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Bijlage 1 Samenvatting systematiek regels geluid/geur/trillingen van 
Mba uit de VNG staalkaarten 
 

Begrippen 

De staalkaart gaat niet over alle Mba’s, maar komt met de term ‘Locatiegebonden activiteiten met 

gebruiksruimte’. Dit is een uitvinding van de VNG. 

• Locatiegebonden: de activiteit mag niet overal, het OP geeft aan waar het mag 

• Gebruiksruimte: De activiteit is begrensd (aantal, maten, planologische- en 

milieugebruiksruimte 
Dit is een deelverzameling van het begrip Mba. 

Structuur 

De staalkaart wil regels zo veel mogelijk voor alle activiteiten overal laten gelden. Waar nodig kunnen 

aanvullend regels komen voor specifieke activiteiten of gebieden. Hierdoor moet je anders zoeken: 

regels voor een activiteit kunnen op meer plekken staan. 
 

Hoofdstuk 4 wijst gebiedstypen aan (bedrijventerrein, buitengebied, e.d.) en deelt op hoofdlijnen 

functies toe. 

• Insluiten: wat mag er wel in dit gebied (bijv. waar is een bedrijventerrein voor bedoeld) 

• Uitsluiten: wat mag er niet in dit gebied (bijv. wat mag er niet in een woonwijk) 

De keuze wat er wel en niet in een gebied mag, bepaalt op hoofdlijnen waar het evenwicht ligt tussen 

beschermen en benutten. Door meer milieubelastende activiteiten uit te sluiten wordt hinder en 

gezondheidsschade al voorkomen. 

 

In Hoofdstuk 5 worden regels gesteld over effecten op de omgeving. Ook kan daar per locatie nader 

worden bepaald waar iets mag en in welke mate. 

 

Algemene regels Geluid, geur en trillingen 

Deze regels gelden voor alle Mba, op alle gevoelige gebouwen (behalve op industrieterrein met 

geluidproductieplafond). Minimaal de standaardwaarden en grenswaarden uit het Bkl overnemen. 

 

Variant bedrijventerrein (milieuzonering nieuwe stijl) 

Voor bedrijventerreinen kan de milieuzonering uit de huidige bestemmingsplannen worden voortgezet. 

Dat gebeurt volgens de manier van milieuzonering nieuwe stijl: bij een zone hoort niet langer een 

toegelaten milieucategorie, maar een toegelaten geluid- en geurbelasting op een bepaalde afstand. 
 

De staalkaarten bevatten overgangsrecht voor bestaande situaties die niet aan de nieuwe regeling 

voldoen. Dit houdt in dat B&W binnen 5 jaar besluiten of de bestaande situatie kan voortbestaan.
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Bijlage 2 Overzicht aandachtsgebieden 
 

Doel: deze tabel biedt een overzicht hoe aandachtsgebieden doorwerken in het omgevingsplan. Nadere uitleg staat in de formulieren in het basisadvies 

omgevingsplan. 

 

Zkg= zeer kwetsbaar gebouw 

Kg = kwetsbaar gebouw 

Bkg = beperkt kwetsbaar gebouw 

 

Bron Aandachtsgebied 
(vanuit de wet) 

Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving 
hst4 

Regels aan activiteiten Hst5 (beleidsneutraal) 

  Gebieden (insluiten 
en uitsluiten 
activiteiten) 

Thema’s (zones 
e.d.) 

Opties: 

• Verbod (uitsluiting) 

• Vergunningplicht, met beoordelingsregels 

• Algemene regels + meldplicht 

• Algemene regels + informatieplicht 

• Algemene regels + geen plicht 

• Geen regels 

Aardgasleiding Brandaandachtsgebied  100% letaal-contour 
 

• Uitsluiten nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ 
binnen 100% letaal-contour 

• Vergunningplicht OPA kg/Bkg (bouwen en/of in 
gebruik nemen voor zover niet al planologisch 
toegestaan) 
o Beoordelingsregels: kwalitatieve afweging 

zelfredzaamheid e.d., zie EV-visie 

 1% letaal contour • Vergunningplicht OPA alle gebouwen (zie 
hierboven) 

 Voorschriftengebied 
art. 5.14 Bkl 

• verplicht voor Zkg 

• keuze voor kg en 
Bkg  

(Geen zone, per 
locatie aanwijzen!!!) 
 

Geen (hier gelden automatisch regels Bbl art. 4.90 tot 
en met 4.96) 
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Basisnet spoor 
(Rotterdam-
Woerden) 

Brandaandachtsgebied 
zone 0-30 meter 

 Veiligheidszone 
brand 
 

• Uitsluiten nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ 
binnen zone. 

• Vergunningplicht OPA kg/Bkg 
o Beoordelingsregels: kwalitatieve afweging 

zelfredzaamheid e.d., zie EV-visie 

• Voorschriftengebied. Zie aardgas 

Explosieaandachtsgebied  Zone 30-200 meter • Vergunningplicht OPA alle gebouwen 
o Beoordelingsregels: kwalitatieve afweging 

zelfredzaamheid e.d., zie EV-visie  
o extra beoordelingsregel bij Zkg 

Basisnet weg 
(N11-A12-A20) 

brandaandachtsgebied 
(0-30 meter) 

 Veiligheidszone 
brand 
 

• Uitsluiten nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’. 

• Vergunningplicht OPA kg/Bkg binnen 
veiligheidszone  
o Beoordelingsregels: kwalitatieve afweging 

zelfredzaamheid e.d., zie EV-visie 

  Voorschriftengebied 
art. 5.14 Bkl 

• verplicht voor Zkg 

• keuze voor kg en 
Bkg 

• Geen (hier gelden automatisch regels Bbl art. 4.90 
tot en met 4.96) 

Explosieaandachtsgebied 
(30-80 en 80-200m) 
Dit nog uitsplitsen? 

 Zone 30-200 meter 
 

• Uitsluiten nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’. 

• Vergunningplicht OPA kg/Bkg binnen aangewezen 
zone 
o Beoordelingsregels: kwalitatieve afweging 

zelfredzaamheid e.d., zie EV-visie 

  Voorschriftengebied 
art. 5.14 Bkl 

• verplicht voor Zkg 

• keuze voor kg en 
Bkg 

• Geen (hier gelden automatisch regels Bbl art. 4.90 
tot en met 4.96) 

Transport gevaarlijke 
stoffen provinciale 
wegen 

Geen wettelijk 
aandachtsgebied, wel 
beleid PZH aandacht 
binnen 80 meter van een 
provinciale weg 

 Veiligheidszone 
brand 

• Vergunningplicht OPA alle gebouwen binnen 
aangewezen zone 
o Beoordelingsregels: kwalitatieve afweging 

zelfredzaamheid e.d., zie EV-visie 

Basisnet water (Lek) brandaandachtsgebied 
(0-30 meter); 
 

 Veiligheidszone 
brand 
 

• Uitsluiten nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’. 

• Vergunningplicht OPA kg/Bkg binnen zone 
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Explosieaandachtsgebied 
(30-80 en 80-200m) 
Dit nog uitsplitsen? 

 Veiligheidszone 
explosie 
 

• Uitsluiten nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’. 

• Vergunningplicht OPA kg/Bkg binnen zone 

EV – LPG 
tankstations 

Aandachtsgebied 
brand] 

LPG tankstation 
uitsluiten in gebieden: 

• Woongebied 

• Bedrijventerreinen 
waar in de huidige 
bestemmingplannen 
BEVI-inrichtingen 
ook al zijn 
uitgesloten. 

Doorgaande routes 
LPG 

• Vestiging LPG tankstation toegelaten op locaties 
grenzend aan doorgaande route (voor zo ver niet 
uitgesloten in dat gebied)  

• Vergunningplicht vestiging LPG tankstation 
o Beoordelingsregels: kwalitatieve afweging 

zelfredzaamheid e.d., zie EV-visie 

Veiligheidszone 
brand/explosie 
gelijk aan 
aandachtsgebied 
 

• Uitsluiten ‘zeer kwetsbare gebouwen’ 

• Vergunningplicht OPA kg/Bkg 
o Beoordelingsregels: kwalitatieve afweging 

zelfredzaamheid e.d., zie EV-visie 

EV – 
Gasontvangststations 

PM   •  

EV – Opslag 
gevaarlijke stoffen 
(PGS15/overig) 

PM   •  

EV – Tankstations 
CNG, LNG, waterstof 

PM   •  

EV – Windturbines PM   •  

Luchtkwaliteit wegen 
(extra optie) 

Geen wettelijk 
aandachtsgebied 

 Milieuzone 
luchtkwaliteit 1 
Aan weerszijde: 

• 300 meter breed 
bij rijkswegen 

• 50 meter bij 
provinciale 
wegen en drukke 
wegen 

• Vergunningplicht gevoelig gebouw > integrale 
afweging 
o Beoordelingsregels: zie schone lucht akkoord, 

(nog uitwerken) 

  Milieuzone 
luchtkwaliteit 2 
100 meter vanaf 
een rijksweg 

• geen woningen en gevoelige functies toestaan 
(initiatieven dus buitenplans) 

Geluid wegen Aandachtsgebied 
(berekenen o.b.v. BGE) 

 Milieuzone geluid 
wegen 

Vergunningplicht geluidgevoelig gebouw (bouwen 
en/of in gebruik nemen) 
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(Gerelateerd aan 
aandachtsgebied) 

• Indieningsvereiste:  
o akoestisch onderzoek 

• Beoordelingsregels: 
o Algemeen: hier landt hw-beleid (nog 

uitwerken) 
o Specifiek: Aanduidingen (dove gevel 

e.d.) overnemen van verbeelding 
oude BP 

Geluid spoor aandachtsgebied 
berekenen o.b.v. 
spoorregister 

 Milieuzone geluid 
spoor 
Gerelateerd aan 
aandachtsgebied 

Vergunningplicht geluidgevoelig gebouw (bouwen 
en/of in gebruik nemen) 

• Indieningsvereiste:  
o akoestisch onderzoek 

• Beoordelingsregels: 
o Algemeen: hier landt hw-beleid (PM 

Rianne) 
o Specifiek: Aanduidingen (dove gevel 

e.d.) overnemen van verbeelding 
oude BP 
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Bijlage 3 Gebiedstypen Midden-Holland 
Juni 2022 

 

Deze notitie stelt een standaardindeling in gebiedstypen voor, gebaseerd op het VNG casco. Waar 

nodig wordt deze aangevuld met gebiedstypen die specifiek in de regio Midden-Holland van belang 

zijn. 

 

Aanleiding en doel 

Volgens de systematiek van het VNG Casco / staalkaarten omgevingsplan verdeelt de gemeente haar 

grondgebied in gebieden van een bepaald type. Bij elk type gebied worden bepaalde activiteiten 

ingesloten of uitgesloten. Hierdoor ontstaat een toedeling van functies aan locaties op hoofdlijnen. 

Desgewenst kan binnen die gebieden exacter worden gestuurd wat waar mag, met nadere 

aanwijzingen. 

 

Het basisadvies omgevingsplan van ODMH adviseert voor sommige onderwerpen om activiteiten in 

gebieden in- of uit te sluiten.  

 

In Midden-Holland is in 2007 al gebiedsgericht milieubeleid opgesteld, met een indeling in 

gebiedstypen. Het is dus handig dat de gehanteerde gebiedstypen overeenstemmen. 

 

Advies gebiedstypen 

In onderstaande tabel staan naast elkaar: 

• De gebiedstypen die de VNG bedacht heeft (t/m juni 2022) 

• De gebiedstypen uit het gebiedsgerichte milieubeleid van Midden-Holland (2007) 

• Voorstel voor samenvoeging van beide 

• Beschrijving van het gebiedstypen, gebaseerd op gebiedsgerichte milieubeleid en 
staalkaarten 

 

In figuur 1 is de gebiedstypenkaart van Midden-Holland voor de periode (2015-2020) weergegeven. 

Deze kaart geeft behalve de situatie in 2007 tevens een indicatie van de toen voorgenomen 

ontwikkelingen binnen de regio. Deze kaart is anno 2020 dus niet geheel actueel. Ook zijn delen van 

ons werkgebied nog niet opgenomen. Alphen was, behalve Boskoop, nog geen deelnemer van 

ODMH. In de Krimpenerwaard deden niet alle toenmalige gemeenten mee aan het Regionaal 

Beleidskader Milieukwaliteiten.
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Gebiedstype VNG 
Gebiedstype 
Midden-Holland 

Samenvoeging VNG en 
Midden-Holland 

• Met daaronder 
mogelijke nadere 
onderverdeling of 
varianten Typering, omschrijving 

Woongebied Wonen 

Woongebied 

• Woongebied met 
dorps/wijkvoorzieningen 

In deze gebieden wordt overwegend gewoond. Daarnaast is een mengvorm 
van woningen en voorzieningen mogelijk. Bv: Bloemendaal (Gouda), 
woonwijken buiten de dorpskern. 
Het DGO beleid van Alphen maakt onderscheid in groenstedelijk wonen en 
dorps wonen. 

Centrum (1e 
generatie 
staalkaarten) 

Centrum 

Centrum Dit gebied kenmerkt zich als specifiek ontmoetingsgebied. Er vinden 
activiteiten plaats als winkelen en uitgaan. Daarnaast wordt er gewoond en 
gewerkt. Bv.: Binnenstad van Gouda; kernen gemeenten; buurtcentrum zoals 
winkelcentrum Goverwelle 
De oude staalkaart centrum-stedelijk van VNG zegt dat het zinvol kan zijn om 
onderscheid te maken in deelgebieden binnen een centrumgebied, bijv. 
uitgaansgebied, winkelgebied, woongebied, ambachtelijke bedrijvigheid, etc. 
Omdat hierover nog niet met gemeenten gesproken is, wordt deze uitsplitsing 
hier nog niet gemaakt. 

Bedrijventerrein 

Werkgebied 
1_hinderlijke 
bedrijvigheid/industr
ie 

Gebied voor middelzware 
bedrijvigheid 
(nog definiëren, bijv. 
milieuzone 3) 

Bedrijven die in grote mate milieuhinder veroorzaken door grootschaligheid 
en/ of door ligging nabij woningen Bv.: Kromme Gouwe, Dammestraat, 
Middelblok. 
Deze activiteiten zijn in beginsel niet te combineren met gevoelige functies. 
 
De VNG onderscheidt hierbinnen: 

a) bedrijventerreinen met een lage tot middelhoge milieubelasting die 
grenzen aan geprojecteerde ontwikkellocaties voor milieugevoelige 
functies zoals wonen,  

b) perifere bedrijventerreinen met een middelhoge tot zware 
milieubelasting [geen geluidzone] waarbij zorgvuldig omgaan met de 
ruimte op het bedrijventerrein het doel is. 

Dit onderscheid lijkt zinvol,  

Gebied voor industrie 
(nog definiëren, bijv. 
milieuzone 4 en hoger) 

• Idem, met grote 
lawaaimakers 

• Idem, met gevaarlijke 
stoffen 
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Werkgebied 
2_beperkte 
milieuhinder 
(bedrijven, 
kantorenpark, 
woonboulevard) 

Gebied voor lichte 
bedrijvigheid 
(nog definiëren, bijv. 
milieuzone 1 en 2) 

of 
Gebied voor functiemenging 
(zie Milieuzonering Nieuwe 
Stijl) 

MH: Bedrijven die in beperkte mate milieuhinder veroorzaken voor de 
omgeving Bv.: Galgenoord, Thiendenland 
VNG: Bedrijventerreinen of delen daarvan met een lage milieubelasting, die 
tevens geschikt zijn voor detailhandel, dienstverlening en horeca. 
Deze activiteiten zijn in beginsel wel te combineren met gevoelige functies. 
 
In de VNG handreiking Milieuzonering Nieuwe Stijl staat een 
voorbeelduitwerking voor dit soort gebied. Deze komt ook in de geïntegreerde 
staalkaart.  

Buitengebied 

• Buitengebied 
Agrarisch 

• Buitengebied 
Natuur 

• Buitengebied 
Verweving van 
functies  

• Buitengebied 
Stedelijk 
uitloopgebied   

Glastuinbouw 
Buitengebied - 
Glastuinbouw 

In dit gebied is glastuinbouw geconcentreerd. Bv.: glastuinbouw Nieuwerkerk 

Boomteelt 
Buitengebied - Boomteelt In dit gebied is boomteelt geconcentreerd Bv.: Greenport Boskoop 

overig buitengebied 

Buitengebied – agrarisch 

• Met natuurwaarden 

Rustig, agrarische activiteit, mogelijk met natuurwaarden, (extensieve) 
recreatiefunctie; Bv.: Grote delen Krimpenerwaard; Reeuwijkse 
plassengebied 

Recreatiegebied 
Recreatiegebied 

• Met natuurwaarden 

In deze gebieden liggen de sport- en (intensieve) recreatievoorzieningen; 
Stedelijk groen zoals parken en volkstuincomplexen. Bv.: Groenhovenpark in 
Gouda; sportvelden Bodegraven 

Lintbebouwing 
Buitengebied - 
Lintbebouwing 

Bebouwingslinten langs (doorgaande) wegen en dijken in het buitengebied. 
Hier vinden we een verweving van functies als wonen, agrarische activiteit en 
bedrijvigheid Bv.: Provinciale weg van Gouda naar Oudewater 

n.v.t. 
Buitengebied - 
Natuurgebied 

Gebieden met behoud van natuurwaarden als hoofdfunctie (zoals NNN-
gebieden), andere functies zijn daaraan ondergeschikt. Bv.: Broekvelden, 
Vettenbroek, Polder Stein 

n.v.t. Infrastructuur 
Nog kijken of het zinvol is dit 
als gebiedstype aan te wijzen. 

Deze gebieden hebben een overwegende verkeersfunctie. Niet alleen 
verkeerswegen maar ook spoorlijnen en vaarwegen Bv.: Henegouwerweg, 
spoorlijn Moordrecht – Gouda; A12 

Woongebied-
transformatie 

n.v.t. 

