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Leeswijzer 

Dit document geeft een overzicht in tabelvorm van de indieningsvereisten voor een aanvraag om een omgevingsvergunning die gelden voor 

verschillende activiteiten onder het Omgevingswetstelsel, vergeleken met de indieningsvereisten voor een dergelijke aanvraag in het Wabo 

stelsel. Het onderstaande schematische overzicht van de verschillende sporen in het Omgevingswetstelsel vormt het uitgangspunt. De in dit 

document opgenomen indieningsvereisten bevinden zich in het hoofdspoor. Voor snelle herkenbaarheid zijn de kleuren van de verschillende 

wetgevingsdocumenten in de tabellen gekoppeld aan de kleur van het betreffende document in het schema. 

 

In de tabellen is eerst een overzicht opgenomen van algemene indieningsvereisten, vergeleken met de locatie in het Wabo stelsel. Alleen de 

indieningsvereisten voor milieubelastende activiteiten (mba’s) en lozingsactiviteiten zijn verderop in het document verder uitgewerkt. Hier is 

voor gekozen omdat de andere activiteiten (bouwen, natuur, monumenten, water, etc.) in mijn vakgebied ‘Wabo milieu - vergunningen’ 

minder of helemaal niet worden gebruikt. Ik richt mij daarom met name op de informatie die voor mijn werk in het veld ‘Wabo milieu – 

vergunningen’ van belang is. 

 

In de Omgevingsregeling (Or), waarin de meeste indieningsvereisten zijn opgenomen, worden vaak mba’s en de bijbehorende 

lozingsactiviteiten bij elkaar geplaatst. Voor sommige mba’s geldt dat deze vergunningplichtig zijn, maar een eventuele lozing op 

oppervlaktewater vanuit deze mba niet (waardoor hiervoor dus geen indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning gelden). Tevens komt 

de situatie voor dat een lozing op oppervlaktewater vanuit een mba vergunningplichtig is, maar de bijbehorende mba niet. Ook kan een 

lozingsactiviteit van toepassing zijn bij meer dan één mba. Dit is in de tabellen als volgt aangegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

Daar waar staat dat er sprake is van een vergunningplicht, is in sommige gevallen de betreffende mba slechts deels vergunningplichtig. In de 

betreffende Bal paragraaf is de vergunningplicht (bijv. vanaf bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen) per mba gedefinieerd. 

Voor mba’s en lozingsactiviteiten die niet vergunningplichtig zijn, zijn geen indieningsvereisten voor de aanvraag omgevingsvergunning 

opgenomen in de Or. Het is echter wel mogelijk dat een dergelijke mba meldingsplichtig is op grond van het Bal en daarvoor specifieke 

gegevens en bescheiden moeten worden aangeleverd. Dit staat dan beschreven in de betreffende paragraaf in het Bal. 

 

Voor printen van dit document wordt in verband met de leesbaarheid van de tabellen papierformaat A3 geadviseerd.  
 

 

Schematisch overzicht van het Omgevingswetstelsel 

 

Invoeringsspoor                                     Hoofdspoor                                          Aanvullingssporen                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ow 

Ob 

Bal 

Bbl 

Bkl 

Or 

Aw geluid Ab Ar 

Aw bodem Ab Ar 

Aw grond-

eigendom 
Ab Ar 

Aw natuur Ab Ar 

Iw 

Ib 

Ir 

BRUIDSSCHAT 

mba mba 1

mba waarvoor lozing op 

oppervlaktewater vanaf 

deze mba niet 

vergunningplichtig is

lozingsactiviteit waarvoor 

de bijbehorende mba niet 

vergunningplichtig is

bijbehorende lozingsactiviteit mba 2

lozingsactiviteit horend bij meer mba's
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Voor dit overzicht gebruikte versies van de wetten, besluiten en regelingen in het Omgevingswetstelsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geconsolideerde versie wet/besluit/regeling Datum

Omgevingswet 01-02-2022

Omgevingsbesluit 23-06-2021

Omgevingsregeling 11-01-2022

Besluit activiteiten leefomgeving 30-12-2021

Besluit kwaliteit leefomgeving 30-12-2021
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Overzicht algemene indieningsvereisten  

Wabo stelsel  

vergeleken met Ow stelsel 
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Onderwerp Plaats in het Wabo stelsel Plaats in het Ow stelsel Opmerking

Wijze van indienen aanvraag (regels wijze van 

indiening en indieningsvereisten in AmvB)
Artikel 2.8 Wabo Artikel 16.55 Ow

Elektronische indiening aanvraag Artikel 1.2 Mor Artikel 14.1 tot en met 14.3 Ob

Indieningsvereisten bij iedere aanvraag Artikel 1.3 Mor Artikel 7.2 en 7.3 Or

Vereisten voor digitale indiening aanvraag Artikel 1.4 Mor Artikel 7.3 Or

Participatie in de aanvraag Voorheen niet in het Mor Artikel 7.4 Or

Vermelding tijdelijkheid activiteit Artikel 1.5 Mor Keert niet als zodanig terug in stelsel Ow

