Concept ten behoeve van internetconsultatie oktober – november 2015
Besluit van
tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening,
toezicht en handhaving)
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, nr.
IenM/BSK-2015/, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens
Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
Gelet op de artikelen 5.3, vierde lid, 5.7, eerste lid, en 5.8, tweede en derde lid, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en voor zover het betreft artikel 7.3 mede
gelet op artikel 58a, eerste lid, van de Wet op de economische delicten;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr. );
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, nr.
IenM/BSK-2015/, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede
namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Besluit omgevingsrecht wordt als volgt gewijzigd.
A
Hoofdstuk 7 komt te luiden:
Hoofdstuk 7. Uitvoering en handhaving
§7.1 Algemeen
Artikel 7.1. Definities
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
bestuursorganen: organen die bevoegd gezag zijn en die zijn belast met de
bestuursrechtelijke uitvoering en handhaving van het bepaalde bij de wet en bij of
krachtens de betrokken wetten, genoemd in artikel 5.1 van de wet, en van het toezicht
op de naleving door de onder hun gezag werkzame toezichthouders.

§7.2 Basistaken
Artikel 7.2. Taken van de omgevingsdienst
1. Gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat in
ieder geval de volgende taken voor de in bijlage IV aangewezen inrichtingen en
activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag zijn door een omgevingsdienst worden
uitgevoerd:
a. het voorbereiden van beschikkingen tot het verlenen, wijzigen of intrekken van
omgevingsvergunningen voor inrichtingen en activiteiten, die zijn aangewezen in de
categorieën 1 tot en met 4;
b. het beoordelen van meldingen, het voorbereiden van beschikkingen tot het stellen
van maatwerkvoorschriften, het beoordelen van gelijkwaardigheid van maatregelen en
het daartoe voorbereiden van beschikkingen ten aanzien van activiteiten die zijn
aangewezen in categorie 6 alsmede het beoordelen van meldingen ten aanzien van
activiteiten die zijn aangewezen in categorie 9;
c. het toezicht op de naleving van:
1°. de omgevingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften voor de
inrichtingen en activiteiten die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4
alsmede de verboden bedoeld in de artikelen 2.1 tot en met 2.3a van de wet;
2°. de voorschriften voor de activiteiten van het Activiteitenbesluit milieubeheer die zijn
aangewezen in categorie 6;
3°. de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer en de Wet
bodembescherming, die van toepassing zijn op de inrichtingen en activiteiten die zijn
aangewezen in de categorieën 1 tot en met 5 alsmede op de activiteiten die zijn
aangewezen in de categorieën 7 tot en met 10 en categorie 11, waaronder tevens wordt
begrepen het ketentoezicht;
d. het voorbereiden van beschikkingen tot handhaving van de bij of krachtens de wet,
de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming genomen beschikkingen en van de
gestelde voorschriften als bedoeld in de onderdelen a tot en met c.
2. De taken, bedoeld in het eerste lid, worden voor de categorieën van inrichtingen,
bedoeld in artikel 5.3, vierde lid, van de wet, uitsluitend door de in bijlage V aangewezen
omgevingsdiensten uitgevoerd.
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§7.3 Procescriteria
Artikel 7.3. Uitvoerings- en handhavingsbeleid
1. De bestuursorganen stellen ieder voor zich voor de taken, niet zijnde de taken,
bedoeld in het tweede lid, het uitvoerings- en handhavingsbeleid vast in een of meer
documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen zij zichzelf stellen bij
de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zullen uitvoeren en
stemmen dit onderling af. Het handhavingsbeleid wordt ook afgestemd met de organen
die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving.
2. De bestuursorganen, bedoeld in het eerste lid, dragen zorg voor:
a. het vaststellen van het uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de taken, bedoeld in
artikel 7.2, eerste lid, en voor andere taken, die aan de omgevingsdienst zijn
opgedragen in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke
doelen het zichzelf stelt bij de uitvoering en handhaving en welke activiteiten het
daartoe zal uitvoeren;
b. een uniforme uitvoering van het uitvoerings- en handhavingsbeleid voor taken,
bedoeld onder a, die plaatsvinden op het niveau van de met die taken belaste
omgevingsdienst;
c. afstemming met de organen die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving;
d. het vaststellen van het handhavingsbeleid, bedoeld onder a en b, in overeenstemming
met het Openbaar Ministerie op het niveau van de met die taken belaste