Transformatiegebied In deze gebieden vindt de komende tijd transformatie plaats van bedrijven of 
andere functies naar wonen of andere gevoelige functies. Deze functies 
bestaan dus nog enige tijd naast elkaar. Bv.: Rijnhaven-Oost, Zoutman. Ook 
een uitleglocatie als het Vijfde Dorp zou hieronder kunnen vallen omdat er nu 
andere functies in het gebied zijn. 
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Bijlage 4 Advies per onderwerp (Formulieren)  
In dit hoofdstuk staat het advies per onderwerp. Dit is gegroepeerd in paragrafen: 

• Lokaal beleid voor Milieubelastende activiteiten 

• Aandachtsgebieden 

 

Later volgen paragrafen over: 

• Duurzame leefomgeving 

• Bodembeleid 
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Lokaal beleid voor Milieubelastende activiteiten 
 

1.1 Bodem / grondwatermonitoring bij olieafscheiders 
Versie 14 januari 2022 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): Verplichte grondwatermonitoring bij olieafscheiders 
in zettingsgevoelig gebied 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 
(kies uit Benutten van de fysieke 
leefomgeving / Beschermen van de 
gezondheid en van het milieu / Beschermen 
cultureel erfgoed / Waarborgen van de 
veiligheid / Behoud van ruimte voor 
toekomstige functies / Beschermen van 
natuurwaarden / Anders, nl:) 
 

Beschermen van de gezondheid en van het milieu 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

Notitie Bodemonderzoek bij bedrijven, 2010 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

Ja 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

Vóór ingang Ow, gepland 1 juli 2022 

-Andere reden, nl: - 

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet? niks 

Wat staat er in het Bkl? niks 

Wat staat er in het Bal? H4 bevat inhoudelijke regels voor milieubelastende 
activiteiten en lozingsactiviteiten. Bij de volgende 
paragrafen zijn regels opgenomen over een 
‘olieafscheider’: 4.18, 4.20, 4.21, 4.22, 4.39, 4.40, 
4.43, 4.44, 4.47, 4.58, 4.94, 4.95, 4.97, 4.104 en 
4.109. 

Wat staat er in het Bbl? niks 

Wat staat er in het Omgevingsbesluit? niks 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid niks 

Omgevingsverordening niks 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Alphen: 
Bodegraven-Reeuwijk: 
Gouda: 
Krimpenerwaard: 
Waddinxveen: 
Zuidplas: 
 

Regionaal afgestemd beleid: Notitie Bodemonderzoek bij bedrijven, 2010 
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De notitie is als beleidsregel door alle colleges 
vastgesteld (Alphen ad Rijn 17-11-2015, 
Bodegraven-Reeuwijk 13-03-2012, Gouda 09-11-
2010, Krimpenerwaard 13-09-2016, Waddinxveen 
07-12-2010 en Zuidplas 09-11-2010). 

Verordeningen gemeente: niks 

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

niks 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

niks 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

a) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

b) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

Op dit moment worden op grond van deze 
notitie bij alle inrichtingen die liggen in een 
zettingsgevoelig gebied en die beschikken over 
een olie/benzine-afscheider (OBAS) 
maatwerkvoorschriften opgelegd over de 
monitoring van het grondwater. 
 
Zie omgevingswiki onder ‘grondwatermonitoring 
bij olie-water-afscheiders’: 

- Uitleg 
- Kaart zettingsgevoelig gebied 
- Voorschriften 

 
Wij adviseren het huidige beleid hierover voort 
te zetten en in aanvulling op de onder 2a 
genoemde paragrafen uit het Bal bij een 
olieafscheider monitoring van het grondwater 
verplicht te stellen. Als werkingsgebied 
adviseren wij de kaart zettingsgevoelig gebied 
aan te houden. 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

a) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

b) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

- 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 
Nee, 
De wens om te komen tot een maatwerkregel voor OBAS in zettingsgevoelig gebied is voorgelegd 
aan het programma Bodembeheer van de toekomst, een initiatief van het gemeentelijk netwerk 
bodem en ondergrond. Zij kunnen meedenken. 
Vanuit dit programma zijn staalkaarten ontwikkeld en voorbeeldregels opgesteld. Men sluit aan op 
het project gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan van de VNG. 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

- 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

Aanwijzen zettingsgevoelige gebieden, hier 
geldt de regel over de monitoring van het 
grondwater. 
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Kaart beschikbaar bij ODMH. 

Activiteiten 
1) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
2) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Regel heeft betrekking op meerdere activiteiten 
uit het Bal, zie vraag 2a. Regel moet hiernaar 
verwijzen. 
 
Voorstel plaats in regelstructuur o.b.v. staalkaart 
bedrijventerrein: 
Titel 5.2 Activiteiten met gebruiksruimte: wonen, 
werken, recreëren en maatschappelijk. 
Afdeling 5.2.2: Activiteit overstijgende regels 
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1.2 EV – LPG tankstations 

14 januari 2022 
 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): • Uitsluiten LPG tankstations in woongebieden en 
mogelijk andere gebiedstypen 

• Behouden vergunningplicht LPG 

• Bepalen waar wel toegestaan 

• Wel/niet aanwijzen voorschriftgebieden 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 
(kies uit Benutten van de fysieke 
leefomgeving / Beschermen van de 
gezondheid en van het milieu / Beschermen 
cultureel erfgoed / Waarborgen van de 
veiligheid / Behoud van ruimte voor 
toekomstige functies / Beschermen van 
natuurwaarden / Anders, nl:) 

Waarborgen van de veiligheid 
Benutten van de fysieke leefomgeving (ruimte voor 
‘kwetsbare gebouwen’) 
 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

Er is geen specifiek geformuleerd regionaal beleid, 
wel afgestemd/overeenkomstig lokaal beleid 
(gemeentelijke Visies externe veiligheid). 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 

Ja 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

• Lokaal beleid zegt iets over het uitsluiten in 
bepaalde gebieden. Dat beleid kan worden 
voortgezet/evt. uitgebreid; 

• Bij opstellen definitief omgevingsplan moet 
vergunningplicht worden opgenomen, omdat dit 
vervalt voor LPG onder de OW 
(vergunningplicht opgenomen in bruidsschat); 

• Hoge urgentie i.v.m. eventuele aanvragen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
aandachtsgebied LPG tankstations (worden 
ontwikkelingen toegestaan en zo ja, onder 
welke voorwaarden (spelregels EV veranderen 
onder OW) 

-Andere reden, nl: - 

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet? Doel OW is o.a. Beschermen fysieke leefomgeving 

Wat staat er in het Bkl? • LPG aangewezen als risicovolle activiteit 
(bijlage VII, A1a, PR en BAG/EAG) 

• Aanwijzen voorschriftgebieden art. 5.14 Bkl 
(overweging) 

• Afwegen groepsrisico art. 5.15 Bkl 
 

Wat staat er in het Bal? (§3.8.10) tanken, opslaan LPG, meldplicht en aan 
te houden afstanden (art. 4.472c, inclusief 
plaatsgebonden risicocontouren) 
 

Wat staat er in het Bbl? Bouwkundige maatregelen art. 4.90 -4.95 (indien 
voorschriftengebieden worden aangewezen) 

Wat staat er in het Omgevingsbesluit? - 

 

2b Provincie 
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Omgevingsvisie/beleid Externe veiligheid aangewezen als provinciaal 
belang, PZH richt zich op: 
1. Het clusteren van risicovolle activiteiten; 
2. Verantwoord combineren van risicovolle 

activiteiten; 
3. Reduceren van risico’s aan de bron; 
4. Nemen van maatregelen in de omgeving van 

een risicovolle activiteit; 
5. Verhogen van de kwaliteit van de uitvoering; 
6. Beschikbaarheid basisinformatie. 

Omgevingsverordening (nu nog beleid uit 
2015) 

Provinciaal belang wanneer oriëntatiewaarde 
groepsrisico wordt overschreden. 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Geen specifiek beleid in omgevingsvisies. In de 
omgevingsvisies van de gemeenten staat meer 
algemeen wel dat bij ruimtelijke ontwikkelingen 
(bijv. woningbouw) rekening wordt gehouden met 
o.a. veiligheid. 

Regionaal afgestemd beleid: In gemeentelijke Visies externe veiligheid: 

• Nieuwe LPG tankstations niet toegestaan in 
woongebieden en alleen toegestaan langs 
doorgaande routes; 

• Nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen het 
invloedsgebied in principe niet toegestaan; 

• Overige ruimtelijke ontwikkelingen alleen 
mogelijk na verantwoording groepsrisico, 
waarbij aspecten als hoogte groepsrisico, 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid aan de 
orde komen. 

Verordeningen gemeente: - 

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

• Tanken LPG doorgaans alleen toegelaten met 
specifieke aanduiding. Geen kwetsbare 
gebouwen toegelaten binnen PR 10-6 (is 
gesaneerd jaren ’00). 

• In veel bestemmingsplannen (met name bij 
bedrijventerreinen) is opgenomen dat nieuwe 
‘BEVI-inrichtingen’ zijn uitgesloten. Daartoe 
behoren onder de huidige wetgeving ook LPG 
tankstations. Het begrip ‘BEVI-inrichtingen’ komt 
onder de OW te vervallen. Alle risicovolle 
activiteiten worden onder de OW ‘op één hoop 
gegooid’. Om het formeel goed te regelen zou 
er dus per (risicovolle) activiteit bepaald moeten 
worden wat waar wel/niet is toegestaan; 

• Voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
aandachtsgebieden LPG die niet voldoen aan 
tijdelijk omgevingsplan, duidelijkheid geven of er 
wel/niet een voorschriftengebied geldt. Als er in 
definitief omgevingsplan voor gekozen wordt om 
voorschriftgebieden aan te wijzen, dan is het 
wel zo consistent om dat in tijdelijk 
omgevingsplan ook al te doen. 

 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

Artikel 22.263 Omgevingsvergunning tanken met 
LPG, vergunningplicht wordt via bruidsschat 
behouden, gemeente bepalen hoe mee om te gaan 
in definitief omgevingsplan. 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
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Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

c) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

d) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

De ODMH adviseert: 

• Voortzetten beleid activiteit LPG niet 
toegestaan binnen woongebieden; 

• Activiteit LPG niet toestaan binnen de 
bedrijventerreinen waar in de huidige 
bestemmingplannen BEVI-inrichtingen ook al 
zijn uitgesloten; 

• Activiteit LPG alleen toestaan langs 
doorgaande routes; 

• Voortzetten beleid geen nieuwe ‘zeer 
kwetsbare gebouwen’ (ZKG) binnen 
aandachtsgebied LPG; 

• Voortzetten beleid sterke terughoudendheid 
met ruimtelijke ontwikkelingen (niet alleen 
ZKG) binnen aandachtsgebied LPG, 
vergunningplicht instellen voor alle 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen AG; 

• Vergunningplicht LPG opnemen in definitief 
omgevingsplan; 

• Advies is om wel voorschriftgebieden vast te 
stellen (5.14 Bkl) als ‘drukmiddel’ om RO 
ontwikkelingen in omgeving te beperken. 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
Voorbeeld: 

c) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

d) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

• Naast het gebiedstype ‘woongebieden’ kan 
voor meer gebiedstypen worden bekeken of 
de activiteit LPG is toegestaan, in combinatie 
met vergunningplicht (maatwerk per 
gemeente); 

• Minder of helemaal geen nieuwe 
ontwikkelingen toestaan binnen 
aandachtsgebieden LPG tankstations, of 
alleen met vergunningplicht; 

 
 
 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

In huidige bestemmingsplannen veel 
voorbeelden van uitsluiten BEVI-inrichtingen 
(waar LPG onder valt in huidige wetgeving) met 
name op bedrijventerreinen. Onder de OW 
bestaat BEVI niet meer, dus activiteit LPG 
expliciet uitsluiten. In ieder geval binnen 
woongebieden, maar ook binnen de 
bedrijventerreinen waar in de huidige 
bestemmingplannen BEVI inrichtingen ook al 
zijn uitgesloten. 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

LPG alleen toegestaan langs doorgaande 
routes. Wat de ‘doorgaande routes’ zijn is nu 
niet bepaald of op kaart weergegeven. Optie is 
om dit voor omgevingsplan wel te doen en weer 
te geven op kaart. 

Activiteiten 
3) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
4) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

• Vergunningplicht opnemen in definitief 
omgevingsplan (H4 casco VNG); 

• Activiteit LPG niet toestaan in woongebieden 
en op bedrijventerreinen waar in de huidige 
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bestemmingplannen BEVI inrichtingen ook al 
zijn uitgesloten (H4 casco VNG); 

• Uitsluiten ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 
aandachtsgebieden LPG (H4 casco VNG); 

• Voorschriftgebieden aanwijzen (art. 5.14 Bkl) 
(H4 casco VNG); 

• Vergunningplicht RO binnen 
aandachtsgebied (werkingsgebied instellen) 
H4 casco VNG) 
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1.3 EV - veiligheid propaantanks 

14 januari 2022 
Naam invuller: Rogier Wegerif rwegerif@odmh.nl 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): • Uitsluiten propaantanks in woongebieden en 
mogelijk andere gebiedstypen; 

• Behouden vergunningplicht meer dan 2 
propaantanks per inrichting 

• Wel/niet aanwijzen voorschriftgebieden 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 
(kies uit Benutten van de fysieke 
leefomgeving / Beschermen van de 
gezondheid en van het milieu / Beschermen 
cultureel erfgoed / Waarborgen van de 
veiligheid / Behoud van ruimte voor 
toekomstige functies / Beschermen van 
natuurwaarden / Anders, nl:) 
 

Waarborgen van de veiligheid 
Benutten van de fysieke leefomgeving (ruimte voor 
‘kwetsbare gebouwen’) 
 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

Er is geen specifiek geformuleerd regionaal beleid, 
wel afgestemd/overeenkomstig lokaal beleid 
(gemeentelijke Visies externe veiligheid). 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

Ja 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

• Hoge urgentie i.v.m. eventuele aanvragen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
aandachtsgebieden propaantanks (worden 
ontwikkelingen toegestaan en zo ja, onder 
welke voorwaarden (spelregels EV veranderen 
onder OW); 

• In het kader van aanvragen voor nieuwe 
propaantanks heeft het minder urgentie: dit kan 
na ingang OW in principe op dezelfde manier 
worden behandeld als huidige situatie. Als er 
wordt gekozen om nieuwe propaantanks in 
bepaalde gebiedstypen te weren, dan is het 
natuurlijk wel zaak om dat zo snel mogelijk te 
borgen in het omgevingsplan. 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet? Doel OW is o.a. Beschermen fysieke leefomgeving 

Wat staat er in het Bkl? • Propaantanks aangewezen als risicovolle 
activiteit (Bijlage VII, A7, PR en BAG/EAG) 

• Aanwijzen voorschriftgebieden art. 5.14 Bkl 
(overweging) 

• Afwegen groepsrisico art. 5.15 Bkl 
 

Wat staat er in het Bal? (§ 4.91) regels voor de opslag propaan: 
toepassingsbereik, wat nodig is bij meldplicht en 
veiligheidsafstanden (art. 4.899 Bal, inclusief 
plaatsgebonden risicocontouren) 
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Wat staat er in het Bbl? Bouwkundige maatregelen art. 4.90 -4.95 (indien 
voorschriftengebieden worden aangewezen) 

Wat staat er in het Omgevingsbesluit? - 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid Externe veiligheid aangewezen als provinciaal 
belang, PZH richt zich op: 
7. Het clusteren van risicovolle activiteiten; 
8. Verantwoord combineren van risicovolle 

activiteiten; 
9. Reduceren van risico’s aan de bron; 
10. Nemen van maatregelen in de omgeving van 

een risicovolle activiteit; 
11. Verhogen van de kwaliteit van de uitvoering; 
12. Beschikbaarheid basisinformatie. 

Omgevingsverordening (nu nog beleid uit 
2015) 

Provinciaal belang wanneer oriëntatiewaarde 
groepsrisico wordt overschreden. 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Geen specifiek beleid in omgevingsvisies. In de 
omgevingsvisies van de gemeenten staat meer 
algemeen wel dat bij ruimtelijke ontwikkelingen 
(bijv. woningbouw) rekening wordt gehouden met 
o.a. veiligheid. 

Regionaal afgestemd beleid: In gemeentelijke visies externe veiligheid: 

• Nieuwe propaantanks mogelijk indien 
noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Dit is niet 
nader gespecificeerd. Propaantanks staan 
vrijwel uitsluitend in het buitengebied waar 
woningen niet zijn aangesloten op het gasnet, 
en ter verwarming van kassen; 

• In de visie van BoRe opgenomen dat indien 
terugverdientijd alternatieve (duurzame) 
energiebronnen minder is dan 5 jaar, geen 
nieuwe propaantanks toestaan (beleid wordt 
niet actief toegepast). 

 

Verordeningen gemeente: - 

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
aandachtsgebieden propaantanks die niet voldoen 
aan tijdelijk omgevingsplan, duidelijkheid geven of 
er wel/niet een voorschriftgebied geldt. Als er in 
definitief omgevingsplan voor gekozen wordt om 
geen voorschriftgebieden aan te wijzen (zie advies 
onder 3a), dan is het wel zo consistent om dat in 
tijdelijk omgevingsplan ook niet te doen. 
 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

Artikel 22.262 Omgevingsvergunning opslaan 
propaan of propeen meer dan twee tanks per 
locatie 
 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 

De ODMH adviseert: 

• Voor meer dan 2 propaantanks per inrichting 
vergunningplicht opnemen in het 
omgevingsplan (voor de locaties waar de 
activiteit wordt toegestaan). 



21 
 

 
Voorbeeld:  

e) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

f) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

• Advies is om geen voorschriftgebieden vast 
te stellen (art. 5.14 Bkl) in 
omgevingsplannen omdat: 

• Propaantanks staan vrijwel uitsluitend in 
buitengebieden (lage populatiedichtheid) 

• De veiligheidswinst die behaald wordt 
door voorschriftgebieden aan te wijzen is 
minimaal. Afgezet tegen de hoge kosten 
van bouwkundige maatregelen, kleine 
kans op incidenten, staat het aanwijzen 
van voorschriftgebieden niet in 
verhouding. 

• Geldt niet voor locaties binnen 
aandachtsgebieden van propaantanks waar 
‘zeer kwetsbare gebouwen’ mogelijk zijn, die 
moeten vanuit de OW verplicht worden 
aangewezen als voorschriftengebied 

 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

e) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

f) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

• Voor propaantanks zou het nieuwe beleid 
aangescherpt/verduidelijkt kunnen worden. 
Door bijvoorbeeld te borgen in het 
omgevingsplan dat binnen woongebieden 
geen propaantanks zijn toegestaan. Met 
uitzondering van tijdelijke propaantanks bij 
bouwplaatsen, als dit noodzakelijk is voor de 
bedrijfsvoering (er geen redelijk alternatief 
is); 

• Naast het gebiedstype woongebieden kan 
voor meer gebiedstypen worden bekeken of 
de activiteit propaantanks is toegestaan, in 
combinatie met vergunningplicht. 
Dit is maatwerk per gemeente, omdat niet 
iedere gemeente op dezelfde wijze 
gebiedstypen hanteert; 

• Vergunningplicht invoeren voor alle nieuwe 
propaantanks, of alleen in bepaalde 
gevallen/gebiedstypen (veel administratieve 
rompslomp, wat is de winst?); 

• Voorschriftgebieden aanwijzen binnen 
aandachtsgebieden propaantanks (wat is de 
veiligheidswinst vs. extra kosten?). 

• Nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ niet 
toestaan binnen aandachtsgebieden 
propaantanks. 

• Helemaal geen nieuwe ontwikkelingen 
toestaan binnen aandachtsgebieden 
propaantanks, of alleen met 
vergunningplicht; 

• Opnemen dat indien terugverdientijd 
alternatieve (duurzame) energiebronnen 
minder is dan 5 jaar, geen nieuwe 
propaantanks zijn toegestaan (beleid BoRe).  

 
 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 
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Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

Nieuwe propaantanks in woongebieden niet 
toestaan (kan uitgebreid worden naar andere 
gebiedstypen). 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

Optie om alleen nieuwe propaantanks toe te 
staan in buitengebieden waar er geen alternatief 
is voor verwarming (kassen, woningen, enz.), en 
niet toe te staan als terugverdientijd alternatieve 
(duurzame) energiebronnen minder is dan 5 
jaar. 

Activiteiten 
5) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
6) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

• Vergunningplicht meer dan 2 propaantanks 
per inrichting opnemen in definitief 
omgevingsplan (H4 casco VNG); 

• Nieuwe propaantanks niet toestaan in 
woongebieden en mogelijk andere 
gebiedstypen (H4 casco VNG); 

• Eventueel uitsluiten ‘zeer kwetsbare 
gebouwen’ binnen aandachtsgebieden 
propaantanks (H4 casco VNG); 

• Voorschriftgebieden aanwijzen (art. 5.14 Bkl) 
(H4 casco VNG); 

• Vergunningplicht RO binnen 
aandachtsgebied (werkingsgebied instellen) 
H4 casco VNG) 
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1.4 Zwerfafval Mba 
versie 14 januari 2022 
 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): zwerfafval 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 
(kies uit Benutten van de fysieke 
leefomgeving / Beschermen van de 
gezondheid en van het milieu / Beschermen 
cultureel erfgoed / Waarborgen van de 
veiligheid / Behoud van ruimte voor 
toekomstige functies / Beschermen van 
natuurwaarden / Anders, nl:) 
 

Beschermen van het milieu 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

Mag, hoeft niet. Gemeente kan ook in bepaalde 
delen van de gemeente strenger bepalen.  

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

Geen haast, bruidsschat regelt het. Van belang dat 
de regel niet geschrapt wordt.  

-Andere reden, nl: Nu geregeld in het Activiteitenbesluit (of eigen 
vergunning): In art. 2.13 Activiteitenbesluit 
milieubeheer staat “de drijver van de inrichting moet 
zo vaak als nodig zwerfafval (etenswaren, 
verpakkingen, sport- of spelmateriaal of andere 
materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of 
bestemd zijn) verwijderen binnen een straal van 25 
meter van de inrichting”.   
Dit geldt voor elk type A en B bedrijf. Voor 
vergunningplichtige inrichtingen staat dit in de 
vergunning. 
Daarnaast LAP sectorplan 10: Hierbij wordt 
verwezen naar hoofdstuk A.4 van het LAP en het 
Afvalpreventieprogramma Nederland. In hoofdstuk 
A.4 staan algemene uitgangspunten en algemeen 
beleid, in A.4.5.4 staan de taken op het gebied van 
zwerfafval. Er wordt aangegeven wat zwerfafval is: 
‘het afval dat mensen bewust of onbewust weggooien of 

achterlaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn 
of, dat door indirect toedoen of nalatigheid van mensen 

op die plaatsen is terechtgekomen’. Dit beleid is er 
voor het beschermen van het milieu, behoud van 
grondstoffen en zorg voor een leefbare en schone 
openbare orde. 
 

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet? niks 

Wat staat er in het Bkl?  

Wat staat er in het Bal?  

Wat staat er in het Bbl?  

Wat staat er in het Omgevingsbesluit?  
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Landelijk beleid Landelijk Afvalbeheerplan (LAP): afvalpreventie. 
Zorgplicht m.b.t. zwerfafval. Er geldt een algemene 
zorgplicht: in het LAP staat dat eenieder alle 
maatregelen moet nemen die redelijkerwijs gevergd 
kunnen worden om de nadelige gevolgen voor het 
milieu te voorkomen of beperken (dit komt voort uit 
de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming 
en de Waterwet). 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid Door het overnemen is het ook in overeenstemming 
met de ambities van de provincie Zuid-Holland. De 
provincie heeft 7 ambities1, waaronder: gezond en 
veilig Zuid-Holland: beschermen en bevorderen van 
een gezonde, veilige en aantrekkelijke 
leefomgeving. Door deze regel op te nemen wordt 
de aantrekkelijke leefomgeving bevorderd. 
 

Omgevingsverordening  

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Alphen: 
Bodegraven-Reeuwijk: 
Gouda: 
Krimpenerwaard: 
Waddinxveen: 
Zuidplas: 

Regionaal afgestemd beleid:  

Verordeningen gemeente:  

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

Artikel 22.53 Afval: zwerfvuil 
Voor een doelmatig beheer van afvalstoffen wordt 
binnen een straal van 25 m rond de begrenzing van 
de locatie waarop de Mba wordt verricht, zo vaak 
als nodig, etenswaren, verpakkingen, sport- of 
spelmaterialen, of andere materialen verwijderd die 
van de activiteit afkomstig zijn.  
 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

g) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

h) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

De gemeente moet iets opnemen over 
zwerfafval in het omgevingsplan, omdat het 
omgevingsplan anders in strijd is met het 
Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). De gemeente 
heeft dus de verplichting om iets op te nemen 
om zwerfafval te verminderen. Het kan dat de 
gemeente de bruidsschatregels volledig over 
neemt, dan blijft het beschermingsniveau gelijk 
aan wat het nu is.  
 
Maar de gemeente kan ook de regel toespitsen 
op de lokale situaties. Zo kan de straal worden 
aangepast; minder of meer dan 25 meter. Deze 
regels kunnen zo ook per gebied verschillen. 
 
Door het overnemen van de bruidsschatregel is  

 
1 https://www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid/ter-inzage-ontwerp-omgevingsbeleid-2020/ 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid/ter-inzage-ontwerp-omgevingsbeleid-2020/
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het omgevingsplan ook in overeenstemming met 
de ambities van de provincie Zuid-Holland. De 
provincie heeft 7 ambities2, waaronder: gezond 
en veilig Zuid-Holland: beschermen en 
bevorderen van een gezonde, veilige en 
aantrekkelijke leefomgeving. Door deze regel op 
te nemen wordt de aantrekkelijke leefomgeving 
bevorderd. 
 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

g) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

h) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

Groter gebied (>25 meter) aanwijzen.  

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

 

Activiteiten 
7) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
8) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Dus activiteiten:  Casco 
Afdeling 5.2 Benutten van de fysieke 
leefomgeving  
Afdeling 5.3 Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, 
sloopactiviteiten  
Afdeling 5.4 Milieubelastende activiteiten 
 
Nieuwste indeling: staalkaart bedrijventerrein 
Titel 5.2 Activiteiten met gebruiksruimte: wonen, 
werken, recreëren en maatschappelijk. 
Afdeling 5.2.2: overstijgende regels: Activiteit 
overstijgende regels 
Daaronder moet een paragraaf over afval 
komen. 
 
 

 

  

 
2 https://www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid/ter-inzage-ontwerp-omgevingsbeleid-2020/ 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid/ter-inzage-ontwerp-omgevingsbeleid-2020/
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1.5 Lozing afvalwater bij horeca (niet-industriële voedselbereiding) 
Versie 14 januari 2022 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): Vetafscheider bij lozing afvalwater door horeca 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 
(kies uit Benutten van de fysieke 
leefomgeving / Beschermen van de 
gezondheid en van het milieu / Beschermen 
cultureel erfgoed / Waarborgen van de 
veiligheid / Behoud van ruimte voor 
toekomstige functies / Beschermen van 
natuurwaarden / Anders, nl:) 
 

Goede werking riool (gezondheid). 
De verplichting om vethoudend afvalwater via een 
vetafscheider te leiden voordat het wordt geloosd 
(nu geregeld in het Activiteitenbesluit), komt te 
vervallen (zie Bruidsschat § 22.3.15 ). Het Rijk gaat 
er vanuit dat gemeenten dit lokaal regelen. Dit geldt 
ook voor de mogelijkheid om af te zien van de 
verplichting en het toestaan van een lagere 
frequentie van het legen en reinigen. 
 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

Regionaal wordt nu de beleidslijn ontheffing 
vetafscheiders toegepast, deze beleidslijn zou een 
plaats moeten krijgen in het Omgevingsplan. De 
ontheffing wordt een maatwerkvoorschrift onder de 
omgevingswet.  

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

De verplichting voor de vetafscheider heeft geen 
haast (want bruidsschat), de vertaling van de 
beleidslijn voor een maatwerkvoorschrift wel (want 
geen bruidsschat) 
 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet?  

Wat staat er in het Bkl?  

Wat staat er in het Bal?  

Wat staat er in het Bbl?  

Wat staat er in het Omgevingsbesluit?  

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid  

Omgevingsverordening  

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Alphen: 
Bodegraven-Reeuwijk: 
Gouda: 
Krimpenerwaard: 
Waddinxveen: 
Zuidplas: 

Regionaal afgestemd beleid:  

Verordeningen gemeente:  

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

§ 22.3.15 Niet-industriële voedselbereiding: 
informatieplicht en verplichting vetafscheider 
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§ 22.3.17 Slachten van dieren [hiervoor geven we 
in de praktijk nooit ontheffing] 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

i) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

j) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

Geadviseerd wordt om de artikelen uit § 22.3.15 
Niet-industriële voedselbereiding van de 
bruidsschat over te nemen in het 
Omgevingsplan, aangevuld met een artikel over 
de mogelijkheid om af te zien van de verplichting 
indien het vetgehalte in het afvalwater beperkt is 
(zoals nu in de beleidslijn ontheffing 
vetafscheiders is opgenomen) 
 
Slachten van dieren: geen maatwerkvoorschrift, 
want in de praktijk nooit gebruikt. 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

i) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

j) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

Geen reden om het per gebied te laten 
verschillen. 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

- 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

- 

Activiteiten 
9) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
10) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Regel specifiek: (staalkaart buitengebied) 
Titel 5.2 Activiteiten met gebruiksruimte: wonen, 
werken, recreëren en maatschappelijk. 
Afdeling 5.2.x regels voor activiteit ‘niet-
industriële voedselbereiding’ 
Afdeling 5.2.y regels voor activiteit ‘slachten van 
dieren’ 

 
  



28 
 

1.6 Lichthinder Mba 
Versie februari 2022 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): Lichthinder voor omwonenden van Mba 
 
Begrip omwonenden geldt niet voor dienstwoningen 
Wel voor weggebruikers, bestuurders van 
transportmiddelen (trein, scheepvaart, luchtvaart). 
 
Lichthinder plant en dier.  
 
Toepassingsgebieden: sportvelden, 
terreinverlichting, aanstraling, reclameverlichting, 
openbare verlichting, verlichting uit gebouwen, 
voertuigverlichting, verkeerslichten en laadpalen, 
reflectie zonlicht 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 

Waarborgen van de veiligheid (verkeersveiligheid), 
beschermen van de gezondheid en van het milieu 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

  

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op dezelfde manier te regelen 
 

 

- Mate van urgentie   

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet?  

Wat staat er in het Bkl?  

Wat staat er in het Bal? Artikel 4.790 : Assimilatiebelichting, kassen 

Wat staat er in het Bbl? Lichthinder puinbreker  

Wat staat er in het Omgevingsbesluit?  

Landelijk geregeld NSVV Richtlijn niet vastgesteld.  Wordt in de 
toelichting van het Activiteitenbesluit genoemd.  

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid - 

Omgevingsverordening - 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

- 

Regionaal afgestemd beleid: Nee 

Verordeningen gemeente:  

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

Artikel 22.239 Licht (sportvelden) 
1. Met het oog op het beperken van lichthinder is 
de verlichting die hoort bij een gelegenheid voor het 
beoefenen van sport in de buitenlucht 
uitgeschakeld: a. tussen 23.00 uur en 07.00 uur; en 
b. als er geen sport wordt beoefend en geen 
onderhoud plaatsvindt.  
2/ 3 uitzonderingen 
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Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

k) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

l) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

In aanvulling op Bal benoemen we zones 
‘leidraad moties lichthinder’ in het 
omgevingsplan. Dit is uit de NSVV leidraad. 
De zones worden aangewezen in het kader van 
rechtszekerheid. 
 
Nu wordt deze richtlijn gebruikt voor maatwerk, 
achteraf. Het is goed om dit vooraf te regelen 
om problemen te voorkomen. 
 
Immissie moet je zelf regelen. 
Zorgplicht zou je ook moeten opnemen 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

k) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

l) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? Beleid Nederlek 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

Aanwijzen zones voor lichthinder (E0-E4) 

Activiteiten 
11) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
12) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Aan de zones moet een norm gekoppeld worden 
(staan in richtlijn) 
 
Activiteiten:  
Hoe doe je het met bestaande situaties? 
Voor bestaande situaties waarvan het afwijken 
van te voren al bekend is kan gebruik gemaakt 
worden van een maatwerkvoorschrift.  
 
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van 
het overgangsrecht zoals in de staalkaart 
bedrijventerrein is aangegeven voor bestaande 
situaties voor geluid- en geurbelasting.  
 
Artikel 5.2 Maatwerkvoorschriften 
2. Met een maatwerkvoorschrift of 
vergunningvoorschrift kan worden afgeweken 
van de regels over activiteiten in dit hoofdstuk, 
tenzij anders is bepaald of hoofdstuk 5 van het 
Besluit kwaliteit leefomgeving zich daar tegen 
verzet. 
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Artikel 5.20 Overgangsrecht bestaande 
geluid- en geurbelasting  
1. Geluid- en geurbelasting door activiteiten met 
gebruiksruimte, anders dan wonen, die in strijd 
is met een daarvoor in deze afdeling gestelde 
regel en aantoonbaar en rechtmatig bestond op 
het moment van de inwerkingtreding van die 
regel, kan worden voortgezet gedurende X jaar 
na inwerkingtreding van die regel.  
2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning 
de belasting na de termijn, bedoeld in het eerste 
lid, voort te zetten.  
3. Bijzondere aanvraagvereisten 
omgevingsvergunning als bedoeld in lid 2: PM  
4. Beoordelingsregels omgevingsvergunning als 
bedoeld in het tweede lid: PM  
5. Het eerste lid geldt niet voor zover die geluid- 
of geurbelasting in strijd zou zijn met de regels 
elders in het omgevingsplan, in een situatie van 
volledige benutting van de bouwmogelijkheden 
voor geluid- en geurgevoelige gebouwen die het 
bestemmingsplan bood, voorafgaand aan het 
moment van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. 
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1.8 Geluid Mba (§ 22.3.4 BS) 

 

Vakgebied/ 
Thema:  
 

Geluid van Mba en Milieuzonering 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp 
(specifiek): 

Regels voor het geluid van Mba op geluidgevoelige gebouwen. Dit speelt 

• Bij toezicht en handhaving 

• Bij het wijzigen van een Mba 

• Bij het toelaten van geluidgevoelige gebouwen in de omgeving van 
Mba (ter bescherming van het bedrijf) – Zijn geluidgevoelige 
gebouwen toegestaan? 

Deze regels vervangen § 22.3.4 bruidsschat  
NB1: Bij bestaande Mba en geluidgevoelige gebouwen is overgangsrecht 
van belang. SK zegt regels gelden ook voor bestaand, als dat niet past dan 
maatwerkvoorschrift. Dat vervalt als activiteit stopt. 
NB2: Onder Mba schijnt ook het werken op landerijen te vallen, dit is nieuw. 
Onderwerp parkeren en later op ingaan, i.o.m. andere OD’s. 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de 
volgende doelen uit 
de Omgevingswet: 

Beschermen van de gezondheid en van het milieu, Benutten van de fysieke 
leefomgeving 
 

-Omdat er regionaal 
afgestemd beleid is 
over dit onderwerp, 
namelijk: 

Gebiedsgericht milieubeleid (2007). Ambtelijk voorstel ISMH, niet bestuurlijk 
door gemeenten vastgesteld 

-Omdat het handig is 
om dit onderwerp in 
de hele regio op 
dezelfde manier te 
regelen 
 

Ja (ook staalkaarten VNG op zelfde manier toepassen) – zelfde 
systematiek. 

- Mate van urgentie 
(voor ingang juli 
2022/ snel na 
invoering/ geen 
haast (bv door 
overgangsrecht)) 

Hoeft niet voor 1 juli 22 in OP. Martijn zoekt uit of er urgentie is 
Wel eind Q1 beschikbaar voor initiatiefnemers en Omgevingsplanmakers 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de 
Omgevingswet? 

 

Wat staat er in het 
Bkl? 

Instructieregels paragraaf 5.1.4.2 Geluid door activiteiten 

• Artikel 5.55 toepassingsbereik 

• Artikel 5.58 (meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit) 

• Artikel 5.59 (geluid door activiteiten – rekening houden met en 
aanvaardbaarheid) 

• Artikel 5.60 (waar waarden gelden) 

• Artikel 5.61 (functionele binding) 

• Artikel 5.62 (voormalige functionele binding) 
Wanneer is geluid aanvaardbaar: 

• Artikel 5.65 Als voldaan aan Standaardwaarden uit tabel 5.65 (op de 
gevel) 

• Artikel 5.66 als voldaan aan binnenniveau tabel 5.66 
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• OP mag LAMax dagperiode stellen 

• OP mag uitzondering festiviteiten stellen 

• Artikel 5.69 (flexibiliteit – afwijken van waar waarden gelden) 

• Artikel 5.70 (flexibiliteit – geen waarden) 

• Artikel 5.71 (flexibiliteit – andere regels dan waarden) 
Cumulatie geluid: Bkl zegt welke bronnen cumuleren. Vliegtuiglawaai 
meenemen binnen 48dB Lden contour van vliegveld. 