Indieningsvereisten voor bouwactiviteiten Artikel 2.1 t/m 2.13 Mor Artikelen 7.5 tot en met 7.21 Or

Indieningsvereisten voor aanleg- en 

gebruiksactiviteiten
Artikel 3.1 t/m 3.3 Mor

Keert niet als zodanig terug in stelsel Ow: wel deels 

onder bouwactiviteiten (par. 7.2.2 Or) en deels onder 

Omgevingsplanactiviteit (par. 7.12 Or)

Indieningsvereisten voor milieubelastende 

activiteiten en lozingsactiviteiten

Voorheen niet als zodanig 

opgenomen in het Wabo stelsel, 

deels wel opgenomen in artikel 

4.1 t/m 4.21 Mor

Artikel 7.22a tot en met 7.157a Or

Artikelsgewijs uitgwerkt 

per mba/lozingsactiviteit 

op de volgende pagina's

Indieningsvereisten activiteiten in of bij 

waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

Niet als zodanig in Wabo stelsel, 

wel deels benoemd in artikel 6.18 

tot en met 6.30 Waterregeling

Artikel 7.158 tot en met 7.175 Or

Indieningsvereisten activiteiten in de Noordzee

Niet als zodanig in Wabo stelsel, 

wel deels benoemd in artikel 6.18 

tot en met 6.30 Waterregeling

Artikel 7.176 tot en met 7.188 Or

Indieningsvereisten activiteiten rond Rijkswegen
Voorheen niet als zodanig 

opgenomen in het Wabo stelsel
Artikel 7.189 tot en met 7.197 Or

Indieningsvereisten activiteiten rond spoorwegen
Voorheen niet als zodanig 

opgenomen in het Wabo stelsel
Artikel 7.197a tot en met 7.197f Or

Indieingsvereisten activiteiten rond luchthavens
Voorheen niet als zodanig 

opgenomen in het Wabo stelsel
Artikel 7.197g Or

Indieningsvereisten activiteiten die de natuur 

betreffen
Artikel 8.1 en 8.2 Mor Artikel 7.197h tot en met 7.197u Or

Indieingsvereisten Rijksmonumentenactiviteit Artikel 5.1 tot en met 5.8 Mor Artikel 7.198 tot en met 7.205 Or

Indieningsvereisten grondwateronttrekkingen en 

ontgrondingen op land en in regionale wateren

Niet als zodanig in Wabo stelsel, 

wel deels benoemd in artikel 6.18 

tot en met 6.30 Waterregeling

Artikel 7.206 en 7.207 Or

Indieningsvereisten lozen van stoffen of 

afvalwater afkomstig van een vaartuig

Voorheen niet als zodanig 

opgenomen in het Wabo stelsel
Artikel 7.207a Or

Indieningsactiviteiten omgevingsplanactiviteit
Voorheen niet als zodanig 

opgenomen in het Wabo stelsel
Artikel 7.207b Or
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Indieningsvereisten H4 Mor (inrichting / mijnbouwwerk) 

vergeleken met indieningsvereisten mba’s in het Ow stelsel 
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Artikel Mor
Activiteit 

(oprichten en in werking hebben)
Categorie bijlage I Bor

Ander besluit van 

toepassing

Keert terug op deze locatie in het Ow 

stelsel

4.1 algemene vereisten 7.27 Or

4.2 ongewone voorvallen
Keert niet als apart artikel terug onder de 

Ow, wel opgenomen in artikel 7.27 Or

4.3 bodemkwaliteit
Keert niet als apart artikel terug onder de 

Ow, wel opgenomen in artikel 7.27 Or

4.4

bij aanvragen waarin ander 

bestuursorgaan dan B&W bevoegd 

gezag is

Diverse categorieën

Keert niet als zodanig terug onder de Ow. 

In plaats hiervan zijn er 

indieningsvereisten per mba opgenomen.

4.5
aanvragen voor activiteiten met 

een hoge geluidbelasting 

11.1, 12.1, 13.1 onder a1 en 

a2, 17.1, 18, 19, of waarvoor 

ander bestuursorgaan dan 

B&W bevoegd gezag

Keert niet als zodanig terug onder de Ow.