omgevingsdienst.
3. Het uitvoerings- en handhavingsbeleid, bedoeld in het eerste en tweede lid, dient
mede ter uitvoering van het bovenregionale handhavingsbeleid.
4. De bestuursorganen, bedoeld in het eerste lid, bezien regelmatig maar in ieder geval
naar aanleiding van de evaluatie, bedoeld in artikel 7.8, tweede lid, het op grond van het
eerste en tweede lid vastgestelde beleid en passen dit zo nodig aan.
5. Het uitvoeringsbeleid is gebaseerd op wet- en regelgeving, beleidskaders en een
analyse van inzichten, technieken en werkwijzen gehanteerd voor de uitvoering.
6. Het handhavingsbeleid is gebaseerd op een analyse van de problemen die zich naar
het oordeel van de bestuursorganen kunnen voordoen met betrekking tot de naleving
van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde in de gevallen waarin de zorg
voor de handhaving daarvan aan hen is opgedragen.
7. Het uitvoerings- en handhavingsbeleid geeft ten minste inzicht in:
a. de prioriteitenstelling met betrekking tot de uitvoering van de krachtens het eerste
en tweede lid voorgenomen activiteiten;
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b. de methodiek die de bestuurorganen en de organen die zijn belast met de
strafrechtelijke handhaving hanteren om te bepalen of de krachtens het eerste en
tweede lid gestelde doelen worden bereikt;
c. de daarin opgenomen objectieve criteria voor het beoordelen en beslissen over een
omgevingsvergunning en het afhandelen van meldingen, en
d. de werkwijze bij vergunningverlening en meldingen;
8. Het handhavingsbeleid geeft voorts inzicht in:
a. de afspraken die door de bestuursorganen onderling en met de organen die belast zijn
met de strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt, over de samenwerking bij en de
afstemming van de werkzaamheden;
b. de wijze waarop het toezicht op de naleving en de strafrechtelijke handhaving van het
bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde wordt uitgeoefend om de krachtens het
eerste en tweede lid gestelde doelen te bereiken;
c. de rapportage van de bevindingen van degenen die toezicht hebben uitgeoefend en
het vervolg dat aan die bevindingen wordt gegeven, respectievelijk de rapportage van
de strafrechtelijke handhaving waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard van
de geconstateerde overtredingen;
d. de wijze waarop bestuurlijke sancties alsmede de termijnen die bij het geven en
uitvoeren daarvan worden gehanteerd en de strafrechtelijke handhaving onderling
worden afgestemd, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard van de
geconstateerde overtredingen;
e. de wijze waarop de bestuursorganen omgaan met overtredingen die zijn begaan door
of in naam van die bestuursorganen of van andere organen behorende tot de overheid.
9. De bestuursorganen, bedoeld in het eerste lid, delen het uitvoerings- en
handhavingsbeleid mee aan de gemeenteraad, provinciale staten onderscheidenlijk het
algemeen bestuur van de waterschappen.
Artikel 7.4. Uitvoeringsprogramma
1. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, werken jaarlijks het
uitvoerings- en handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma voor hun organisatie
waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten de bestuursorganen
het komende jaar zullen uitvoeren. Daarbij houden de bestuursorganen rekening met de
krachtens die leden gestelde doelen en de krachtens artikel 7.3, zevende lid, onder a,
gestelde prioriteiten.
2. De bestuursorganen stemmen het uitvoeringsprogramma af met de organen die
belast zijn met de strafrechtelijke handhaving.
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3. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, delen het
uitvoeringsprogramma mee aan de gemeenteraden, provinciale staten onderscheidenlijk
het algemeen bestuur van de waterschappen.
4. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, dragen zorg voor een uniform
uitvoeringsprogramma voor de taken, bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, onder a, op het
niveau van de met die taken belaste omgevingsdienst.
Artikel 7.5. Uitvoeringsorganisatie
1. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, richten hun organisaties
zodanig in dat een adequate en behoorlijke uitvoering van het uitvoerings- en
handhavingsbeleid, bedoeld in dat artikel, en de uitvoeringsprogramma’s, bedoeld in
artikel 7.4, gewaarborgd is.
2. Daartoe draagt het bestuursorgaan er in ieder geval zorg voor dat:
a. de personeelsformatie ten behoeve van de uitvoering en de handhaving en de bij de
onderscheiden functies behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
worden vastgelegd;
b. de personen die zijn belast met de voorbereiding van besluiten ten aanzien van
aanvragen om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking hebben op