➢ RDH airport: Zuidplas 
➢ Schiphol: Alphen en BoRe 

[uitzoeken: in hoeverre kan je bij v verlening aan Mba afwijken van OP 
regels geluid? Zie hst 8 Bkl] 

Wat staat er in het 
Bal? 

Het Bal wijst bepaalde milieubelastende activiteiten aan. 

• Normen: Er zijn alleen specifieke regels opgenomen over geluidhinder 
door traumahelikopters en het proefdraaien van verbrandingsmotoren, 
zoals art. 4.227 Bal, art. 4.265 Bal, art. 4.297 Bal, art. 4.313 Bal, art. 
4.329 Bal, art. 4.368 Bal en art. 4.662 Bal. Bij deze artikelen is de 
specifieke zorgplicht uit art. 2.11 Bal relevant.  

• Voor overige activiteiten bevat het Bal geen regels/normen voor geluid 

Wat staat er in het 
Bbl? 

Niets over Mba 

Wat staat er in het 
Omgevingsbesluit? 

??? 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/belei
d 

In art. 1.3 doelen: De doelen die aansluiten op het aspect geluid zijn het 
beschermen van de gezondheid en een evenwichtige toedeling van functies 
aan locaties (sub b en j). 
 
Voor de provincie zijn watergebonden bedrijventerreinen en 
bedrijventerreinen vanaf milieucategorie 3/ milieuzones met zone 3 voor 
geluid en zone 2 voor geur belangrijk. 
De provincie is bezig met een discussie over verstedelijking en 
functiemenging. Mogelijk willen zij meer functiemenging mogelijk maken. 

Omgevingsverordeni
ng 

Artikel 6.12 Bedrijven 
Lid 1: “Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een bedrijventerrein, 
waarvan de plaats 
geometrisch is bepaald en verbeeld op kaart 20 in bijlage II, maakt vestiging 
mogelijk van 
bedrijven uit de hoogst mogelijke milieucategorie van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten, dan wel 
voorziet in de hoogst mogelijke milieuzones geluid en geur, passend bij de 
omgeving van het 
bedrijventerrein, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige 
ontwikkelingen op een grote buitenstedelijke bouwlocatie als bedoeld in 
artikel 6.10 of op die mogelijk zijn op grond van een vigerend 
bestemmingsplan.” 
 
Art. 3.?? bevat regels v activiteiten in stiltegebieden. Indirect heeft dit 
invloed op toelaten van activiteiten in het OP. 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan 
per gemeente 
verschillen) 

Alphen: 
Bodegraven-Reeuwijk: 
Gouda: 
Krimpenerwaard: 
Waddinxveen: 
Zuidplas: 
Gemene deler: er worden voor verschillende gebieden verschillende 
(combinaties van) doelen aangegeven. 
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Hierdoor ligt voor geluid een gebiedsgerichte benadering voor de hand. 
Hierbij worden in verschillende gebieden een andere afweging gemaakt 
tussen de doelen. 

Regionaal afgestemd 
beleid: 

Regionale handreiking gebiedsgericht milieubeleid (2007) 

 • De gemeente kan aanvullend op Bal in het omgevingsplan ook andere 
milieubelastende activiteiten aanwijzen. 

 

Verordeningen 
gemeente: 

 

Tijdelijk 
omgevingsplan- 
bestemmingsplanne
n e.d. 

Meestal wordt Bedrijven en Milieuzonering gebruikt om hinder te 
voorkomen in het ruimtelijkspoor 

Tijdelijk 
omgevingsplan – wat 
staat er in de 
bruidsschat? 

§ 22.3.4 bruidsschat 
Regels identiek aan huidig Activiteitenbesluit (m.u.v.): 

• Standaardwaarden op de gevel 
o Voor woning op een BT mag je tabel met hogere normen 

gebruiken. Vraag is: wat is een bedrijventerrein? 

• Standaardwaarden binnenniveau 

• Maximale niveaus niet meer voor dagperiode 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Hieronder 2 varianten o.b.v. Scriptie Kimberly van der Sman 
 

Beleidsneutraal: Wat 
moet er minimaal 
geregeld worden zodat 
het Omgevingsplan 
voldoet aan 
AmvB’s/instructieregels 
PZH/lokaal beleid? 
(beleid blijft zoals het 
nu is) 
 
Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl
? 
 
Voorbeeld:  

m) Wij adviseren 
om het huidige 
beleid m.b.t. 
dikte leeflaag 
voort te zetten. 
Dit wijkt af van 
artikel X van 
de 
bruidsschat/het 
Bal. 

n) Wij adviseren 
om 
ambitieniveau 
2 te kiezen uit 
beleidsnota 
externe 
veiligheid. 

Geluidregels o.b.v. VNG staalkaart Bedrijventerrein 
 
1) Algemene geluidregels Mba (kunnen overal gelden) 
De staalkaart bevat 3 tabellen: voor gebouwen in gemengd gebied, 
rustige woonwijk en op een bedrijventerrein.  
Deze gebiedsaanwijzing en bijbehorende normen borduren voort op wat 
we kennen uit het Activiteitenbesluit en uit Bedrijven en milieuzonering; 
 

 Nieuw Oud 

Ligging 
gebouw 

Staalkaart Activiteitenbesl
uit 

Bedrijven en 
Milieuzonering 

Rustige 
woonwijk 

Standaardwaard
en -5dB 

Standaardwaard
en 

Standaardwaard
en -5dB 

Gemengd 
gebied 

Standaardwaard
en Bkl tabel 
5.65 

Standaardwaard
en 

Standaardwaard
en 

Bedrijventerr
ein 

Standaardwaard
en +5dB 

Standaardwaard
en +5dB 

maatwerk 

 
Nieuw is dat deze gebieden op de kaart worden aangewezen in het 
omgevingsplan. Dat schept duidelijkheid en rechtszekerheid. 
Een voorbeeld is de gemeente Utrecht, die alles ziet als rustige woonwijk, 
behalve werkgebieden en zones langs belangrijke wegen. 
 
NB: Deze gebiedsaanwijzing staat los van een evt. indeling van de hele 
gemeente in ‘planologische’ gebiedstypen (centrum, woongebied, 
buitengebied, etc.).De reden is dat gemeenten zo’n indeling wellicht niet 
maken, en dat deze indeling in 3 gebiedstypen eenvoudiger is. 
 
2) Variant bedrijventerrein met milieuzonering 
Voor bedrijventerreinen bevat het bestemmingsplan nu doorgaans een 
milieuzonering: hoe verder van woningen, hoe meer geluid (en geur) een 
bedrijf mag maken. Deze systematiek wordt voortgezet conform de 
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staalkaart Bedrijven(terrein). Dit houdt in dat de zones niet meer zijn 
gekoppeld aan een maximale milieucategorie (type bedrijf), maar aan een 
maximale hoeveelheid geluid (en geur) die het bedrijf mag maken op 
gevoelige gebouwen. De ligging van het gevoelige gebouw (rustige 
woonwijk/gemengd) bepaalt mede de afstand, net als nu. 

 
Extra: wat stel je voor 
om tot betere 
bescherming van het 
milieu / een betere 
toedeling van functies 
aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl
? 
 
Voorbeeld: 

m) Gemeentebred
e regels 
vervangen 
door 
gebiedsgericht
e regels 

n) Algemene 
regels 
vervangen 
door 
vergunningplic
ht, zodat je kan 
afwegen. 

Dit bespreken in 
werkgroepen ODMH. 

Gebiedsgericht beleid met geluidregels voor de ‘planologische’ 
gebiedstypen 
Deze optie lijkt in grote lijnen op de voorgaande. Het verschil is dat we 
aansluiten bij de ‘planologische’ gebiedstypen (centrum, woongebied, 
buitengebied, etc.) zoals we die kennen uit de regionale handreiking 
Gebiedsgericht milieubeleid (2007). De normen baseren we op die 
handreiking. Zie scriptie Kimberly van der Sman. 
 
Hierdoor heb je ca. 10 gebiedstypen met bijbehorende normen, in plaats 
van drie. 

• Voordeel is dat je preciezer kunt sturen. Bijvoorbeeld: voor 
lintbebouwing zijn de normen voor het langtijdgemiddelde gelijk 
aan die voor een woongebied, De normen voor de maximale 
geluidbelasting (piek) zijn 5dB hoger, zodat bedrijven in het lint 
niet in de knel komen. Zie de infographic bij de scriptie. 

• Nadeel is dat het meer werk is.  

• Ook zul je ondanks de grotere precisie toch gevallen hebben die 
niet passen, daarvoor kan je dan alsnog afwijken. 

 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Het aanwijzen van 
gebiedstypen (Wat er 
mag in woonwijk, 
bedrijventerrein, etc.).  

Voor geluid is het niet nodig om bepaalde activiteiten op voorhand uit te 
sluiten per gebiedstype:  

• Met uitzondering van ‘grote lawaaimakers’, die laat je alleen toe 
in een industrieterrein met geluidproductieplafonds 

• In milieuzonering nieuwe stijl wordt aangeraden om in gemengd 
gebied met wonen alleen activiteiten toe te laten die zich lenen 
voor menging met wonen > aanvullende criteria bovenop 
geluidnormen, zoals geen activiteiten ‘s nachts. 
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Thematische 
aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied 
rondom wegen, 
bebouwingscontour 
geur) 

Basisoptie (zie SK Bedrijventerrein) 
Aanwijzen Rustig woongebied / Gemengd gebied / Bedrijventerrein (hele 
gemeente). Volgens de SK Bedrijventerrein komt dit in Afdeling 4.3 
Thema’s, Paragraaf 4.3.5 ‘Rustig gebied en gemengd gebied i.v.m. 
geluid’. 
 
Basisoptie, variant bedrijventerrein met milieuzonering 
Naast het voorgaande neem je voor bedrijventerreinen ook een 
milieuzonering op. 
 
Extra optie 
Geen thema-aanwijzing want regels activiteiten verwijzen naar 
gebiedstype 

Activiteiten 
13) Regel voor 

activiteit Y 
(algemene 
regel) 

14) Regel voor 
activiteit Z 
(beoordelingsr
egel OPA) 

Deze regels gaan over twee activiteiten: 
1. Het uitoefenen van een milieubelastende activiteit 
2. Het bouwen of in gebruik nemen van een geluidgevoelig gebouw 

nabij een milieubelastende activiteit 
 
Afdeling 5.2.2 Activiteitoverstijgende regels 
Basisoptie (voorbeeldregels zie SK Bedrijventerrein) 

• Tabellen met geluidnormen per gebied (Rustig woongebied / Gemengd 
gebied / Bedrijventerrein), zie art. 5.25. NB: Dit is het gebied waarin het 
gevoelige gebouw ligt, niet het gebied waarin de activiteit plaatsvindt. 

• Overgangsrecht o.b.v. staalkaart Bedrijventerrein 
o Artikel 5.20: overgangsrecht bestaande geluid- en geurbelasting. 

ODMH vindt het goed. Let op Lid 5: dit betekent betere 
bescherming voor omwonenden dan nu, bedrijf kan benadeeld 
worden. 

o Artikel 5.21 register bestaande activiteiten (In eerste plannen kijken 
hoe dit in de praktijk werkt) 

 
Basisoptie, variant bedrijventerrein met milieuzonering 
Naast het voorgaande ook per zone een tabel met geluidnormen op een 
bepaalde afstand van de bron (10/30/50/100m etc.,), zie Artikel 5.30 
 
Extra optie 
Tabel met geluidnormen per ‘planologisch’ gebied (woongebied, centrum, 
buitengebied, etc.). Dit is voor twee gebiedstypen uitgewerkt in de scriptie 
van Kimberly van der Sman: 
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1.9 Trillingen Mba (§ 22.3.5 BS) 

[reserveren]  
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1.10 Geur Mba (§ 22.3.6 BS) : definitie geurgevoelig object 

 

Vakgebied/thema:  
Bijv. geluid, bodem, bouwen, etc. 

Geurgevoelige objecten 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek):  Definitie geurgevoelige objecten 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 

Beschermen van de gezondheid en van het milieu 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

Voor juli 2022 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet?  

Wat staat er in het Bkl? § 5.1.4.6 Geur 
Artikel 5.91 (geurgevoelige gebouwen) --> hierin 
staan geurgevoelige gebouwen genoemd: 
Lid 1 
a. woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan; 
b. onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties 
daarvan; 
c. gezondheidszorgfunctie met bedgebied en 
nevengebruiksfuncties daarvan; 
d. bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met 
bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan. 
 
Gaat om waar het voor wordt gebruikt: 
Bouwregelgeving 
 
Lid 2  
Toets aan toegelaten gebruik. 
 
Lid 4 
Het omgevingsplan kan andere geurgevoelige 
gebouwen of gedeelten van gebouwen aanwijzen, 
mits er hoofdzakelijk sprake is van verblijf van 
mensen. 
 
Artikel 5.92 t/m 5.97 (bebouwingscontour geur) 
 

Wat staat er in het Bal? Geen voor veehouderijen 
Wel genoemd: waterzuivering 

Wat staat er in het Bbl? Geen 

Wat staat er in het Omgevingsbesluit? Geen 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid Huidige situatie : nota (alleen industrie) 

Omgevingsverordening  



39 
 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Alphen: 
Bodegraven-Reeuwijk: 
Gouda: 
Krimpenerwaard: 
Waddinxveen: 
Zuidplas: 
 

Regionaal afgestemd beleid:  

Verordeningen gemeente:  

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

§ 22.3.6 Geur 
Artikel 22.90 tot 22.105: Hierin staan dezelfde 
geurgevoelige gebouwen als het BKL. Dit is 
hetzelfde als nu voor veehouderij. 
 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

o) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

p) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

Lijstje uit Bkl opnemen voor geurgevoelige 
objecten.  
 
Alphen heeft eigen beleid; kantoor is daar wel 
aangemerkt als geurgevoelig. Advies is om het 
te schrappen, of duidelijk aangeven welke 
kantoren geurgevoelig zijn (bijvoorbeeld aantal 
m2).  
 
 
 
 
  

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

o) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

p) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

Standaard is kantoor niet als geurgevoelig, dit 
kan als extra optie opgenomen worden  
 
Verblijfsrecreatie opnemen is ook een extra 
optie 
 
In omgevingsplan lijstje opnemen: ‘dit is ook 
geurgevoelig’ = zie staalkaart (Bkl lijst + )  
 
 

• In het Bkl staan instructieregels welke 
gebouwen de gemeente in ieder geval als 
geurgevoelig in het omgevingsplan moet 
vastleggen. Daarnaast kan de gemeente 
ervoor kiezen om andere gebouwen en 
locaties te beschermen.  

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken?  Staalkaart is al veel opgenomen 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

Aanwijzen werkingsgebieden bij de extra opties.  

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 
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Activiteiten 
15) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
16) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Zie staalkaart.  
 
Bebouwingscontour geur 
Subparagraaf 5.2.3.3.2. 
 
Artikel 5.39 
Uitzondering van geurgevoelige objecten, zoals 
functioneel ondersteunende gebouwen 
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1.11 Geur Mba (§ 22.3.6 BS): veehouderijen 

 

Vakgebied/thema:  
Bijv. geluid, bodem, bouwen, etc. 

Geur veehouderijen: geurbeleid 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): Geurbeleid voor veehouderijen (houden van dieren) 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 
 

Beschermen van de gezondheid en van het milieu 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

Provincie wil geen nieuwe geitenhouderijen 
toestaan, bestaande mogen niet uitbreiden. 
- Alphen 
- Bodegraven 
- Krimpenerwaard  

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

Maatwerk per locatie 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

Voor nu kan geurverordeningen over. Maar de 
discussie moet wel gestart worden. 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet?  

Wat staat er in het Bkl? 5.109 geur landbouwhuisdieren met 
geuremissiefactor – standaardwaarde en 
grenswaarde (2 tabellen) 
5.110 waarden gelden niet bij gebouw met 
functionele binding als meer dan x meter > geen 
onderzoek 
5.111 idem voor Ruimte-voor-Ruimte woningen [is 
dit nu ook zo? Nee > slecht idee, advies: altijd 
berekening] 
5.112 geur landbouwhuisdieren zonder 
geuremissiefactor – afstand en ondergrens afstand 
tot geurgevoelig gebouw – (2 tabellen. Ondergrens 
is gelijk aan Wgv/geurverordening) 
5.113/114 nertsen (overbodig sinds algemeen 
verbod 2020) 
5.115 RvR bij vaste afstanden 
5.117 overschrijden grenswaarde bij zwaarwegend 
belang. Dit is als een gewenste ontwikkeling 
aanmerkelijke economische voordelen heeft die het 
toestaan van grotere belasting rechtvaardigen.. 
§ 5.1.4.6.4 Geur door andere agrarische activiteiten  

Wat staat er in het Bal? Kan je per omgevingsvergunning afwijken van 
geurregels OP? Nee, niet zonder 
procedure/wijzigen van OP. 
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De eisen uit het Activiteitenbesluit en Besluit 
emissiearme huisvesting zijn opgenomen in Bal 
(hoofdstuk 3, Afdeling 3.6) 

Wat staat er in het Bbl? - 

Wat staat er in het Omgevingsbesluit? - 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid  

Omgevingsverordening Geen geiten 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Alphen: 
Bodegraven-Reeuwijk: 
Gouda: 
Krimpenerwaard: 
Waddinxveen: 
Zuidplas: 
 

Regionaal afgestemd beleid: Is er niet 

Verordeningen gemeente: Geurverordening BoRe, Krimpenerwaard, Alphen 
(deels) 

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

§ 22.3.6.2 Geur houden van landbouwhuisdieren 
en paarden en pony’s voor het berijden in een 
dierenverblijf 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

q) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

r) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

Bkl 5.111 (5.48 in Staalkaart) maakt mogelijk om 
(i.t.t. nu) geen berekening te doen bij RvR 
woningen op meer dan 100/50 meter. Wij 
adviseren om deze mogelijkheid niet te 
gebruiken, en de huidige lijn voort te zetten. 
 
We zetten de huidige beleidslijn voort 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

q) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

r) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

ODMH en GGD willen geurbeleid evalueren op 
de punten: 

• Bij niet voldoen aan standaardwaarden is 
een goed woon- leefklimaat niet meer 
gewaarborgd. Wij adviseren gemeenten met 
een geurverordening om de verkorte 
afstanden te heroverwegen, mede gezien de 
recente inzichten en onrust over fijnstof en 
zoönose geurbeleid. 

