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Omgevingsveiligheid in de vergunningverlening

Aanvraag

Aanvraag 

Een initiatiefnemer wil een 
 activiteit ondernemen, aanpassen 
of uitbreiden. 

Extra informatie

De initiatiefnemer heeft een 
zorgplicht conform art. 1.6 
 Omgevingswet (Ow). De zorg-
plicht luidt als volgt: ‘Een ieder 
draagt voldoende zorg voor de 
fysieke leefomgeving’. 

Daarnaast geldt een specifieke 
zorgplicht voor de mba conform 
artikel 2.11 van het Bal. De spe-
cifieke zorgplicht uit artikel 2.11 
van het Bal is gekoppeld aan de 
oogmerken van artikel 2.2 van 
het Bal. Voor externe veiligheid  
is dit het waarborgen van de 
veiligheid. Een bedrijf heeft de 
plicht om vooraf na te gaan hoe 
het de veiligheid waarborgt.

Is het een mba?

Is het een mba?

H3 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving (Bal) beschrijft  
alle mba’s waarvoor algemene 
regels gelden. Alleen voor de 
 activiteiten die hier vermeld 
staan, kan externe veiligheid  
(EV) van toepassing zijn. 
Bepaal of en, zo ja, welke mba 
het betreft.

Extra informatie

mba = milieubelastende activiteit 
(H3 Bal). 

Er zijn ook andere activitieten 
 zoals o.a. bouwactiviten en 
omgevingsplanactiviteiten – dit 
stroomschema is alleen voor 
mba’s.

Geen mba, dus geen 
EV. Einde proces

Geen mba, dus geen EV. 
Einde proces 

Als het geen mba betreft die in 
H3 van het Bal beschreven staat, 
is externe veiligheid niet aan  
de orde – einde stroomschema.Bepalen bevoegd 

gezag

Bepalen bevoegd gezag

Als niet bekend is wie het 
 bevoegd gezag is, moet dit 
worden uitgezocht. Afdeling 4.1 
van het Omgevingsbesluit (Ob) 
beschrijft wie bevoegd gezag is 
voor de omgevingsvergunning. 
Hier worden ook de situaties 
voor enkel- en meervoudige 
aanvraag, magneetactiviteiten 
en voorrangsregels beschreven. 
Voor alle andere mba’s beschrijft 
afdeling 2.2 van het Bal wie het 
bevoegd gezag is.

Extra informatie

Enkelvoudige aanvraag = 
 aanvraag waarin de initiatief-
nemer een omgevingsvergunning 
voor één actviteit aanvraagt.

Meervoudige aanvraag = 
 aanvraag waarin de initiatief-
nemer een omgevingsvergunning 
voor diverse activiteiten aan-
vraagt.

Magneetactiviteit = een activi-
teit die ervoor zorgt dat er bij 
een meervoudige aanvraag altijd 
sprake is van één bevoegd gezag. 
Die activiteit is zo belangrijk dat 
zij alle andere activiteiten als het 
ware naar zich toetrekt.

Bevoegd gezag 
bekend?

Bevoegd gezag bekend?

Voor de uitoefening van de 
activiteit kan een melding aan 
het bevoegd gezag nodig zijn of 
toestemming van het bevoegd 
gezag middels een vergunning. 
Het moet duidelijk zijn bij wie de 
eventuele melding of aanvraag 
gedaan moet worden.

Vergunningsplicht?

Vergunningsplicht?

Het Bal bepaalt of een mba 
vergunningplichtig of melding-
plichtig is. Gezien de opbouw 
van het Bal is het handig eerst 
in H3 bij de betreffende mba na 
te gaan of er een vergunning-
plicht geldt. Is geen sprake van 
een vergunningplicht dan gelden 
algemene regels voor de mba die 
in hoofdstuk 4 van het Bal staan 
beschreven.

Meldingsprocedure 
H3 en H4 Bal?

Meldingsprocedure H3 en  
H4 Bal? 

Als blijkt dat de mba niet vergun-
ningplichtig is, wordt nagegaan 
of er wel een meldingsplicht 
geldt.

H3 verwijst per mba naar voor-
schriften in H4 van het Bal.  
H4 geeft per mba aan of een 
 meldingsplicht geldt en welke 
gegevens de melding moet 
bevatten. 