categorieën activiteiten als bedoeld in artikel 2.2a, activiteiten met betrekking tot een
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de wet of met de
voorbereiding van beslissingen als bedoeld in artikel 8.40a, derde lid, van de Wet
milieubeheer of het stellen van voorschriften als bedoeld in artikel 8.42, eerste lid, van
de Wet milieubeheer niet worden belast met:
1°. het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde
met betrekking tot een inrichting, en
2°. het voorbereiden of uitvoeren van bestuurlijke sancties met betrekking tot een
inrichting;
c. een krachtens artikel 5.10 van de wet aangewezen ambtenaar niet voortdurend
feitelijk wordt belast met het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of
krachtens de betrokken wetten bepaalde met betrekking tot dezelfde inrichting;
d. de organisatie van het bestuursorgaan ook buiten de gebruikelijke kantooruren
bereikbaar en beschikbaar is.
3. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, dragen er tevens zorg voor
dat:
a. een beschrijving van de werkprocessen, de procedures en de bijbehorende
informatievoorziening inzake de uitvoerings- en handhavingstaken van het bij of
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krachtens de betrokken wetten bepaalde en het voorbereiden, geven en uitvoeren van
bestuurlijke sancties wordt vastgesteld;
b. de uit te voeren werkzaamheden plaatsvinden overeenkomstig deze beschrijving.
Artikel 7.6. Borging van middelen
De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, dragen er zorg voor dat:
a. de voor het bereiken van de krachtens artikel 7.3, eerste lid, gestelde doelen en de
voor het uitvoeren van de in die artikelleden bedoelde activiteiten benodigde en
beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk worden gemaakt en in de
begroting van hun organisatie worden gewaarborgd;
b. de wijze van berekening van de benodigde financiële en personele middelen als
bedoeld onder a inzichtelijk wordt gemaakt;
c. voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma’s, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid,
voldoende benodigde financiële en personele middelen beschikbaar zijn en dat deze
middelen zo nodig worden aangevuld of de uitvoeringsprogramma’s zo nodig worden
aangepast.
Artikel 7.7. Monitoring
1. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, bewaken
de resultaten en de voortgang van:
a. het bereiken van de krachtens die leden gestelde doelen:
b. de uitvoering van de uitvoeringsprogramma’s, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid;
2. De bestuursorganen dragen zorg voor de registratie van de gegevens die zijn
verkregen in het kader van de uitvoering en handhaving.
Artikel 7.8. Rapportage
1. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, rapporteren periodiek over:
a. het bereiken van de krachtens die leden gestelde doelen;
b. de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, bedoeld in die leden, in verhouding
tot de prioriteitenstelling, bedoeld in artikel 7.3, zevende lid, onder a;
c. de uitvoering van de afspraken, bedoeld in artikel 7.3, achtste lid, onder a.
2. De bestuursorganen evalueren jaarlijks of de activiteiten die zijn opgenomen in de
uitvoeringsprogramma’s, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, zijn uitgevoerd en in hoeverre
deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de krachtens artikel 7.3,
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eerste en tweede lid, gestelde doelen.
3. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, delen de rapportage, bedoeld
in het eerste lid, en het verslag van de evaluatie, bedoeld in het tweede lid, mee aan de
gemeenteraad, provinciale staten, onderscheidenlijk het algemeen bestuur van de
waterschappen.
§7.4 Inspectieview Milieu
Artikel 7.9 Verplichte aansluiting
Aan de verplichting, bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, van de wet is in ieder geval
voldaan, indien de bestuursorganen, bedoeld in dat lid, waaronder het algemeen bestuur
van een omgevingsdienst de gegevens die zij beheren in verband met de uitvoering van
de taken, bedoeld in bijlage IV, via Inspectieview Milieu toegankelijk maken.
Artikel 7.10 Aanwijzing andere bestuursorganen
Als andere bestuursorganen als bedoeld in artikel 5.8, tweede lid, van de wet, worden
aangewezen: Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.
Artikel 7.11 Verplichtingen voor aangeslotenen
1. De bestuursorganen, bedoeld in de artikelen 7.9 en 7.10, maken gegevens in een
gestandaardiseerde set toegankelijk. Bij ministeriële regeling kunnen hierover nadere
regels worden gesteld.
2. Ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de
wet, wordt bij het verstrekken van persoonsgegevens gebruik gemaakt van het nummer
ter identificatie van een persoon, bedoeld in artikel 24 van de Wet bescherming
persoonsgegevens.
3. Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 2:5 van de