Nu veel klachten voor geur uit de 
Krimpenerwaard. Per gemeente bekijken of je 
het beleid wil aanpassen.  

• Nu kijken we niet naar cumulatie van geur 
van meerdere bedrijven, behalve als een 
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m.e.r.-beoordeling nodig is. Advies: 
cumulatieberekening standaard doen. 

• Gemeentegrens overschrijdende hinder – 
adviseren om/hoe dit af te stemmen.  

• GGD: advies afstand veehouderijen 250 
meter tot gevoelige gebouwen. Binnen die 
afstand terughoudend zijn met bouwplannen. 

Voor geitenhouderijen zelfs 2 kilometer 
Daarnaast rekening houden met percentage 
gehinderden. (0% ernstig gehinderden, 3% 
gehinderden) 
 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken?  

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

n.v.t. 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

1.De gemeente moet in het omgevingsplan een 
bebouwingscontour opnemen, zodat vooraf 
duidelijk is of een object wel of niet in de 
bebouwde kom ligt en dit niet meer per geval 
beoordeeld moet worden op basis van de 
feitelijke situatie. 
 
Binnen de bebouwingscontour geldt een 'hoge 
bescherming', daarbuiten een 'lage 
bescherming' 
 
Extra: Opnemen fijner 
 
2.Hoe ga je om met de geurverordening? 
Gebieden met geurverordening moet je 
aanwijzen (Alphen).  
Andere OD’s nemen geurverordening direct over 
in het OP. 

Activiteiten 
17) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
18) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Baseren op staalkaart buitengebied 
 
In hoofdstuk 4 regels voor activiteiten opnemen. 
Insluiten buitengebied: 
Bv Artikel 4.4 (regels voor activiteiten)  

1. Met het oog op een evenwichtige 
toedeling van functies aan locaties 
worden binnen het Buitengebied 
agrarisch, voor zover het gaat om 
activiteiten met gebruiksruimte als 
bedoeld in titel 5.2, alleen de activiteiten 
verricht, als bedoeld in: 

a. Paragraaf 5.2.3.9 Telen van gewassen 
in de open lucht 

b. Paragraaf 5.2.3.11 Veehouderij 
c. Etc. 

Uitsluiten geitenhouderijen in alle 
gebiedstypen (maximaal 10 mag). 
 
Titel 5.1 Algemeen (normadressaat, gegevens 
bij melding, informeren ongewoon voorval etc.) 
Titel 5.2 Locatiegebonden activiteiten met 
gebruiksruimte 
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Hieruit overnemen: 5.2.3.2 Geur agrarische 
activiteiten, en 5.2.3.11 Veehouderij 

 

1.12 Geur Mba (§ 22.3.6 BS): veehouderijen proefstallen 

 

Vakgebied/thema:  Geur veehouderijen 

 

1 Wat wil ik regelen? 

Onderwerp: Proefstallen 

 

2 Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 

 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

Snel na invoering 

-Andere reden, nl:  

 

3 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? (vul ‘geen’ of ‘weet ik nog niet’ in indien van 
toepassing 

Bkl: Geen 
 

Bal:  In de omgevingsregeling staan de emissiefactoren 
die standaard worden gebruikt voor dierverblijven. 
Artikel 4.8 omgevingsregeling – Bijlage V 
(emissiefactoren). 
Het kan gaan om de emissiefactor voor ammoniak, 
geur en/of fijnstof. 
 
Het innovatieve systeem zal minimaal aan BBT en 
aan emissiegrenswaarden in het Bal moeten 
voldoen. 
 
Wanneer de gemeente een innovatieve stal of 
techniek toestaat, geldt voor de ondernemer een 
meetverplichting (Bal artikel 4.824). Het meten van 
de emissies moet binnen 2 jaar. In de 
Omgevingsregeling staat hoe de ondernemer de 
emissies laat meten. Er is een meetprotocol voor 
zowel ammoniak, geur als fijnstof. (Or artikel 4.8). 

Bruidsschat:  

Omgevingsverordening PZH:  

Regionaal afgestemd beleid:  

Verordeningen gemeente:  

 

4 Beschrijving op hoofdlijnen 

Beschrijf hoe dit onderwerp in het omgevingsplan geregeld zou moeten worden. Geef ook aan of  
deze regeling voor het hele grondgebied van een gemeente het zelfde kan zijn, of wil je 
onderscheid maken tussen de verschillende gebiedstypen? 

Proefstallen: 
Technologie in stal zodat stikstof/ammoniak/geur minder wordt 
‘Voor deze koeienstal vermindert ammoniak door technologie getest proefstal’ 
Hier moet je wel wat over regelen: wil je proefstallen toestaan? 
regels opnemen.  

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/dierenverblijven/innovatieve-stallen-technieken/#begrip-inhoud-204509
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/dierenverblijven/emissiearme-stallen/
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Specifieke stal is maatwerk, hoeft niet in het omgevingsplan 

 
1.13 Geur Mba niet-veehouderijen 
[reserveren] 
 
1.14 Geur Mba: horeca.  

[reserveren] 
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Aandachtsgebieden 
 

2.1 EV: aandachtsgebieden buisleidingen 
Vakgebied/thema:  
Bijv. geluid, bodem, bouwen, 
etc. 

EV – hogedruk aardgasleidingen 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): • Regels stellen onder welke voorwaarden er (ruimtelijke) 
ontwikkelingen mogen plaatsvinden binnen 
brandaandachtsgebieden gasleidingen (wanneer is er sprake 
van ‘voldoende veilig’?)  

• Kiezen wel/niet aanwijzen voorschriftgebieden 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende 
doelen uit de Omgevingswet: 
 

Waarborgen van de veiligheid 
Benutten van de fysieke leefomgeving (ruimte voor ‘kwetsbare 
gebouwen’) 

-Omdat er regionaal 
afgestemd beleid is over dit 
onderwerp, namelijk: 

Er is geen specifiek geformuleerd regionaal beleid, wel 
afgestemd/overeenkomstig lokaal beleid (gemeentelijke Visies 
externe veiligheid). 

-Omdat het handig is om dit 
onderwerp in de hele regio 
op de zelfde manier te 
regelen 

Ja 

- Mate van urgentie (voor 
ingang juli 2022/ snel na 
invoering/ geen haast (bv 
door overgangsrecht)) 

• Lokaal beleid zegt iets over het toestaan van ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden en onder welke 
voorwaarden. Dit beleid kan worden voortgezet/evt. uitgebreid; 

• Hoge urgentie i.v.m. aanvragen voor ruimtelijke ontwikkelingen 
binnen aandachtsgebied gasleidingen: worden ontwikkelingen 
toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden (spelregels EV 
veranderen onder OW). 

• Voorkomen dat iedere ruimtelijke ontwikkeling binnen 
brandaandachtsgebied van gasleidingen ad hoc wordt 
behandeld. 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de 
Omgevingswet? 

Doel is o.a. waarborgen van de veiligheid / beschermen fysieke 
leefomgeving. 

Wat staat er in het Bkl? § 5.1.2.2 Veiligheid rond opslag, productie, gebruik en vervoer van 
gevaarlijke stoffen en windturbines: 

• Toetsing plaatsgebonden risico (zelfde als huidige wetgeving); 

• Werking aandachtsgebieden; 

• Aanwijzen voorschriftgebieden (art. 5.14 Bkl); 

• Afwegen groepsrisico (art. 5.15 Bkl); 

• Buisleidingen met gevaarlijke stoffen zijn  aangewezen als 
risicovolle activiteit (bijlage VII, D2, plaatsgebonden risico en 
aandachtsgebieden) 
 

Wat staat er in het Bal? Paragraaf 3.4.3 en paragraaf 4.108 
 

Wat staat er in het Bbl? Bouwkundige maatregelen art. 4.90 -4.95 (indien 
voorschriftengebieden worden aangewezen, verplicht bij zeer 
kwetsbare gebouwen) 
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Wat staat er in het 
Omgevingsbesluit? 

 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid Omgevingsvisie Provincie Zuid-Holland deel 1 (voor herziening 
2021) 
Ambitie 6: sterke steden en dorpen in Zuid-Holland: versnellen van 
de woningbouw met behoud van ruimtelijke en sociale kwaliteit. 
Ambitie 7: gezond en veilig Zuid-Holland: beschermen en 
bevorderen van een gezonde, veilige en aantrekkelijke 
leefomgeving. 
 
Externe veiligheid aangewezen als provinciaal belang, PZH richt 
zich op: 
13. Het clusteren van risicovolle activiteiten; 
14. Verantwoord combineren van risicovolle activiteiten; 
15. Reduceren van risico’s aan de bron; 
16. Nemen van maatregelen in de omgeving van een risicovolle 

activiteit; 
17. Verhogen van de kwaliteit van de uitvoering; 
18. Beschikbaarheid basisinformatie.GR beleid 

Omgevingsverordening Provinciaal belang wanneer oriëntatiewaarde groepsrisico wordt 
overschreden. 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per 
gemeente verschillen) 

Geen specifiek beleid in omgevingsvisies. In de omgevingsvisies 
van de gemeenten staat meer algemeen wel dat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (bijv. woningbouw) rekening wordt gehouden met 
o.a. veiligheid. 

Regionaal afgestemd beleid: • In principe geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 
100% letaal-contour; 

• Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze alleen 
mogelijk na verantwoording van het groepsrisico, waarbij 
aspecten als hoogte groepsrisico, bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid aan de orde komen. Hiervoor zijn per soort 
risicobron planologische kaders opgenomen in de beleidsvisies 
EV. 

Verordeningen gemeente:  

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

In veel bestemmingsplannen (niet in alle!) zijn veiligheidszones 
rond risicobronnen opgenomen, waaraan planregels zijn 
gekoppeld. Meestal gaat het om het niet toestaan van nieuwe ‘zeer 
kwetsbare gebouwen’ (alleen mogelijk na afweging en 
omgevingsvergunning). 

Tijdelijk omgevingsplan – wat 
staat er in de bruidsschat? 

- 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet 
er minimaal geregeld worden 
zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan 
AmvB’s/instructieregels 
PZH/lokaal beleid? (beleid 
blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

De ODMH adviseert: 

• Voortzetten beleid geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ 
binnen 100% letaal-contour (alleen na zware motivatie); 

• Terughoudend te zijn met aanwijzen brandvoorschriftgebieden 
(opleggen aanvullende bouwkundige maatregelen of 
gelijkwaardige maatregelen bij nieuwbouw) omdat: 

− Het niet beleidsneutraal is om nu wel aanvullende 
bouwkundige maatregelen voor te schrijven, terwijl dit in het 
verleden niet is gedaan; 
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s) Wij adviseren om het 
huidige beleid m.b.t. 
dikte leeflaag voort te 
zetten. Dit wijkt af van 
artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

t) Wij adviseren om 
ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota 
externe veiligheid. 

− Aanvullende bouwkundige maatregelen in de meeste 
gevallen buitenproportioneel zijn (kleine kans vs. kosten 
aanvullende bouwkundige maatregelen); 

− Aanvullende bouwkundige maatregelen bij een fakkelbrand 
op korte afstand onvoldoende bescherming bieden; 

− Geldt niet voor locaties binnen brandaandachtsgebied van 
gasleidingen waar ‘zeer kwetsbare gebouwen’ mogelijk zijn, 
die moeten vanuit de OW verplicht worden aangewezen als 
voorschriftengebied (uiterlijk 2029). 

• Voor nieuwbouw binnen brandvoorschriftgebieden (verplicht bij 
nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’) gelden aanvullende 
bouwkundige maatregelen of gelijkwaardige maatregelen. 
Gelijkwaardige maatregelen zien wij, zoals ook beschreven in 
toelichting op het Bbl, als zeer breed interpretabel. Bijvoorbeeld 
de kleine kans op een incident kan worden meegenomen in de 
afweging om uiteindelijk wel/geen aanvullende bouwkundige 
maatregelen te realiseren; 

• Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat aangetoond moet 
worden dat er sprake is van een voldoende veilige situatie. 
Hierbij wordt een lijst met verschillende maatregelen 
langsgelopen. Deze maatregelen hebben betrekking op de 
verantwoording groepsrisico, waarbij aspecten als hoogte 
groepsrisico, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid aan de orde 
komen (aspecten die horen bij ‘mits voldoende veilig ’zie 
algemene checklist). 

 
Onderstaande tabel geeft huidige beleid weer: 
 

 
 

Extra: wat stel je voor om tot 
betere bescherming van het 
milieu / een betere toedeling 
van functies aan locaties te 
komen? 
 
Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

s) Gemeentebrede 
regels vervangen 
door gebiedsgerichte 
regels 

t) Algemene regels 
vervangen door 
vergunningplicht, 
zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen 
ODMH. 

• Wel voorschriftgebieden aanwijzen, kan ook voor een deel van 
het aandachtsgebied, bijv. alleen binnen 100% letaal-contour; 

• Uitgangspunt hanteren om alleen voorschriftgebieden aan te 
wijzen waar dat zinvol én noodzakelijk is; 

• Aanwijzen van voorschriftgebieden wanneer dit 
onderhandelingsruimte oplevert tussen bevoegd gezag en 
initiatiefnemer; 

• Aandachtsgebied geheel of deels meer ‘op slot zetten’ voor 
ontwikkelingen, bijv. ‘kwetsbare gebouwen’ niet toestaan. 
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Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Hst4 Het aanwijzen van 
gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, 
etc.).  

Toelaten van ruimtelijke ontwikkelingen bij gasleidingen kan mede 
worden gekoppeld aan verschillende gebiedstypen 

Hst4 Thematische 
aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom 
wegen, bebouwingscontour 
geur) 

• Aanwijzen 100% letaal-contour. Daarbinnen uitsluiten: ‘Zeer 
kwetsbare gebouwen’; 

• Dit zou uitgebreid kunnen worden voor andere typen 
gebouwen/locaties; 

• Aanwijzen vergunningplicht binnen aandachtsgebied voor  
       alle ruimtelijke ontwikkelingen  

• Aanwijzen voorschriftengebied (binnen aandachtsgebied) waar 
Zkg staat, of mogelijk is. (art. 5.14 Bkl) 

Hst5 Activiteiten 
19) Regel voor activiteit Y 

(algemene regel) 
20) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel 
OPA) 

• Uitsluiten nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 100% 
letaal-contour (H4 casco VNG); 

• Vergunningplicht RO binnen aangewezen zone: binnen 
aandachtsgebied (werkingsgebied instellen) 

 
Hoofdstuk 5 Activiteiten 
Afdeling 5.2 Benutten van de fysieke leefomgeving 

• Functiewijzigingen binnen aandachtsgebied van hogedruk 
aardgasleidingen 

Afdeling 5.3 Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, sloopactiviteiten 

• Bouwactiviteiten binnen aandachtsgebieden van hogedruk 
aardgasleidingen 
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2.2 EV: aandachtsgebieden wegen basisnet  
Vakgebied/thema:  
Bijv. geluid, bodem, bouwen, 
etc. 

EV – wegen Basisnet 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): • Regels stellen onder welke voorwaarden er (ruimtelijke) 
ontwikkelingen mogen plaatsvinden binnen 
aandachtsgebieden van wegen die vallen onder Basisnet: 
N11, A12 en A20 (wanneer is er sprake van ‘voldoende 
veilig’?)  

• Kiezen wel/niet aanwijzen voorschriftgebieden 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen 
uit de Omgevingswet: 

Waarborgen van de veiligheid + benutten van de fysieke 
leefomgeving.  

-Omdat er regionaal afgestemd 
beleid is over dit onderwerp, 
namelijk: 

Er is geen specifiek geformuleerd regionaal beleid, wel 
afgestemd/overeenkomstig lokaal beleid (gemeentelijke Visies 
externe veiligheid). 

-Omdat het handig is om dit 
onderwerp in de hele regio op 
de zelfde manier te regelen 
 

ja 

- Mate van urgentie (voor 
ingang juli 2022/ snel na 
invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

• Lokaal beleid zegt iets over het toestaan van ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden en onder welke 
voorwaarden. Dit beleid kan worden voortgezet/evt. 
uitgebreid; 

• Hoge urgentie i.v.m. aanvragen voor ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen aandachtsgebied wegen basisnet: 
worden ontwikkelingen toegestaan en zo ja, onder welke 
voorwaarden (spelregels EV veranderen onder OW). 

• Voorkomen dat iedere ruimtelijke ontwikkeling binnen een 
aandachtsgebied van wegen ad hoc wordt behandeld.  

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de 
Omgevingswet? 

Doel is o.a. waarborgen van de veiligheid / beschermen fysieke 
leefomgeving.  

Wat staat er in het Bkl? § 5.1.2.2 Veiligheid rond opslag, productie, gebruik en vervoer 
van gevaarlijke stoffen en windturbines: 

• Toetsing plaatsgebonden risico (zelfde als huidige wetgeving); 

• Werking aandachtsgebieden; 

• Aanwijzen voorschriftgebieden (art. 5.14 Bkl); 

• Afwegen groepsrisico (art. 5.15 Bkl); 

• Basisnet wegen zijn aangewezen als risicovolle activiteit 
Bijlage VII onder C (plaatsgebonden risico, afstanden 
aandachtsgebieden). 

Wat staat er in het Bal? - 

Wat staat er in het Bbl? Bouwkundige maatregelen (artikelen 4.91-4.95, indien 
voorschriftengebieden worden aangewezen, verplicht bij zeer 
kwetsbare gebouwen) 

Wat staat er in het 
Omgevingsbesluit? 

 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid Omgevingsvisie Provincie Zuid-Holland deel 1 (voor herziening 
2021) 
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Ambitie 6: sterke steden en dorpen in Zuid-Holland: versnellen 
van de woningbouw met behoud van ruimtelijke en sociale 
kwaliteit. 
Ambitie 7: gezond en veilig Zuid-Holland: beschermen en 
bevorderen van een gezonde, veilige en aantrekkelijke 
leefomgeving. 
 
Externe veiligheid aangewezen als provinciaal belang, PZH richt 
zich op: 
1. Het clusteren van risicovolle activiteiten  
2. Verantwoord combineren van risicovolle activiteiten 
3. Reduceren van risico’s aan de bron 
4. Nemen van maatregelen in de omgeving van een risicovolle 
activiteit 
5. Verhogen van de kwaliteit van de uitvoering 
6. Beschikbaarheid basisinformatie 

Omgevingsverordening Provinciaal belang wanneer oriëntatiewaarde groepsrisico wordt 
overschreden. 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per 
gemeente verschillen) 

Geen specifiek beleid in omgevingsvisies. In de omgevingsvisies 
van de gemeenten staat meer algemeen wel dat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (bijv. woningbouw) rekening wordt gehouden met 
o.a. veiligheid. 
 