Geen EV.  
Einde proces

Geen EV. Einde proces.

Als er geen meldingsplicht geldt 
voor een mba dan zijn er geen 
EV-eisen.

Aanvullende 
gegevens volledig?

Aanvullende gegevens  
volledig?

Na ontvangst van de aanvullen-
de gegevens wordt beoordeeld 
of de aanvraag met aanvulling 
volledig is. 

Aanvraag volledig?
Aanvraag volledig?

Wanneer er een vergunningplicht 
geldt wordt de aanvraag beoor-
deeld op volledigheid. In H7 van 
de Omgevingsregeling staan de 
aanvraagvereisten. 

Bij een onvolledige aanvraag kan 
aanvulling worden gevraagd.

Extra informatie

Bij diverse mba’s uit H3 van het 
Besluit activiteiten leefomgeving 
(Bal) staat de plicht om ‘gegevens 
en bescheiden’ aan te leveren.

Op grond van artikel 2.18 van 
het Bal en de bepalingen over 
gegevens en bescheiden in 
H3, moeten gegevens worden 
 aangeleverd.

Melding volledig?
Melding volledig?

Algemene gegevens melding  
zie artikel 2.17 Bal.

Specifieke gegevens melding zie 
H4 Bal: hierin kunnen eisen staan 
voor gegevens die van belang 
zijn voor EV zoals het aanleveren 
van aandachtsgebieden.

Algemene regels mba 
gerelateerd

Algemene regels mba 
 gerelateerd

Als de aanvraag compleet is, 
moet ook nog beoordeeld 
 worden of aan de algemene 
regels voor de mba wordt 
 voldaan. 

Voldoet aan 
veiligheidsafstanden?

Voldoet aan veiligheids
afstanden?

De eisen die gesteld worden 
aan een melding, kunnen onder 
andere betrekking hebben op 
veiligheidsafstanden genoemd in 
H4 . 
Het betreft de afstand tussen de 
activiteit en de begrenzing van 
de locatie. Als hieraan niet vol-
daan kan worden dient dit bij  
de melding te zijn vermeld.
Indiende afstand tussen de 
activiteit en de begrenzing van 
de locatie niet voldoet, dient 
getoetst te worden aan de 
afstand tussen de activiteit en  
de zeer kwetsbare gebouwen en 
(beperkt) kwetsbare. gebouwen/
locaties. 
Als niet aan de veiligheids-
afstanden voldaan kan worden, 
kan gelijkwaardigheid (afwijken 
afstanden) worden aangevraagd.

Extra informatie

Let op: Veiligheidsafstanden 
zoals genoemd in het Bal worden 
pas plaatsgebonden risicoafstan-
den als dit in bijlage VII van het 
Bkl is aangegeven. Dus de toets 
aan de veiligheidsafstanden is 
anders dan de toets of EV van 
toepassing is. 

Locatie = Een mba vindt plaats 
op een locatie. De term ‘locatie’ 
heeft geen juridische definitie,  
hij geeft aan dat de mba die het 
Bal aanwijst een vaste plaats 
hebben. Uitgangspunt is dat een 
locatie ook een adres heeft.

Begrezing van de locatie =  
De begrenzing van de locatie is 
vaak onderdeel van aan te leve-
ren gegevens. Ook zijn er mili-
euregels aan gekoppeld, zoals 
veiligheidsafstanden. 
De begrenzing moet de aange-
wezen mba omvatten. Iemand 
die op een locatie meer dan één 
activiteit uitvoert, bijvoorbeeld 
een garage én een tankstation, 
kan volstaan met het doorge-
ven van de begrenzing van het 
geheel. Dat hoeft niet per se per 
mba te gebeuren.

De begrenzing mag geen terrein 
omvatten waar de uitvoerder van 
de mba zelf niets doet en ook 
geen zeggenschap over heeft, 
zoals de tuin van de buren.

Afwijken afstanden 
mogelijk?

Afwijken afstanden 
 mogelijk?

Op basis van de aangevraagde 
gelijkwaardigheid moet beoor-
deeld worden of afwijken van  
de veiligheidsafstanden mogelijk 
is. Als dit niet kan heeft de 
toezichthouder hier een taak  
om te controleren of de mba 
inderdaad niet plaatsvindt. 
 