4.6

activiteiten met bijzondere 

deskundigen of vereisten 

(genetisch gemodificeerde 

organismen)

21, 28.4 onder g, 29.1 onder i 

(Mor noemt 29.1 onder k, 

maar dit is gewijzigd in het 

Bor)

7.131 Or

4.7 beheer van afvalstoffen 28.4, 28.5 7.26, 7.27 en 7.118 t/m 7.123 Or

4.8 afvalstoffen op of in de bodem 28.6 7.45, 7.46 en 7.53a Or

4.9 storten van afvalstoffen
28.1 onder c, 28.4 onder f, 

28.4 onder g
7.76, 7.77, 7.78 Or

4.10
afvalvoorziening bij winning 

delfstoffen

Besluit beheer 

winnings-

afvalstoffen

7.27, 7.79 en 7.80 Or

4.11 verbranden van afvalstoffen 5.1.2 Abm 7.27, 7.81 en 7.82 Or

4.12 vuurwerk 3.5 Vuurwerkbesluit 7.41 Or

4.13 Brzo Brzo
7.27, 7.54 en 7.55 Or 

(Seveso inrichting)

4.14

geologische opslag van 

kooldioxide (stookinstallatie 300 

MW of meer)

Mijnbouwwet 7.53 Or

4.15 indirecte lozingen 7.23, 7.25 en 7.28 Or

4.16 registratie externe veiligheid
Registratiebesluit 

externe veiligheid
7.22a Or

4.17 tot en met 4.19
veranderen inrichting of de 

werking daarvan

Keert niet als zodanig terug onder de Ow, 

in plaats hiervan zijn er 

indieningsvereisten per mba opgenomen

4.20 revisievergunning
Keert niet als zodanig terug, revisie straks 

alleen nog ambtshalve

4.21 milieuneutrale wijziging

Keert niet als zodanig terug in de Ow voor 

de vervangende  'niet significante 

wijziging'

4.22 mijnbouwwerk Mijnbouwwet 7.152 Or
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Indieningsvereisten  

‘algemeen/modules’,  

‘lozen op een zuiveringtechnisch werk’  

en  

‘activiteiten die bedrijfstakken  

overstijgen’  
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Artikel Or Module Vergunningplicht* Paragraaf Bal Paragraaf Bkl Opmerking

7.22a mba's met externe veiligheidsrisico's Ja

Bijlage VII bij Bkl, onder B

(activiteiten met 

vastgestelde afstanden 

voor het plaatsgeboden 

risico met 

vergunningplicht)

Bijlage VII bij Bkl, onder E

(activiteiten met te 

berekenen afstanden voor 

eht plaatsgeboden risico 

met vergunningplicht)

Betreft:

- koelinstallatie met ammoniak

- opslagtank voor gassen

- opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking

- opslaan van vaste minerale organische reststoffen

- waterstof: opslag- en transportbedrijf, groothandel en 

containeroverslag tankstation

Betreft:

- windturbine

- koelinstallatie met ammoniak

- opslagtank voor gassen

- opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die 

wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen

- opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking

- Seveso inrichting

- Behandelen, regelen en meten van aardgas

- metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen

- opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: 

Seveso hoeveelheid

- LNG: opslag- en transportbedrijf, groothandel en 

containeroverslag tankstation

- mijnbouwwerk

- andere insluitsystemen

- spoorwegemplacementen

7.23 lozen van afvalwater Ja

Diverse paragrafen:

- oppervlaktewater: bij 

de verschillende mba's

- zuiveringtechnische 

werk: Afdeling 3.1

7.24 lozen van koelwater Ja

Diverse paragrafen:

- oppervlaktewater: bij 

de verschillende mba's

- zuiveringtechnische 

werk: Afdeling 3.1

7.25

lozen van afvalwater afkomstig van een ippc 

installatie, andere mba, Seveso inrichting en 

verbranden van afvalstoffen

Ja

Diverse paragrafen:

- oppervlaktewater: bij 

de verschillende mba's

- zuiveringtechnische 

werk: Afdeling 3.1

7.26

mba's met bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen en behandelen en zuiveren van 

afvalwater

Ja 3.5.11

7.27

exploiteren van een ippc-installatie, andere 

milieubelastende installatie, Seveso-

inrichting, mijnbouwwerk, militaire zeehaven 

of luchthaven, milieubelastende activiteiten 

in de minerale producten industrie en 

voedingsmiddelenindustrie en verbranden of 

verwerken van afvalstoffen

Ja Diverse paragrafen

Algemene indieningsvereisten die van toepassing zijn op veel 

verschillende mba's (in feite alle mba's, gezien de omschrijving 

'andere milieubelastende installatie', die terugslaat op alle 

activiteiten)

7.27a emissies in de lucht of het water Ja Diverse paragrafen H3

7.27b doelmatig verbruik van energie Ja Diverse paragrafen H3

Par. 7.2.3.2 Or: 

Lozen op 

zuiveringtechnisch werk
7.28 lozen op een zuiveringtechnische werk Ja Afdeling 3.1

Par. 7.2.3.1 Or:

Algemeen: modules
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Artikel Or Module Vergunningplicht* Paragraaf Bal Opmerking

7.29 mba stookinstallatie Ja 3.2.1

7.29a lozingsactiviteit stookinstallatie Ja 3.2.1

Artikel 3.5 Vergunningplicht voor lozen op 

oppervlaktewater van koelwater met warmtevracht 

van meer dan 50 MW vanaf deze mba.