Regionaal afgestemd beleid: • Geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 
brandaandachtsgebied (0-30 meter); 

• In principe geen ‘zeer kwetsbare gebouwen’ in zone 30 – 
200 (grens explosieaandachtsgebied) zone 30-80 meter 
geldt ‘nee, tenzij’ zwaarder dan buiten 80 meter); 

• In principe geen kwetsbare gebouwen binnen het 
brandaandachtsgebied (nee, tenzij). 

 
Bouwen binnen brandaandachtsgebied (0-30 meter) is alleen 
mogelijk met een zware motivatie en altijd met extra 
bouwmaatregelen, ongeacht het ‘type’ gebouw (nu eis uit 
Bouwbesluit, straks eis in Bbl). 
 
Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
explosieaandachtsgebied (0-200 meter van de weg) geldt dat 
deze alleen mogelijk na verantwoording van het groepsrisico, 
waarbij aspecten als hoogte groepsrisico, bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid aan de orde komen. Hiervoor zijn per soort 
risicobron planologische kaders opgenomen in de beleidsvisies 
EV. 
 
Zie EV visies van de gemeenten 

Verordeningen gemeente: - 

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

In veel bestemmingsplannen (niet in alle!) zijn veiligheidszones 
rond risicobronnen opgenomen, waaraan planregels zijn 
gekoppeld. Meestal gaat het om het niet toestaan van nieuwe 
‘zeer kwetsbare gebouwen’ (alleen mogelijk na afweging en 
omgevingsvergunning).  

Tijdelijk omgevingsplan – wat 
staat er in de bruidsschat? 

- 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er 
minimaal geregeld worden zodat 

De ODMH adviseert: 

• Voortzetten huidig beleid*: 
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het Omgevingsplan voldoet aan 
AmvB’s/instructieregels 
PZH/lokaal beleid? (beleid blijft 
zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

u) Wij adviseren om het 
huidige beleid m.b.t. 
dikte leeflaag voort te 
zetten. Dit wijkt af van 
artikel X van de  
bruidsschat/het Bal. 

v) Wij adviseren om 
ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota 
externe veiligheid. 

− Geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen het 
brandaandachtsgebied (0-30 meter); 

− Ander typen ‘gebouwen’ binnen het 
brandaandachtsgebied slechts onder strikte voorwaarden 
toestaan (nee, tenzij); 

− In principe geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ 
binnen explosieaandachtsgebied (waarbij zone 30-80 
meter zwaarder weegt dan zone 80-200 meter). Alleen 
mogelijk na zware motivatie. 

− Locaties binnen explosieaandachtsgebied waar ‘zeer 
kwetsbare gebouwen’ mogelijk zijn, moeten vanuit de OW 
worden aangewezen als voorschriftengebied (uiterlijk 
2029). 

 
Binnen het brandaandachtsgebied gelden vanuit de wet 
(huidige en OW) al extra bouwkundige eisen voor nieuwbouw 
(gebouw 60 minuten brandwerend). Voor het 
explosieaandachtsgebied (200 meter vanaf de weg) moet de 
gemeente bepalen of een explosievoorschriftgebied worden 
aangewezen (art. 5.14 Bkl). Binnen het 
explosievoorschriftgebieden gelden dan aanvullende bouweisen 
(toepassen scherfvrij glas). 
 
Advies is om terughoudend te zijn met aanwijzen 
explosievoorschriftgebied, omdat er (landelijk) nog veel vragen 
zijn over de uitgangspunten (wanneer is er eigenlijk sprake van 
scherfvrij glas, ontbreken normering), nut en daadwerkelijke 
veiligheidswinst. Daarnaast is er onvoldoende kennis in de 
markt en ontbreekt een duidelijk inzicht in de (meer)kosten 
 
Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat aangetoond moet 
worden dat er sprake is van een voldoende veilige situatie. 
Hierbij wordt een lijst met verschillende maatregelen 
langsgelopen. Deze maatregelen hebben betrekking op de 
verantwoording groepsrisico, waarbij aspecten als hoogte 
groepsrisico, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid aan de orde 
komen (aspecten die horen bij ‘mits voldoende veilig’, zie 
‘algemene checklist’) 
 
 
Onderstaande tabel geeft het huidige beleid weer: 
 

 
 
*uitzondering Krimpenerwaard. 

Extra: wat stel je voor om tot 
betere bescherming van het 
milieu / een betere toedeling van 
functies aan locaties te komen? 
 

 

• Voorschriftgebieden aanwijzen, kan ook voor een deel van 
het explosieaandachtsgebied, bijv. alleen voor de 80 meter- 
zone vanaf de weg 
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Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

u) Gemeentebrede regels 
vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

v) Algemene regels 
vervangen door 
vergunningplicht, zodat 
je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen 
ODMH. 

• Uitgangspunt hanteren om alleen 
explosievoorschriftgebieden aan te wijzen waar dat zinvol 
én noodzakelijk is; 

• Aanwijzen van explosievoorschriftgebieden wanneer dit 
onderhandelingsruimte oplevert tussen bevoegd gezag en 
initiatiefnemer; 

• Aandachtsgebieden geheel of deels meer ‘op slot zetten’ 
voor ontwikkelingen, bijv. kwetsbare gebouwen niet 
toestaan. 

• Krimpenerwaard: advies basis overnemen (gehandeld in de 
geest van dit ‘huidige’ advies). 

 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Het aanwijzen van gebiedstypen 
(Wat er mag in woonwijk, 
bedrijventerrein, etc.).  

Toelaten van ruimtelijke ontwikkelingen bij wegen kan mede 
worden gekoppeld aan verschillende gebiedstypen 
 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom 
wegen, bebouwingscontour 
geur) 

• Aanwijzen brandaandachtsgebied (0-30). Hier ‘zeer 
kwetsbare gebouwen’ uitsluiten.  

Vergunningplicht instellen voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. 
zware motivatie voor kwetsbaar gebouw komt terug in de 
zwaardere vorm van beoordelingsregels van ‘voldoende veilig’ 

• Aanwijzen werkingsgebied 30-80 meter voor zeer 
kwetsbare gebouwen: uitsluiten 

 

• Aanwijzen explosieaandachtsgebieden (30-200). 
Vergunningplicht instellen voor alle ruimtelijke 
ontwikkelingen 
(zware motivatie voor zeer kwetsbaar gebouw komt terug in 
de zwaardere vorm van beoordelingsregels van ‘voldoende 
veilig’.  

• Aanwijzen 80-200 meter zone (werkingsgebied) : Hier 
‘zeer kwetsbare gebouwen’ beperken.  

• Voorschriftengebied aanwijzen binnen beide 

aandachtsgebieden waar ZKG staat, of mogelijk is.  

Activiteiten 
21) Regel voor activiteit Y 

(algemene regel) 
22) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Casco:  
Hoofdstuk 4: Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving 
Afdeling 4.X Gebieden rondom basisnet wegen. 

• Uitsluiten ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 

brandaandachtsgebied; 

• Beperken ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 

explosieaandachtsgebieden. 

• Voorschriftengebied aanwijzen (art. 5.14 Bkl); 

• Vergunningplicht RO binnen aangewezen zone: 200 meter 

van het basisnet wegen (werkingsgebied instellen). 
 
 
Hoofdstuk 5 Activiteiten 
Afdeling 5.2 Benutten van de fysieke leefomgeving 

• Functiewijzigingen binnen 200 meter van basisnet 
wegen. 

Afdeling 5.3 Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, 
sloopactiviteiten 
Bouwactiviteiten binnen 200 meter van basisnet wegen 
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2.2 EV - provinciale wegen 
 

Vakgebied/thema:  
Bijv. geluid, bodem, bouwen, 
etc. 

Transport gevaarlijke stoffen provinciale wegen (en 
ruimtelijke ontwikkelingen) 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): • Regels stellen onder welke voorwaarden er (ruimtelijke) 
ontwikkelingen mogen plaatsvinden nabij provinciale wegen 
(wanneer is er sprake van ‘voldoende veilig’?)  
 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen 
uit de Omgevingswet: 

Waarborgen van de veiligheid + benutten van de fysieke 
leefomgeving.  

-Omdat er regionaal afgestemd 
beleid is over dit onderwerp, 
namelijk: 

Er is geen specifiek geformuleerd regionaal beleid, wel 
afgestemd/overeenkomstig lokaal beleid (gemeentelijke Visies 
externe veiligheid). 

-Omdat het handig is om dit 
onderwerp in de hele regio op 
de zelfde manier te regelen 
 

ja 

- Mate van urgentie (voor 
ingang juli 2022/ snel na 
invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

• Lokaal beleid zegt iets over het toestaan van ruimtelijk 
ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden en onder welke 
voorwaarden. Dit beleid kan worden voortgezet/evt. 
uitgebreid; 

• Hoge urgentie i.v.m. aanvragen voor ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen aandachtsgebied wegen basisnet: 
worden ontwikkelingen toegestaan en zo ja, onder welke 
voorwaarden (spelregels EV veranderen onder OW). 

 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de 
Omgevingswet? 

Doel is o.a. waarborgen van de veiligheid / beschermen fysieke 
leefomgeving.  

Wat staat er in het Bkl? Niets, Bkl zegt gaat alleen over wegen die vallen onder het 
Basisnet  

Wat staat er in het Bal? Niets, provinciale wegen niet aangewezen als risicovolle activiteit 

Wat staat er in het Bbl? - 

Wat staat er in het 
Omgevingsbesluit? 

 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid Omgevingsvisie Provincie Zuid-Holland deel 1 (voor herziening 
2021) 
Ambitie 6: sterke steden en dorpen in Zuid-Holland: versnellen 
van de woningbouw met behoud van ruimtelijke en sociale 
kwaliteit. 
Ambitie 7: gezond en veilig Zuid-Holland: beschermen en 
bevorderen van een gezonde, veilige en aantrekkelijke 
leefomgeving. 
 
Uit zicht in :  
1. Het clusteren van risicovolle activiteiten  
2. . Verantwoord combineren van risicovolle activiteiten 
3. Reduceren van risico’s aan de bron 
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4. Nemen van maatregelen in de omgeving van een risicovolle 
activiteit 
5. Verhogen van de kwaliteit van de uitvoering 
6. Beschikbaarheid basisinformatie 

Omgevingsverordening Provinciaal belang wanneer oriëntatiewaarde groepsrisico wordt 
overschreden. 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per 
gemeente verschillen) 

Geen specifiek beleid in omgevingsvisies. In de omgevingsvisies 
van de gemeenten staat meer algemeen wel dat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (bijv. woningbouw) rekening wordt gehouden met 
o.a. veiligheid. 

Regionaal afgestemd beleid: • In principe geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ 
binnen de 80 meter van een provinciale weg. 

Provinciale wegen kennen vanuit de wet geen 
aandachtsgebieden. Bij provinciale wegen wordt het onderscheid 
van 80 meter aangehouden, omdat binnen de 80 meter de 
meeste slachtoffers zullen vallen. Vanaf 80 meter geldt dat je 
voor dit meest voorkomende scenario in principe veilig bent 
binnenshuis.  

• Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze alleen 
mogelijk zijn binnen 80 meter van provinciale wegen, na 
verantwoording van het groepsrisico, waarbij aspecten 
als hoogte groepsrisico, bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid aan de orde komen. Hiervoor zijn per 
soort risicobron planologische kaders opgenomen in de 
beleidsvisies EV. 

Verordeningen gemeente: - 

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

- 

Tijdelijk omgevingsplan – wat 
staat er in de bruidsschat? 

- 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er 
minimaal geregeld worden zodat 
het Omgevingsplan voldoet aan 
AmvB’s/instructieregels 
PZH/lokaal beleid? (beleid blijft 
zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

w) Wij adviseren om het 
huidige beleid m.b.t. 
dikte leeflaag voort te 
zetten. Dit wijkt af van 
artikel X van de  
bruidsschat/het Bal. 

x) Wij adviseren om 
ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota 
externe veiligheid. 

• In principe geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ 
binnen de 80 meter van een provinciale weg. 

 
Provinciale wegen kennen vanuit de wet geen 
aandachtsgebieden. Bij provinciale wegen wordt het 
onderscheid van 80 meter aangehouden, omdat binnen de 80 
meter de meeste slachtoffers zullen vallen. Vanaf 80 meter 
geldt dat je voor dit meest voorkomende scenario in principe 
veilig bent binnenshuis.  
 
Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat aangetoond moet 
worden dat er sprake is van een voldoende veilige situatie. 
Hierbij wordt een lijst met verschillende maatregelen 
langsgelopen. Deze maatregelen hebben betrekking op de 
verantwoording groepsrisico, waarbij aspecten als hoogte 
groepsrisico, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid aan de orde 
komen. 
 
Onderstaande tabel geeft het huidige beleid weer: 
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Extra: wat stel je voor om tot 
betere bescherming van het 
milieu / een betere toedeling van 
functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

w) Gemeentebrede regels 
vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

x) Algemene regels 
vervangen door 
vergunningplicht, zodat 
je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen 
ODMH. 

• Gebieden rondom provinciale wegen geheel of deels meer 
‘op slot zetten’ voor ontwikkelingen, bijv. ‘zeer kwetsbare 
gebouwen’ niet toestaan binnen grotere zones. 

 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Het aanwijzen van gebiedstypen 
(Wat er mag in woonwijk, 
bedrijventerrein, etc.).  

Toelaten van ruimtelijke ontwikkelingen bij wegen kan mede 
worden gekoppeld aan verschillende gebiedstypen 
 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom 
wegen, bebouwingscontour 
geur) 

• Aanwijzen zone 0-80 meter. Hier ‘zeer kwetsbare 
gebouwen’ beperken. Door ‘zware motivatie’ aan 
beoordelingsregels van de vergunningplicht toe te 
voegen.  

 

• Aanwijzen zone 0-200. Vergunningplicht instellen voor alle 

ruimtelijke ontwikkelingen 
 

Activiteiten 
23) Regel voor activiteit Y 

(algemene regel) 
24) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Casco:  
Hoofdstuk 4: Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving 
Afdeling 4.X Gebieden rondom wegen 

• Uitsluiten ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 80 meter van 
provinciale wegen (H4 casco VNG); 

• Vergunningplicht RO binnen aangewezen zone: 200 meter 
vanaf provinciale wegen (werkingsgebied instellen) H4 
casco VNG) 

 
 
Hoofdstuk 5 Activiteiten 
Afdeling 5.2 Benutten van de fysieke leefomgeving 

• Functiewijzigingen binnen 200 meter van provinciale 
wegen 

Afdeling 5.3 Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, 
sloopactiviteiten 
Bouwactiviteiten binnen 200 meter van provinciale wegen 
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2.3 EV: aandachtsgebieden spoorwegen 

 

Vakgebied/thema:  
Bijv. geluid, bodem, bouwen, 
etc. 

Transport gevaarlijke stoffen basisnet spoor (en ruimtelijke 
ontwikkelingen) 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): • Regels stellen onder welke voorwaarden er (ruimtelijke) 
ontwikkelingen mogen plaatsvinden binnen 
aandachtsgebieden van het spoor (wanneer is er sprake van 
‘voldoende veilig’?) 

• Dit geldt in Midden-Holland alleen voor het spoor door 
Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel), Gouda en Bodegraven-
Reeuwijk (Hogebrug); 

• Kiezen wel/niet aanwijzen voorschriftgebieden 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen 
uit de Omgevingswet: 

Waarborgen van de veiligheid + benutten van de fysieke 
leefomgeving.  

-Omdat er regionaal 
afgestemd beleid is over dit 
onderwerp, namelijk: 

Er is geen specifiek geformuleerd regionaal beleid, wel 
afgestemd/overeenkomstig lokaal beleid (gemeentelijke Visies 
externe veiligheid). 

-Omdat het handig is om dit 
onderwerp in de hele regio op 
dezelfde manier te regelen 
 

Ja 

- Mate van urgentie (voor 
ingang juli 2022/ snel na 
invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

• Lokaal beleid zegt iets over het toestaan van ruimtelijk 
ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden en onder welke 
voorwaarden. Dit beleid kan worden voortgezet/evt. uitgebreid; 

• Hoge urgentie i.v.m. aanvragen voor ruimtelijke ontwikkelingen 
binnen aandachtsgebied van het basisnet spoor: worden 
ontwikkelingen toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden 
(spelregels EV veranderen onder OW). 

• Voorkomen dat iedere ruimtelijke ontwikkeling binnen een 
aandachtsgebied van wegen ad hoc wordt behandeld. 

 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de 
Omgevingswet? 

Doel is o.a. waarborgen van de veiligheid / beschermen fysieke 
leefomgeving.  

Wat staat er in het Bkl? § 5.1.2.2 Veiligheid rond opslag, productie, gebruik en vervoer 
van gevaarlijke stoffen en windturbines: 

• Toetsing plaatsgebonden risico (zelfde als huidige wetgeving); 

• Werking aandachtsgebieden; 

• Aanwijzen voorschriftgebieden (art. 5.14 Bkl); 

• Afwegen groepsrisico (art. 5.15 Bkl); 
Basisnet spoorwegen zijn aangewezen als risicovolle activiteit 
Bijlage VII onder C (plaatsgebonden risico, afstanden 
aandachtsgebieden). 

Wat staat er in het Bal?  

Wat staat er in het Bbl? Bouwkundige maatregelen (artikelen 4.91-4.95) (indien 
voorschriftengebieden worden aangewezen, verplicht bij zeer 
kwetsbare gebouwen) 

Wat staat er in het 
Omgevingsbesluit? 
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2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid Omgevingsvisie Provincie Zuid-Holland deel 1 (voor herziening 
2021) 
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland: versnellen van 
de woningbouw met behoud van ruimtelijke en sociale kwaliteit. 
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland: beschermen en 
bevorderen van een gezonde, veilige en aantrekkelijke 
leefomgeving. 
 
Dit uit zich in:  
1. Het clusteren van risicovolle activiteiten  
2. Verantwoord combineren van risicovolle activiteiten 
3. Reduceren van risico’s aan de bron 
4. Nemen van maatregelen in de omgeving van een risicovolle 
activiteit 
5. Verhogen van de kwaliteit van de uitvoering 
6. Beschikbaarheid basisinformatie 

Omgevingsverordening Provinciaal belang wanneer oriëntatiewaarde groepsrisico wordt 
overschreden. 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per 
gemeente verschillen) 

Geen specifiek beleid in omgevingsvisies. In de omgevingsvisies 
van de gemeenten staat meer algemeen wel dat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (bijv. woningbouw) rekening wordt gehouden met 
o.a. veiligheid. 