Als afgeweken kan worden  
van de veiligheidsafstanden,  
dan moet vervolgens bekeken 
 worden (in bijlage VII Bkl) of 
externe veiligheid van toepassing 
is (bepalen plaatsgebonden 
risicoafstand en aandachts-
gebied).

Extra informatie

De in bijlage VII Bkl genoemde 
afstanden zijn de wettelijke 
afstanden die gelden voor  
het plaatsgebonden risico en 
aandachtsgebieden. 

Let op: veiligheidsafstanden 
hebben juridisch een andere 
status dan de plaatsgebonden 
risico afstand. Het plaatsgebon-
den risico is voor (zeer) kwets-
bare gebouwen en locaties  
een grenswaarde waar niet  
van afgeweken kan worden.

EV van toepassing 
(art. 8.12 Bkl)?

EV van toepassing  
(art. 8.12 Bkl)?

Voor de aanvraag van de omge-
vingsvergunning voor de mba 
geeft artikel 8.12 van het Besluit 
besluit kwaliteit leefomgeving 
(Bkl) de beoordelingsregels voor 
externe veiligheidsrisico’s. Hierin 
wordt verwezen naar Bijlage VII 
onder B en E van het Bkl.  
Als de mba niet in deze bijlage 
wordt genoemd is externe veilig-
heid niet aan de orde. 

Extra informatie

Voor zogenaamde Seveso- 
inrichtingen zijn aanvullende 
beoordelingsregels opgenomen 
in art. 8.13 van het Bkl.

EV van toepassing 
(Bijlage VII Bkl)

EV van toepassing  
(Bijlage VII Bkl)

H4 Bal geeft per mba aan of aan-
dachtsgebieden in de melding 
moeten worden aangegeven en 
of sprake is van een plaatsgebon-
den risico. 

Als sprake is van een plaats-
gebonden risico (PR) bevat het 
artikel in het Bal een verwijzing 
naar art. 5.9 Bkl. Dit artikel 
 verwijst weer naar bijlage VII 
onder A en D Bkl die aangeven 
wat het plaatsgebonden risico 
en de aandachtsgebieden van de 
meldingsplichtige mba zijn. 

Extra informatie

Bijlage VI van het Bkl geeft een 
limitatieve beschrijving van de 
gebouwen en locaties met de 
mate van kwetsbaarheid. 

Zeer kwetsbaar gebouw = een 
gebouw is voor mensen die 
zichzelf niet op tijd in veiligheid 
kunnen brengen (bv. Basis-
scholen, ziekenhuizen, gevange-
nissen). 

Kwetsbaar gebouw/locatie = 
gebouwen met een woonfunctie 
en bestemd voor nachtverblijf of 
als er veel personen een groot 
deel van de dag aanwezig zijn. 

Beperkt kwetsbaar gebouw/ 
locatie = De overige gebouwen 
en locaties

Geen EV bij mba. 
Einde proces

Geen EV bij mba.  
Einde proces

Geen afstand plaatsgebonden 
risico (PR) en geen aandachts-
gebied. Geen EV aspecten bij 
mba. Mba uitvoeren.  
Einde proces 

Pr106 berekenen
Pr106 berekenen

Als bijlage VII onder D of E voor 
een mba van toepassing is, 
 moeten alle afstanden worden 
berekend.

PR 106 vast afstand 
Bijlage VII Bkl?

PR 106 vast afstand  
Bijlage VII Bkl?

In Bijlage VII onder A en B wor-
den de vaste plaatsgebonden 
risicoafstanden en – indien 
relevant – de aandachtsgebieden 
van de betreffende mba weer-
gegeven. Als Bijlage VII onder D 
of E voor een mba van toepassing 
is, moeten alle afstanden worden 
berekend.

Extra informatie

De regels voor het plaatsgebon-
den risico van een mba gelden 
niet voor beperkt kwetsbare en 
kwetsbare gebouwen en beperkt 
kwetsbare en kwetsbare loca-
ties die een functionele binding 
hebben met een mba zoals 
 beschreven in bijlage VII Bkl. 
Zoals bijvoorbeeld een propaan-
tank op een camping. 

NOOT: voor exposieven en vuur-
werk gelden andere regels en 
normen.

Binnen PR 106 (zeer) 
kwetsbare locaties of 
gebouwen?