Algemene wet bestuursrecht, treffen de bestuursorganen passende technische en
organisatorische maatregelen ten behoeve van de verwerking van de gegevens die zij
via Inspectieview Milieu toegankelijk maken dan wel raadplegen, waaronder het
autoriseren van personen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
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Artikel 7.12 Verantwoordelijke
1. Als verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming
persoonsgegevens voor Inspectieview Milieu wordt Onze Minister van Infrastructuur en
Milieu aangewezen.
2. Inspectieview Milieu voldoet aan de principes van de Nederlandse Overheid Referentie
Architectuur.
3. Onverminderd de artikelen 6 tot en met 11 van de Wet bescherming
persoonsgegevens richt de verantwoordelijke Inspectieview Milieu zowel procedureel als
technisch zodanig in dat:
a. zoveel mogelijk vooraf door middel van een gestandaardiseerde set van gegevens,
bedoeld in artikel 7.11, eerste lid, is bepaald welke gegevens nodig zijn om het doel
waarvoor de gegevens toegankelijk worden gemaakt te bereiken en dat deze gegevens
toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn;
b. het doel waarvoor de gegevens die toegankelijk worden gemaakt door een
bestuursorgaan verwant is aan het doel waarvoor deze gegevens door dat
bestuursorgaan zijn verkregen;
c. gegevens die verplicht gedeeld worden uitsluitend door middel van Inspectieview
Milieu toegankelijk worden gemaakt indien een wettelijke verplichting dat toestaat;
d. er geen gegevens toegankelijk worden gemaakt door een bestuursorgaan of
strafrechtelijke instantie waarvoor dat bestuursorgaan een geheimhoudingsplicht heeft;
e. er geen gegevens op een centrale plaats worden bewaard;
f. alleen geautoriseerde personen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de
bestuursorganen of organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving of die
belast zijn met de opsporing van economische delicten die gegevens opvragen toegang
tot die gegevens hebben;
g. de toegang tot gegevens voor specifiek vooraf aangewezen en getoetste doeleinden
voorbehouden is aan de daartoe geautoriseerde personen die vallen onder de
verantwoordelijkheid van de bestuursorganen of organen die belast zijn met de
strafrechtelijke handhaving of die belast zijn met de opsporing van economische delicten
die gegevens opvragen;
h. de bewaartermijn van gegevens ten aanzien van een enkelvoudige bevraging binnen
Inspectieview Milieu ten hoogste een maand is en van de informatie die als bewijsmiddel
dient ten hoogste vijf jaar. Na afloop van de termijn wordt de informatie vernietigd;
i. het informatiebeveiligingsniveau ‘departementaal vertrouwelijk’ is en voor gegevens
verkregen uit processen-verbaal dan wel een opsporingsonderzoek ‘staatsgeheim
confidentieel’.
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Artikel 7.13 Kostenverdeling
1. De jaarlijkse beheerkosten komen voor rekening van Onze Minister van Infrastructuur
en Milieu.
2. De bestuursorganen en organen die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving die
op Inspectieview Milieu zijn aangesloten, betalen jaarlijks een bij ministeriële regeling te
bepalen bedrag voor het technisch- en applicatie beheer.
B
Er worden twee bijlagen toegevoegd, luidende:
Bijlage IV. Behorend bij artikel 7.2, eerste lid
Aanwijzing inrichtingen en activiteiten behorend bij de taken als bedoeld in
artikel 7.2, eerste lid.
Categorie 1
Een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort of die behoort tot een categorie van
inrichtingen als bedoeld in bijlage I, onderdeel B en C, waarvoor een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van de wet is vereist, waarvoor
gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn.
Categorie 2
Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een geldend planologisch regime
in het kader van de verwezenlijking van een project van provinciaal ruimtelijk belang,
waarvoor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de
wet is vereist.
Categorie 3
Een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen als bedoeld in bijlage I,
onderdeel B of C, waarvoor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder e, van de wet is vereist, waarvoor burgemeester en wethouders bevoegd
gezag zijn.
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Categorie 4
Een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen als bedoeld in artikel 2.2a,
waarvoor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de
wet is vereist.
Categorie 5
Activiteiten met stoffen, preparaten, genetisch gemodificeerde organismen, producten
en toestellen waarvoor voorschriften zijn gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer en
de Wet bodembescherming,met uitzondering van particulieren.
Categorie 6
Een of meer van de volgende activiteiten van het Activiteitenbesluit milieubeheer die