Regionaal afgestemd beleid: • Geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen het 
brandaandachtsgebied (30 meter vanaf spoor); 

• Ander typen ‘gebouwen’ binnen het brandaandachtsgebied 
slechts onder strikte voorwaarden toestaan (sowieso wettelijk 
verplichte bouwkundige maatregelen; 

• In principe geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 
explosieaandachtsgebied (200 meter van het spoor), tenzij 
sprake is van zware motivatie; 

Dit is enkel mogelijk na een zware motivatie en altijd met extra 
bouwmaatregelen.  
 
Overige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het 
explosieaandachtsgebied (0-200 meter van het spoor) zijn alleen 
mogelijk na een verantwoording groepsrisico, waarbij aspecten als 
hoogte groepsrisico, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid aan de 
orde komen. Hiervoor zijn per soort risicobron planologische 
kaders opgenomen in de beleidsvisies EV. 
 

Verordeningen gemeente: - 

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

In veel bestemmingsplannen (niet in alle!) zijn veiligheidszones 
rond risicobronnen opgenomen, waaraan planregels zijn 
gekoppeld. Meestal gaat het om het niet toestaan van nieuwe 
‘zeer kwetsbare gebouwen’ (alleen mogelijk na afweging en 
omgevingsvergunning). 

Tijdelijk omgevingsplan – wat 
staat er in de bruidsschat? 

- 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er 
minimaal geregeld worden 
zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan 
AmvB’s/instructieregels 

De ODMH adviseert: 

• Voortzetten huidig beleid: 

− Geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen het 
brandaandachtsgebied (0-30 meter); 
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PZH/lokaal beleid? (beleid blijft 
zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

y) Wij adviseren om het 
huidige beleid m.b.t. 
dikte leeflaag voort te 
zetten. Dit wijkt af van 
artikel X van de  
Bruidsschat/het Bal. 

z) Wij adviseren om 
ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota 
externe veiligheid. 

− Ander typen ‘gebouwen’ binnen het brandaandachtsgebied 
slechts onder strikte voorwaarden toestaan; 

− In principe geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 
explosieaandachtsgebied (alleen na zware motivatie) 

− Locaties binnen explosieaandachtsgebied waar ‘zeer 
kwetsbare gebouwen’ mogelijk zijn, moeten vanuit de OW 
worden aangewezen als voorschriftengebied (uiterlijk 2029). 

 
Binnen het brandaandachtsgebied gelden vanuit de wet (huidig 
en OW) al extra bouwkundige eisen voor nieuwbouw (gebouw 60 
minuten brandwerend). Voor het explosieaandachtsgebied (200 
meter vanaf spoor) moet de gemeente bepalen of een 
explosievoorschriftgebied worden aangewezen (art. 5.14 Bkl). 
Binnen het explosievoorschriftgebieden gelden dan aanvullende 
bouweisen (toepassen scherfvrij glas). 
 
Advies is om terughoudend te zijn met aanwijzen 
voorschriftgebieden, omdat er (landelijk) nog veel vragen zijn 
over de uitgangspunten (wanneer is er eigenlijk sprake van 
scherfvrij glas, ontbreken normering), nut en daadwerkelijke 
veiligheidswinst. Daarnaast is er onvoldoende kennis in de markt 
en de en inzicht in de (meer)kosten 
 
Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat aangetoond moet 
worden dat er sprake is van een voldoende veilige situatie. Hierbij 
wordt een lijst met verschillende maatregelen langsgelopen. 
Deze maatregelen hebben betrekking op de verantwoording 
groepsrisico, waarbij aspecten als hoogte groepsrisico, 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid aan de orde komen 
(aspecten die horen bij ‘mits voldoende veilig’, zie ‘algemene 
checklist’) 
 
Onderstaande tabel geeft het advies weer: 

 
 
 
 

Extra: wat stel je voor om tot 
betere bescherming van het 
milieu / een betere toedeling 
van functies aan locaties te 
komen? 
 
Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

y) Gemeentebrede regels 
vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

 

• Voorschriftgebieden aanwijzen, kan ook voor een deel van 
het aandachtsgebied, bijv. voor een deel van het 
aandachtsgebied waar effect bij explosie het grootst is (bijv. 
binnen 100 meter vanaf spoor);  

• Uitgangspunt hanteren om alleen voorschriftgebieden aan te 
wijzen waar dat zinvol én noodzakelijk is; 

• Aanwijzen van voorschriftgebieden wanneer dit 
onderhandelingsruimte oplevert tussen bevoegd gezag en 
initiatiefnemer; 

• Aandachtsgebieden geheel of deels meer ‘op slot zetten’ voor 
ontwikkelingen, bijv. kwetsbare gebouwen niet toestaan. 

 



60 
 

z) Algemene regels 
vervangen door 
vergunningplicht, zodat 
je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen 
ODMH. 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Hst4 Het aanwijzen van 
gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, 
etc.).  

Toelaten van ruimtelijke ontwikkelingen bij spoorwegen Basisnet 
wegen kan mede worden gekoppeld aan verschillende 
gebiedstypen 
 

Hst4 Thematische 
aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom 
wegen, bebouwingscontour 
geur) 

• Aanwijzen brandaandachtsgebied. Hier ‘zeer kwetsbare 
gebouwen’ uitsluiten.  
Vergunningplicht instellen voor alle ruimtelijke ontwikkelingen 

• Aanwijzen explosieaandachtsgebieden. Hier ‘zeer kwetsbare 
gebouwen’ beperken.  
Vergunningplicht instellen voor alle ruimtelijke ontwikkelingen 
(zware motivatie voor zeer kwetsbaar gebouw komt terug in 
de zwaardere vorm van beoordelingsregels van ‘voldoende 
veilig’.  

• Voorschriftengebied aanwijzen binnen beide 
aandachtsgebieden waar ZKG staat, of mogelijk is (art. 5.14 
Bkl).  

 

Hst5 Activiteiten 
25) Regel voor activiteit Y 

(algemene regel) 
26) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel 
OPA) 

• Uitsluiten ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 
brandaandachtsgebied; 

• Beperken ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 
explosieaandachtsgebieden; 

Hoofdstuk 5 Activiteiten 
Afdeling 5.2 Benutten van de fysieke leefomgeving 

• Functiewijzigingen binnen 200 meter van het spoor 
Afdeling 5.3 Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, sloopactiviteiten 
Bouwactiviteiten binnen 200 meter van het spoor 
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2.4 EV: aandachtsgebieden vaarwegen 

 

Vakgebied/thema:  
Bijv. geluid, bodem, bouwen, etc. 

Transport gevaarlijke stoffen vaarwegen (en 
ruimtelijke ontwikkelingen) 

 
 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): • Regels stellen onder welke voorwaarden er 
(ruimtelijke) ontwikkelingen mogen 
plaatsvinden binnen aandachtsgebieden 
van vaarwegen (wanneer is er sprake van 
‘voldoende veilig’?) 

• Kiezen wel/niet aanwijzen 
voorschriftgebieden 

• Basisnet vaarwegen speelt alleen voor 
Krimpenerwaard (Lek) 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet 

Waarborgen van de veiligheid + benutten van 
de fysieke leefomgeving.  

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over dit 
onderwerp, namelijk: 

Er is geen specifiek geformuleerd regionaal 
beleid, wel afgestemd/overeenkomstig lokaal 
beleid (gemeentelijke Visies externe 
veiligheid). 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de hele 
regio op de zelfde manier te regelen 

ja 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ snel na 
invoering/ geen haast (bv door overgangsrecht)) 

Snel na invoering, of ervoor. Voorkomen dat 
iedere ruimtelijke ontwikkeling binnen een 
aandachtsgebied van vaarwegen ad hoc wordt 
behandeld.  

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet? Doel is o.a. waarborgen van de veiligheid / 
beschermen fysieke leefomgeving.  

Wat staat er in het Bkl? § 5.1.2.2 Veiligheid rond opslag, productie, 
gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen 
en windturbines: 

• Toetsing plaatsgebonden risico (zelfde als 
huidige wetgeving); 

• Werking aandachtsgebieden; 

• Aanwijzen voorschriftgebieden (art. 5.14 
Bkl); 

• Afwegen groepsrisico (art. 5.15 Bkl); 
Basisnet wegen zijn aangewezen als 
risicovolle activiteit Bijlage VII onder C 
(plaatsgebonden risico, afstanden 
aandachtsgebieden). 

Wat staat er in het Bal? - 

Wat staat er in het Bbl? Bouwkundige maatregelen (artikelen 4.91-
4.95) (indien voorschriftengebieden worden 
aangewezen, of bij zeer kwetsbare gebouwen) 

Wat staat er in het Omgevingsbesluit?  

 

2b Provincie 
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Omgevingsvisie/beleid Omgevingsvisie Provincie Zuid-Holland deel 1 
(voor herziening 2021) 
Ambitie 6: sterke steden en dorpen in Zuid-
Holland: versnellen van de woningbouw met 
behoud van ruimtelijke en sociale kwaliteit. 
Ambitie 7: gezond en veilig Zuid-Holland: 
beschermen en bevorderen van een gezonde, 
veilige en aantrekkelijke leefomgeving. 
 
Uit zicht in :  
1. Het clusteren van risicovolle activiteiten  
2. Verantwoord combineren van risicovolle 
activiteiten 
3. Reduceren van risico’s aan de bron 
4. Nemen van maatregelen in de omgeving 
van een risicovolle activiteit 
5. Verhogen van de kwaliteit van de uitvoering 
6. Beschikbaarheid basisinformatie 

Omgevingsverordening Provinciaal belang wanneer oriëntatiewaarde 
groepsrisico wordt overschreden. 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente verschillen) Geen specifiek beleid in omgevingsvisies. In 
de omgevingsvisies van de gemeenten staat 
meer algemeen wel dat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (bijv. woningbouw) rekening 
wordt gehouden met o.a. veiligheid. 

Regionaal afgestemd beleid: • In principe geen nieuwe ‘zeer kwetsbare 
gebouwen’ binnen aandachtsgebieden. 

 

• Voor ‘zeer kwetsbare gebouwen’ geldt dat 
deze binnen het brandaandachtsgebied 
niet worden toegestaan. Voor het 
explosieaandachtsgebied geldt in principe 
niet. Het wordt niet toegestaan tenzij er 
sprake is van een zware motivatie. 

 

• Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn 
alleen mogelijk na een verantwoording 
groepsrisico, waarbij aspecten als hoogte 
groepsrisico, bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid aan de orde komen. 

Verordeningen gemeente: - 

Tijdelijk omgevingsplan- bestemmingsplannen 
e.d. 

- 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

- 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet 
er minimaal geregeld 
worden zodat het 
Omgevingsplan voldoet aan 
AmvB’s/instructieregels 
PZH/lokaal beleid? (beleid 
blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de 
bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 

De ODMH adviseert: 

• In principe geen nieuwe ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 
aandachtsgebieden. Alleen mogelijk na zware motivatie. 

 

• Voor ‘zeer kwetsbare gebouwen’ geldt dat deze binnen het 
brandaandachtsgebied niet worden toegestaan. Voor het 
explosieaandachtsgebied geldt in principe niet. Het wordt niet 
toegestaan tenzij er sprake is van een zware motivatie. 
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Voorbeeld:  

aa) Wij adviseren om 
het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag 
voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X 
van de  
bruidsschat/het Bal. 

bb) Wij adviseren om 
ambitieniveau 2 te 
kiezen uit 
beleidsnota externe 
veiligheid. 

• Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen mogelijk na een 
verantwoording groepsrisico, waarbij aspecten als hoogte 
groepsrisico, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid aan de orde 
komen. 

  
 
Daarnaast bepalen of voor deze activiteit voorschriftgebieden 
worden aangewezen (art.  5.14 Bkl).  
 
Advies is om terughoudend te zijn met voorschriftgebieden (dus 
geen bouwkundige maatregelen bij nieuwbouw) vast te stellen 
omdat: 

• Bouwkundige maatregelen buitenproportioneel zijn (kleine kans 
vs. kosten bouwkundige maatregelen) 

• De mate van bescherming voor scherfvrij glas niet duidelijk is, 
zeker aangezien er geen eisen zijn voor de kozijnen. 

• Geldt niet voor locaties waar ‘zeer kwetsbare gebouwen’ 
mogelijk zijn, die moeten vanuit de OW verplicht worden 
aangewezen als voorschriftengebied 

• Bouwkundige maatregelen zijn altijd verplicht binnen een 
brandaandachtsgebied (art. 16 Regeling basisnet) 

 
Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat aangetoond moet 
worden dat er sprake is van een voldoende veilige situatie. Hierbij 
wordt een lijst met verschillende maatregelen langsgelopen. Deze 
maatregelen hebben betrekking op de verantwoording groepsrisico, 
waarbij aspecten als hoogte groepsrisico, bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid aan de orde komen. 
 
Onderstaande tabel geeft het advies weer:

: 

Extra: wat stel je voor om 
tot betere bescherming van 
het milieu / een betere 
toedeling van functies aan 
locaties te komen? 
Dit bespreken in 
werkgroepen ODMH. 

 

• Wel voorschriftgebieden aanwijzen, kan ook voor een deel van 
het aandachtsgebied, bijv. alleen voor x aantal meters.  

• Aandachtsgebied geheel of deels meer ‘op slot zetten’ voor 
ontwikkelingen, bijv. kwetsbare gebouwen niet toestaan. 

 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Het aanwijzen van 
gebiedstypen (Wat er mag 
in woonwijk, 
bedrijventerrein, etc.).  

We maken hierbij geen gebruik van gebiedstypen. Een woning op 
een bedrijventerrein moet net zoveel bescherming krijgen als een 
woning in een woonwijk langs vaarwegen.   

Thematische aanwijzingen 
(bijv. beperkingengebied 
rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

• Aanwijzen brandaandachtsgebied. Hier ‘zeer kwetsbare 
gebouwen’ uitsluiten.  
Vergunningplicht instellen voor alle ruimtelijke 
ontwikkelingen 
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• Aanwijzen explosieaandachtsgebieden. Vergunningplicht 

instellen voor alle ruimtelijke ontwikkelingen 
(zware motivatie voor zeer kwetsbaar gebouw komt terug in 
de zwaardere vorm van beoordelingsregels van ‘voldoende 
veilig’.  
Hier ‘zeer kwetsbare gebouwen’ beperken.  

 

• Voorschriftengebied aanwijzen binnen beide 
aandachtsgebieden waar ZKG staat, of mogelijk is.  

 

Activiteiten 
27) Regel voor activiteit 

Y (algemene regel) 
28) Regel voor activiteit 

Z 
(beoordelingsregel 
OPA) 

Casco:  
Hoofdstuk 4: Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving 
Afdeling 4.X Gebieden rondom basisnet vaarwegen 

• Uitsluiten ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 
brandaandachtsgebied (H4 casco VNG); 

• Beperken ‘zeer kwetsbare gebouwen’ binnen 
explosieaandachtsgebied 

• Vergunningplicht RO binnen aangewezen zone: 200 meter vanaf 
basisnet vaarwegen (werkingsgebied instellen) H4 casco VNG) 

 
 
Hoofdstuk 5 Activiteiten 
Afdeling 5.2 Benutten van de fysieke leefomgeving 

• Functiewijzigingen binnen 200 meter van het basisnet 
vaarwegen 

Afdeling 5.3 Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, sloopactiviteiten 

• Bouwactiviteiten binnen 200 meter van basisnetvaarwegen 
 
 

 

2.5 Geluid aandachtsgebied weg 
[reserveren] 
 
2.6 Geluid aandachtsgebied spoor 

[reserveren] 
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2.7 Geluid aandachtsgebied industrie 

 

Vakgebied/thema:  
Bijv. geluid, bodem, bouwen, etc. 

Geluid van gezoneerd bedrijventerrein, incl. huidige 
bedrijventerrein met geluidafspraken 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): Cumulatie van het gehele terrein (geen 
onderscheid meer tussen gezoneerd 
bedrijventerreinen en industrieterreinen)  

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 

Beschermen van de gezondheid en het milieu. 
Behoud van ruimte voor toekomstige functies. 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

De afspraken die er nu zijn (terreinen met 
geluidafspraken), houden het beleid wat er nu is 
(met traject Mia). Tot het anders geregeld is in het 
omgevingsplan. Gezoneerde terreinen staat in de 
omgevingswet zelf. 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op dezelfde manier te regelen 
 

 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet?  

Wat staat er in het Bkl? Er worden extra dingen meegenomen bij 
bedrijventerreinen (windmolens) in het 
aandachtsgebied (gekoppeld aan invulling 
industrieterrein) 
 
Afdeling 3.5 geeft aan hoe industrieterreinen met 
een geluidsproductieplafond gedefinieerd zijn.  
Hoe je dat moet doen staat in artikel 3.25, 3.31, 
3.33 en artikel 3.34 

Wat staat er in het Bal?  

Wat staat er in het Bbl?  

Wat staat er in het Omgevingsbesluit?  

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid  

Omgevingsverordening  

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Alphen: 
Bodegraven-Reeuwijk: 
Gouda: 
Krimpenerwaard: 
Waddinxveen: 
Zuidplas: 
 

Regionaal afgestemd beleid:  

Verordeningen gemeente:  

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 
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Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

cc) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

dd) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

We gaan verder met de systematiek zoals we 
het nu kennen voor bedrijventerreinen (voor 
bedrijventerreinen met afspraken en gezoneerde 
industrieterreinen). Later bepalen: we maken er 
bedrijventerreinen met plafonds van, of 
afspraken laten we vallen.  
De tijd tot 2029. Of omgevingsplan wijzigt het 
deel van dat bedrijventerrein. 
 
Breidt het aantal bedrijventerreinen met 
afspraken niet uit. Nu geen afspraken? Ook 
niets af gaan spreken, levert niets op. 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

aa) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

bb) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

Kijk kritisch naar bedrijventerreinen met 
afspraken: kunnen de afspraken vervallen? 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

Geef aan of het een bedrijventerrein is met 
afspraken, of zonder 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

GPP aanwijzingen zijn punten. 
Kavel kentallen aanwijzen (Hogewaard) 

Activiteiten 
29) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
30) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

In Bkl staat het hoe het geregeld moet worden. 
(inhoudelijk hoe)  
 
De industrieterreinen met een 
geluidsproductieplafond zijn gedefinieerd in het 
Bkl afdeling 3.5. 
 