Binnen PR 106 (zeer) 
 kwetsbare locaties of 
 gebouwen?

Artikel 8.9 en 8.12 Bkl beschrijven 
de grenswaarde voor het plaats-
gebonden risico (PR) van 10-6 
per jaar voor (zeer) kwetsbare 
gebouwen en kwetsbare locaties. 
Als hieraan niet voldaan wordt, 
wordt de vergunning niet ver-
leend of mag de gemelde mba 
niet uitgevoerd worden.Gemotiveerd  

toestaan

Gemotiveerd toestaan

Als de juiste motivatie wordt 
gegeven kan het bevoegd gezag 
besluiten het beperkt kwetsbare 
gebouw of locatie wel of niet toe 
te staan. 

Als de situatie wordt toegestaan 
kan de vergunning worden 
verleend of de melding worden 
toegestaan. 

Als onvoldoende motivatie wordt 
gegeven, dan wordt de vergun-
ning niet verleend of mag de 
gemelde mba niet uitgevoerd 
worden.

Extra informatie

Voor de bestaande beperkt 
kwetsbare gebouwen of locaties 
is een motivatie vaak acceptabel. 
Voor nieuwe situaties met 
 beperkt kwetsbare bebouwen  
of locaties binnen de PR 10-6 
 contour moet een heel goed 
 motief aanwezig zijn wil dit 
toegestaan worden.

Binnen PR 106 beperkt 
kwetsbare locaties of 
gebouwen?

Binnen PR 106 beperkt 
kwetsbare locaties of 
 gebouwen?

Artikel 8.9 en 8.12 beschrijven 
de standaardwaarde voor het 
plaatsgebonden risico van 10-6 
per jaar voor beperkt kwetsbare 
gebouwen en beperkt kwetsbare 
locaties. Als hieraan niet voldaan 
wordt, kan met de juiste motiva-
tie dit wel worden toegestaan.

Is/wordt ook een 
buitenplanse OPA 
aangevraagd?

Is/wordt ook een buiten
planse OPA aangevraagd?

Om af te wijken van het om-
gevingsplan is een omgevings-
vergunning voor een buiten-
planse omgevingsplanactiviteit 
(OPA) nodig. De initiatiefnemer 
dient een OPA aan te vragen.

Extra informatie

Je toetst de aanvraag niet aan 
het omgevingsplan. Je kijkt of de 
mba past in het omgevingsplan.

Past mba in 
omgevingsplan?

Past mba in omgevingsplan?

Artikel 8.9 derde lid Bkl beschrijft 
dat als sprake is van een signi-
ficante milieuverontreiniging 
voor de beoordeling of bij de 
uitoefening van de mba reke-
ning gehouden moet worden 
met onder andere het omge-
vingsplan. Als de mba niet in het 
omgevingsplan past (activiteit is 
niet toegestaan of voldoet niet 
aan de beoordelingscriteria in 
het omgevingsplan), kan de mba 
niet uitgevoerd worden of het 
omgevingsplan moet worden 
aangepast door middel van het 
aanvragen van een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit.

Omgevingsplan 
aangepast?

Omgevingsplan aangepast? 

Als de buitenplanse omgevings-
planactiviteit (OPA) vergund 
wordt betekent dit dat het om-
gevingsplan wordt aangepast.

Vergunning mba  
niet verlenen / 
melding mba niet 
accepteren

Vergunning mba niet 
 verlenen / melding mba  
niet accepteren 

Als het omgevingsplan niet 
wordt aangepast (buitenplanse 
OPA wordt niet vergund), is  
het wenselijk de vergunning te 
weigeren.

Vergunning mba 
verlenen / melding 
mba accepteren

Vergunning mba verlenen/ 
melding Mba accepteren 

Als het omgevingsplan wordt 
aangepast (buitenplanse OPA is 
vergund) kan de mba worden 
uitgevoerd. 

Vergunning: vergunning 
 verlenen. 

Melding: de melder mede delen 
dat wordt voldaan aan de 
 algemene regels. 

Melding mba  
niet accepteren

Melding mba niet accepteren

De melder mededelen dat in 
strijd wordt gehandeld met de 
algemene regels en daartegen 
handhavingsmiddelen (kunnen) 
worden ingezet. 
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