plaatsvinden binnen een inrichting type B als bedoeld in dat besluit:
a. het telen en kweken van gewassen in een kas, bedoeld paragraaf 3.5.1,
b. het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, bedoeld in
paragraaf 3.5.2,
c. het telen van gewassen in de open lucht, bedoeld in paragraaf 3.5.3,
d. het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van
melkrundvee, bedoeld in paragraaf 3.5.8,
e. het verrichten van agrarische activiteiten, bedoeld in afdeling 3.5, door middel van
gemechaniseerd loonwerk,
f. activiteiten met betrekking tot metaal, bedoeld in afdeling 4.5,
g. activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere
gemotoriseerde apparaten, bedoeld in afdeling 4.6,
h. het opslaan en bewerken van afval, voor zover daarover regels zijn gesteld in,
afdeling 3.4 of in afdeling 4.1,
i. het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en
daarmee samenhangende activiteiten, als bedoeld in paragraaf 3.3.3,
j. het industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken, bedoeld in
paragraaf 3.6.3,
k. het in werking hebben van een koelinstallatie, bedoeld in paragraaf 3.2.6,
l. activiteiten met betrekking tot textiel, als bedoeld in paragraaf 4.7a,
m. activiteiten met betrekking tot rubber of kunststof als bedoeld in afdeling 4.4,
n. het schieten op binnenschietbanen, bedoeld in paragraaf 3.7.1,
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o. het schieten op buitenschietbanen, bedoeld in paragraaf 3.8.3,
p. het in werking hebben op een ijsbaan dan wel skihelling van een koelinstallatie,
bedoeld in paragraaf 3.2.6,
q. mechanische bewerkingen van steen, bedoeld in paragraaf 4.5a.1,
r. het vervaardigen van betonmortel, bedoeld in paragraaf 4.5a.4,
s. het vormgeven van betonproducten, bedoeld in paragraaf 4.5a.5,
t. het in werking hebben van een windturbine, bedoeld in paragraaf 3.2.3,
u. het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie,
bedoeld in paragraaf 3.2.1,
v. het in werking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een
strooiveld, bedoeld in paragraaf 4.8.9,
w. het ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal, bedoeld in paragraaf 4.7.1,
x. het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel houten, kurken of houtachtige
voorwerpen, bedoeld in paragraaf 4.3.2,
y. het chemisch behandelen van steen, bedoeld in paragraaf 4.5a.3 dan wel het
mechanisch bewerken van natuursteen, bedoeld in paragraaf 4.5a.1,
z. het opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere
ontplofbare stoffen, bedoeld in paragraaf 4.1.2,
aa. de behandeling van stedelijk afvalwater, bedoeld in paragraaf 3.1.4a en het opslaan
en overslaan van goederen bij een zuiveringstechnisch werk, bedoeld in paragraaf 3.4.3,
bb. het lozen van grondwater vanuit een proefbronnering in het kader van een
saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering als bedoeld in paragraaf 3.1.1,
cc. het in werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte, bedoeld in
paragraaf 4.8.10,
dd. het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.6.3,
ee. Het lozen als bedoeld in afdeling 3.1.
Categorie 7
Bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot de opsporing en winning van natuurlijke
hulpbronnen.
Categorie 8
Bedrijfsmatige activiteiten die verbonden zijn met het tot stand brengen en beheren van
werken en infrastructurele voorzieningen door bedrijven of instellingen.
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Categorie 9
Bedrijfsmatige activiteiten als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
Categorie 10
Het saneren van de bodem en bedrijfsterreinen en het lozen van grondwater vanuit een
proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering
voor zover dat plaatsvindt buiten een inrichting.
Categorie 11
Bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot:

-

gevaarlijke afvalstoffen;

-

bedrijfsafvalstoffen;

-

ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen;

-

asbest;

-

vuurwerk;

-

bouwstoffen;

-

grond;

-

baggerspecie;

-

meststoffen;

-

dierlijke vetten;

-

radioactief schroot;

-

destructiemateriaal;

-

explosieven voor civiel gebruik;

-

of andere gevaarlijke stoffen.
Bijlage V. Behorend bij artikel 7.2, tweede lid
Aanwijzing van omgevingsdiensten als bedoeld in artikel 7.2, tweede lid

1. Omgevingsdienst Groningen;
2. Omgevingsdienst Regio Nijmegen;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
4. DCMR Milieudienst Rijnmond
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5. Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
6. RUD Zuid Limburg
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip
dat voor de verschillende artikelen dan wel onderdelen daarvan verschillend kan worden
vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
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