit op slot 

 

• Voordeel milieuverkaveling: geluid- en geurruimte blijft 
gereserveerd voor (toekomstige) bedrijfsactiviteiten, geen “wie 
het eerst komt, die het eerst maalt” 
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Gebruiksruimte 

• Verbrede reikwijdte omgevingsplan maakt het mogelijk om 
concrete (en harde) emissie- en/of immissienormen voor 
verschillende milieuaspecten op te nemen in het omgevingsplan, 

 

• Doel: (her)verdeling van (schaarse) milieugebruiksruimte 

 Nadruk op bronmaatregelen 

 

• Voordeel: toegevoegde waarde opnemen bedrijfscategorieën 
(VNG-brochure)? Globa(a)l(er) bestemmen? Alle activiteiten 
mogen mits passend binnen de in het omgevingsplan vastgelegde 
milieunormen? 

 

Concept van gebruiksruimte verdelen 
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Schuiven met onderzoeksplichten 
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Het omgevingsplan 

Verschuiving onderzoek (I) 

• Schuiven met onderzoeksplichten wordt gemakkelijker 

 Vb. concrete milieunormstelling in omgevingsplan, met 
koppeling aan omgevingsvergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit  

 

• Gevolg: beperking onderzoekslasten 

 

• Toespitsen op actuele zichten en omstandigheden 
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Het omgevingsplan 

Verschuiving onderzoek (II) 

MvT 33 962, nr. 3, p. 154: 

 

“Het wetsvoorstel biedt, gelet op de brede reikwijdte van het 
omgevingsplan, de mogelijkheid om regels met het oog op 
bijvoorbeeld te realiseren milieuambities in het 
omgevingsplan op te nemen, uiteraard binnen de ruimte die 
rijksregelgeving daarvoor biedt. De «of-vraag» kan zich dan 
beperken tot de hiervoor beschreven toets of de functie niet evident 
onuitvoerbaar is. Voor de «hoe-vraag» kan via de hiervoor 
beschreven manier in samenhang met de geldende rijksregels 
worden geborgd, dat geen onaanvaardbare risico’s voor de fysieke 
leefomgeving optreden. Mede hierdoor hoeft het brede 
onderzoek niet voorafgaand aan de wijziging of vaststelling 
van het omgevingsplan te worden gedaan. 

(…)”. 
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Het omgevingsplan 

Verschuiving onderzoek (III) 

“Het onderzoek kan worden uitgesteld en toegespitst op de 
feitelijke bouwplannen in een latere fase. Voor zover nog op 
een specifieke «hoe-variant» gericht onderzoek nodig is, 
wordt dat verschoven naar het moment dat bouwplannen 
concretere vormen aannemen of naar het moment van een 
aanvraag om een omgevingsvergunning. Het op deze wijze 
faseren van het onderzoek beperkt de onderzoekslasten, 
omdat onderzoek naar uiteenlopende uitvoeringsvarianten 
overbodig wordt. De regering beziet of de uitvoeringsregelgeving 
hierover nadere regels zou moeten bevatten.”. 
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