Hoe je dat moet doen: 3.25, 3.31, 3.33 en 3.34 
 
In artikel 3.44 staat dat je moet borgen dat de 
geluidproductieplafonds niet worden 
overschreden. Het is een resultaatverplichting.  
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2.8 Geluid - hogere waarden in aandachtsgebied weg/spoor/industrie 

 

Vakgebied/thema:  
Bijv. geluid, bodem, bouwen, etc. 

Geluid – Hogere waarden 
 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): Hogere waarden beleid 
>bij toelaten van of transformeren naar een 
geluidgevoelig gebouw of het verhogen van de 
geluidsbelasting op een geluidgevoelig gebouw. 
 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 

Beschermen van gezondheid en van het milieu 
 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

Het hogere waarden beleid 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

ja 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

Geen haast door overgangsrecht. 
Het huidige beleid wordt opnieuw vastgesteld om 
het te laten doorlopen. 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet? In het overgangsrecht staat dat eerder genomen 
besluiten hogere waarden die bij een 
bestemmingsplan / omgevingsvergunning horen 
blijven bestaan. 

Wat staat er in het Bkl? Samengevat: Afdeling 3.5 Geluid door (spoor) 
wegen en industrieterreinen.  
Toepassingsbereik, geluidaandachtsgebied, waar 
gelden waarden, etc. 
Tabel 3.34 standaardwaarde 
Tabel 3.35 grenswaarde 
Financiële doelmatigheid en besluit over 
geluidwerende maatregelen. 
Artikel 5.78 (a t/m ae) 
> § 5.1.4.2a.4 Geluidgevoelige gebouwen in 

geluidaandachtsgebieden: 

 
Tabel 5.78t standaardwaarde (tabel) 
Tabel 5.78u grenswaarde 
Artikel 12.7 tijdelijk aandachtsgebied 
 
Niet een groot verschil met nu (Wet geluidhinder): 
De afweging voor de waarden tussen de standaardwaarde en de 

grenswaarde blijft hetzelfde. 

Wat staat er in het Bal? -- 

Wat staat er in het Bbl? Paragraaf 4.3.1 bescherming tegen geluid van 
buiten - oude Bouwbesluit-  karakteristieke 
geluidswering van de gevel.   
Onduidelijk is of de ODMH dit blijft controleren of dat het naar de 
private bouwplantoetser gaat. 

Wat staat er in het Omgevingsbesluit? -- 

 

2b Provincie 
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Omgevingsvisie/beleid - 

Omgevingsverordening - 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Gezondheid wordt benoemd, wel een haakje voor 
geluid.  
Wat is een gezonde leefomgeving? Dit dient in het 
omgevingsplan nader gedefinieerd te worden. 
Het hogere waarden beleid maakt onderdeel uit van 
die gezonde leefomgeving. 

Regionaal afgestemd beleid: Beleidsregel Hogere waarden 

Verordeningen gemeente: - 

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

Huidige hogere waarden besluiten zitten in 
bestemmingsplannen (de voorwaarden staan in de 
regels). Het zijn losse besluiten, maar blijven 
bestaan.  
> Regel bestaande situaties in beoordelingsregel. 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

-- 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

ee) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

ff) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

HW beleid overnemen in OP (beoordelingsregel 
voor vergunningen) 
 
HW beleid toepassen bij wijzigen OP zodanig 
dat meer geluidgevoelige gebouwen toegelaten 
worden. 
 
(in tijdelijk OP zit dit nog niet, dan toets je 
vergunning aan HW beleid) 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

cc) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

dd) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

Hogere waarden beleid heroverwegen als de 
gemeente een hoger niveau van gezondheid wil. 
Bijvoorbeeld: 

• 5 dB onder de maximale grenswaarde 
(grenswaarde) blijven bij het toestaan 
van nieuwe geluidgevoelige gebouw. 

• Binnen- en buitenstedelijk verschillende 
grenswaarden hanteren. 

 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Staalkaart Transformatiegebied 
 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan 
gebruiken? 

Nee, want de genoemde staalkaart is niet erg 
goed uitgewerkt en niet dekkend. 
Ook werkt deze met een meldplicht.  
 
Staalkaart Transformatiegebied  
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Paragraaf 5.3.18 Activiteiten die gevoelig zijn 
voor geluid – algemeen, i.c.m. Paragraaf 5.3.19 
en Paragraaf 5.3.20 
 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

[aanwijzing] 
Gerelateerd aan aandachtsgebied (o.g.v. BGE) 

Activiteiten 
31) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
32) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Vergunningplicht geluidgevoelig gebouw 
(bouwen en/of in gebruik nemen) 

• Indieningsvereiste:  
o akoestisch onderzoek indien het 

gebouw binnen het 
geluidaandachtsgebied ligt. 

• Beoordelingsregels: 
o Algemeen: hier landt hw-beleid 

(voorwaarden aan geluidsluwe 
gevel en buitenruimte en 
voorwaarde dat woning maar 1 
dove gevel mag hebben) 

o Specifiek: Aanduidingen (dove 
gevel e.d.) overnemen van 
verbeelding oude BP 
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2.9 Luchtkwaliteit - aandachtsgebied drukke wegen 

 

Vakgebied/thema:  
Bijv. geluid, bodem, bouwen, etc. 

Luchtkwaliteit 
 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek): Gevoelige gebouwen incl. woningen langs 
snelwegen/provinciale wegen en drukke 
gemeentelijke wegen. 
Dit gaat niet over wettelijke grenswaarden. 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 

Beschermen van gezondheid en van het milieu 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

Is in de maak 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

Ja, alle gemeenten doen mee met Schone Lucht 
Akkoord (SLA). 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

nee 
heeft wel beleidsmatig de aandacht 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet? Niks 

Wat staat er in het Bkl? Niks 

Wat staat er in het Bal? Niks 

Wat staat er in het Bbl? Niks 

Wat staat er in het Omgevingsbesluit? Niks 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid Niks 

Omgevingsverordening Niks 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Voor alle gemeenten: visies noemen belang 
gezondheid en ondertekenen SLA 

Regionaal afgestemd beleid: Is in de maak 

Verordeningen gemeente: Niks 

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

Niks 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

Niks 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan AmvB’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

gg) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 

Geen (er is geen bestaand beleid) 
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wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

hh) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

ee) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

ff) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 
 
Let op: dit is de keuze van de gemeente! 
Hier loopt het gesprek over met de 
milieucoördinatoren en het is besproken in de 
werkgroep geluid en lucht.  

Zie memo aan werkgroep G&L onderaan dit 
formulier. 
 
Wij stellen voor aandachtsgebieden/zones voor 
lucht vast te leggen en hier regels aan stellen. 
Deze regels gelden niet alleen voor gevoelige 
functies zoals kinderdagverblijven, scholen en 
verpleeg/verzorgingshuizen maar ook voor 
woningen. De aandachtsgebieden zijn zones 
langs rijkswegen, provinciale wegen en drukke 
wegen. Per gemeente zal bepaald worden wat 
drukke wegen zijn. 
 
De zones zijn aan weerszijde 300 meter breed 
bij rijkswegen en 50 meter bij provinciale wegen 
en drukke wegen. Wij stellen voor op te nemen 
in dit gebied altijd onderzoek te doen naar de 
luchtkwaliteit en daarbij een integrale afweging 
te maken of functies toegestaan kunnen worden.  
 
Binnen 100 meter vanaf een rijksweg stellen wij 
voor op te nemen in dit gebied helemaal geen 
woningen en gevoelige functies toe te staan. 
 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc.).  

 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

Zones (300 meter en 50 meter) vastleggen met 
vergunningplicht eraan gekoppeld.  

Activiteiten 
33) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
34) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Bouwen 
Functiewijziging (Bbl functie?) 
 
Zone 1: nee > algemene regel (verbod) 
Zone 2: afweging > vergunningplicht met 
beoordelingsregels 
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2.10 Geluid luchtvaart 
[reserveren] 
 
2.11 Geluid: sanering 
[reserveren] 
 
2.12 Geluid: reconstructie 
[reserveren]  
 
2.13 Geluid BGE 
[reserveren]  
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Energietransitie 
[reserveren] 

 

Klimaatadaptatie 
[reserveren] 

Natuur 
 

3.1 Natuur – soortenbescherming 
Vakgebied/thema:  
Bijv geluid, bodem, bouwen, etc 

Natuur - Soortenbescherming 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek):  Natuur- soortenbescherming. 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 
(kies uit Benutten van de fysieke 
leefomgeving / Beschermen van de 
gezondheid en van het milieu / Beschermen 
cultureel erfgoed / Waarborgen van de 
veiligheid / Behoud van ruimte voor 
toekomstige functies / Beschermen van 
natuurwaarden / Anders, nl:) 
 

Beschermen van natuurwaarden 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

Geen 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

 

- Mate van urgentie (voor ingang juli 2022/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet?  

Wat staat er in het Bkl?  

Wat staat er in het Bal? Bal bevat algemene zorgplicht t.a.v. soorten 
Omgevingsvergunning kan nadere voorschriften 
bevatten. 

Wat staat er in het Bbl?  

Wat staat er in het Omgevingsbesluit?  

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid  

Omgevingsverordening  

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

- 
 

Regionaal afgestemd beleid:  

Verordeningen gemeente:  
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Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan Amvb’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

ii) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

jj) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

Er moet niets m.b.t. soortenbescherming in het 
OP 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

gg) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

hh) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

In gebieden met een natuurfunctie kan je de 
algemene zorgplicht uit Bal t.a.v. soorten 
uitwerken in een maatwerkvoorschrift. 
Kader hiervoor in omgevingsplan 

➢ Zie format gebiedsbescherming 
 
Dit kan ook als je beleid hebt over Biodiversiteit 
Per gemeente uitsplitsen als biodiversiteit in de 
Visie is opgenomen. 
 
Gemeente kan bepaalde regels uit APV 
opnemen ter bescherming van de soorten in 
natuurgebieden. Bijvoorbeeld aanlijnplicht voor 
honden. Het gaat dan om aanlijnen in belang 
van de natuur.  
Leefregels (gedrag) mogen niet opgenomen 
worden in het OP, en zullen in de APV moeten 
landen 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc).  

 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

 

Activiteiten 
35) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
36) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 
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3.2 Natuur – gebiedsbescherming  
Vakgebied/thema:  
Bijv geluid, bodem, bouwen, etc 

Natuur - gebiedsbescherming 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek):  gebiedsbescherming 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 
(kies uit Benutten van de fysieke 
leefomgeving / Beschermen van de 
gezondheid en van het milieu / Beschermen 
cultureel erfgoed / Waarborgen van de 
veiligheid / Behoud van ruimte voor 
toekomstige functies / Beschermen van 
natuurwaarden / Anders, nl:) 
 

Beschermen van natuurwaarden 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

(gemeenten + staatsbosbeheer) Recreatieschap 
Groenalliantie Midden-Holland, deel van NNN 
gebieden beheersen.  

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

Gemeenten aangesloten bij het recreatieschap wel.  

- Mate van urgentie (voor ingang / snel na 
invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

Geen haast 

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet?  

Wat staat er in het Bkl? - 

Wat staat er in het Bal? - 

Wat staat er in het Bbl? - 

Wat staat er in het Omgevingsbesluit? - 

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid Wijst gebieden aan.  

Kader Natura 2000 In natuurbeheerplan staan voorwaarden voor 
Natura2000. 

Omgevingsverordening 1) Verordening wijst NNN, 
weidevogelgebieden aan 

2) Instructieregels weidevogelgebied: § 7.3.7 
Ruimtelijke kwaliteit (Artikel 7.42 
(aanwijzing en geometrische begrenzing 
gebieden met beschermingscategorieën) 

3) Instructieregels Natuurnetwerk Nederland § 
7.3.16  

a. wezenlijke kenmerken en waarden 
volgen uit beheerplan 
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b. Binnen NNN geen activiteiten die 
dit aantasten 

c. ontwikkelen prioritaire nieuwe 
natuur (voorziene NNN) 

4) Ontheffing – compensatieregels, zie bijlage 
(beleidsregels) 

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

Bij alle gemeenten komt biodiversiteit naar voren. 
Niets over beschermde gebieden. 

Regionaal afgestemd beleid: APV regels eerst afgestemd binnen Groenalliantie 
Midden-Holland 

Verordeningen gemeente: APV: regels over gedrag in natuurgebieden 

Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

Huidige bestemming Natuur, agrarisch met 
waarden (overnemen in OP) 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan Amvb’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

kk) Wij adviseren om het huidige beleid 
m.b.t. dikte leeflaag voort te zetten. Dit 
wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

ll) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

In OP opnemen: 

• Regels APV 

• Regels bestemming natuur/agrarisch 
met waarden 

Moet conform omgevingsverordening 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

ii) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

jj) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

Deel Krimpenerwaard mogelijk status N2000 (nu 
NNN). Dan natuurbeheerplan opnemen in OP. 
Gebied heeft al bestemming natuur. 
 
Per gemeente uitsplitsen als biodiversiteit in de 
Visie is opgenomen. Concrete beleidsdoelen 
kan je borgen in het OP. 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken?            Staalkaart buitengebied 
                                                                                     Er komt nog een programma aan  

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc).  

Aanwijzen natuurgebieden 
Onderscheid maken Agrarisch- agrarisch met 
waarden, daar andere regels aan hangen. Dan 
maak je een driedeling: agrarisch, agrarisch met 
waarden- natuur.  

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 
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Activiteiten 
37) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
38) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Het aanleggen van paden is wel 
vergunningplichtig 
Bij houden van dieren bij natuurgebieden geldt 
een zorgplicht en algemene regels. 

 

 

 

3.3 Natuur – houtopstanden 
Vakgebied/thema:  
Bijv geluid, bodem, bouwen, etc 

Natuur - Houtopstanden 

 

Ontwerpvraag 1 Wat wil ik regelen in het omgevingsplan? 

1a Onderwerp (specifiek):  houtopstanden 

1b Waarom wil ik dit regelen? 

-Vanwege de volgende doelen uit de 
Omgevingswet: 
(kies uit Benutten van de fysieke 
leefomgeving / Beschermen van de 
gezondheid en van het milieu / Beschermen 
cultureel erfgoed / Waarborgen van de 
veiligheid / Behoud van ruimte voor 
toekomstige functies / Beschermen van 
natuurwaarden / Anders, nl:) 
 

Beschermen van natuurwaarden 

-Omdat er regionaal afgestemd beleid is over 
dit onderwerp, namelijk: 

nee 

-Omdat het handig is om dit onderwerp in de 
hele regio op de zelfde manier te regelen 
 

nee 

- Mate van urgentie (voor ingang jan 2023/ 
snel na invoering/ geen haast (bv door 
overgangsrecht)) 

Geen, voor de meeste gemeenten verandert er 
niks. Overgangsrecht.  

-Andere reden, nl:  

 

Ontwerpvraag 2 Welke kaders gelden er voor dit onderwerp? Wat moet je en mag je m.b.t. dit 
onderwerp? Beschrijf deze kaders. Staat er niks in een wet over jouw onderwerp, vul dan in 
‘niks’.  

2a Rijk 

Wat staat er in de Omgevingswet?  

Wat staat er in het Bkl? Art. 5.165b wijs bebouwde kom aan. Binnen BK 
bepaalt gemeente zelf, dan hoef je geen melding te 
doen bij de PZH 

Wat staat er in het Bal?  

Wat staat er in het Bbl?  

Wat staat er in het Omgevingsbesluit?  

 

2b Provincie 

Omgevingsvisie/beleid  

Omgevingsverordening  

 

2c Gemeente 

Omgevingsvisie (kan per gemeente 
verschillen) 

- 
 

Regionaal afgestemd beleid:  

Verordeningen gemeente: Beleid bomenlijst: Alphen, Bodegraven, Gouda, 
Waddinxveen. 
Dit moet overgezet worden  
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Tijdelijk omgevingsplan- 
bestemmingsplannen e.d. 

 

Tijdelijk omgevingsplan – wat staat er in de 
bruidsschat? 

 

 

Ontwerpvraag 3a Beleidsadvies voor het omgevingsplan 
Hier geven wij altijd een beleidsneutrale optie. Waar zinvol geven we ook een extra optie. 

Beleidsneutraal: Wat moet er minimaal 
geregeld worden zodat het Omgevingsplan 
voldoet aan Amvb’s/instructieregels PZH/lokaal 
beleid? (beleid blijft zoals het nu is) 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld:  

mm) Wij adviseren om het huidige 
beleid m.b.t. dikte leeflaag voort te 
zetten. Dit wijkt af van artikel X van de 
bruidsschat/het Bal. 

nn) Wij adviseren om ambitieniveau 2 te 
kiezen uit beleidsnota externe veiligheid. 

- bebouwingscontour houtkap (houtopstanden) 
aanwijzen. Zo wordt de bebouwde kom 
uitzondering van de meldplicht / regels van de 
Provincie. Buiten deze contour gaat de provincie 
er altijd over.  
-bomenlijst voortzetten. 

Extra: wat stel je voor om tot betere 
bescherming van het milieu / een betere 
toedeling van functies aan locaties te komen? 
 
Wijkt dit af van de bruidsschat/Bkl/Bal/Bbl? 
 
Voorbeeld: 

kk) Gemeentebrede regels vervangen door 
gebiedsgerichte regels 

ll) Algemene regels vervangen door 
vergunningplicht, zodat je kan afwegen. 

Dit bespreken in werkgroepen ODMH. 

- 

 

Ontwerpvraag 3b Doorwerking in het omgevingsplan / hoe wil ik het regelen? 
Voor zo ver je dit kan overzien, kan ook in overleg samen ingevuld worden. 

Zijn er al voorbeelden elders die je kan gebruiken? Staalkaart buitengebied 

Het aanwijzen van gebiedstypen (Wat er mag in 
woonwijk, bedrijventerrein, etc).  

 

Thematische aanwijzingen (bijv. 
beperkingengebied rondom wegen, 
bebouwingscontour geur) 

Aanwijzen kapcontour  
Afdeling 4.3 artikel 4.10 
Artikel 4.11 (bomenlijst) 

Activiteiten 
39) Regel voor activiteit Y (algemene regel) 
40) Regel voor activiteit Z 

(beoordelingsregel OPA) 

Afdeling 4.3 artikel 4.10 
Artikel 4.11 (bomenlijst) 

 

 