7.30 mba zendmasten Ja 3.2.3

7.31 mba windpark met 3 of meer windturbines Ja 3.2.4

7.32 VERVALLEN NVT NVT

7.33 mba koelinstallatie Ja 3.2.5

7.34 lozingsactiviteit koelinstallatie Ja 3.2.5

Artikel 3.16 Vergunningplicht voor lozen op 

oppervlaktewater van koelwater met warmtevracht 

van meer dan 50 MW vanaf deze mba.

7.35 mba open bodemenergiesysteem Ja 3.2.6

7.36 lozingsactiviteit open bodemenergiesysteem Ja 3.2.6

7.37 mba opslagtank voor gassen Ja 3.2.7
Geen vergunningplicht voor lozingen op 

oppervlaktewater vanaf deze mba

7.38
mba opslagtank of tankcontainer of 

verpakking voor vloeistoffen
Ja 3.2.8

7.39
lozingsactiviteit opslagtank of tankcontainer 

of verpakking voor vloeistoffen
Ja 3.2.8

7.40 mba gevaarlijke stoffen in verpakking Ja 3.2.9

7.41
mba vuurwerk en pyrotechnische artikelen 

voor theatergebruik
Ja 3.2.10

7.42 mba ontplofbare stoffen voor civiel gebruik Ja 3.2.11

7.43 mba vaste minerale anorganische meststoffen Ja 3.2.12

7.44 mba bedrijfsafval of gevaarlijk afval Ja 3.2.13

7.45

mba op of in de bodem brengen van 

bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke 

afvalstoffen buiten stortplaatsen

Ja 3.2.14

7.46

lozingsactiviteit op of in de bodem brengen 

van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke 

afvalstoffen buiten stortplaatsen

Ja 3.2.14

7.47
mba verbranden van afvalstoffen anders dan 

in een ippc-installatie
Ja 3.2.15

7.48
lozingsactiviteit verbranden van afvalstoffen 

anders dan in een ippc-installatie
Ja 3.2.15

7.49
mba zuiveringsvoorziening voor ingezameld 

of afgegeven afvalwater
Ja 3.2.17

7.50
lozingsactiviteit zuiveringsvoorziening voor 

ingezameld of afgegeven afvalwater
Ja 3.2.17

7.51
mba oppervlaktebehandeling met 

oplosmiddelen
Ja 3.2.18

7.52
lozingsactiviteit oppervlaktebehandeling met 

oplosmiddelen
Ja 3.2.18

7.53
mba afvangen kooldioxide voor ondergrondse 

opslag
Ja 3.2.19

7.53a
mba op of in de bodem brengen van 

zuiveringsslib
Ja 3.2.20

7.53b
mba opslaan, zeven, mechanisch ontwateren 

of samenvoegen van grond of baggerspecie
Ja 3.2.24

7.53c

lozingsactiviteit opslaan, zeven, mechanisch 

ontwateren of samenvoegen van grond of 

baggerspecie

Ja 3.2.24

7.53d lozingsactiviteit opvullen diepe plas Ja 3.2.26
Er is geen vergunningplicht voor de mba Toepassen 

van grond of baggerspecie.

Geen vergunningplicht voor lozingen op 

oppervlaktewater vanaf deze mba's

Geen vergunningplicht voor lozingen op 

oppervlaktewater vanaf deze mba's

Par. 7.2.3.3 Or:

Activiteiten die 

bedrijfstakken 

overschrijden

(par. 3.2 Bal)

Geen vergunningplicht voor lozingen op 

oppervlaktewater vanaf deze mba's
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Indieningsvereisten  

‘complexe bedrijven’ 
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Artikel Or Module Vergunningplicht* Paragraaf Bal Categorie bijlage I RIE 

7.54 mba exploiteren van een Seveso inrichting Ja 3.3.1

7.55 lozingsactiviteit exploiteren van een Seveso inrichting Ja 3.3.1

7.56 mba grootschalige energieopwekking Ja 3.3.2 1.1

7.57 lozingsactiviteit grootschalige energieopwekking Ja 3.3.2

7.58 mba raffinaderij Ja 3.3.3 1.2

7.59 lozingsactiviteit raffinaderij Ja 3.3.3

7.60 mba maken van cokes Ja 3.3.4 1.3

7.61 lozingsactiviteit maken van cokes Ja 3.3.4

7.62
mba vergassen of vloeibaar maken van steenkool of 

andere brandstoffen
Ja 3.3.5 1.4

7.63
lozingsactiviteit vergassen of vloeibaar maken van 

steenkool of andere brandstoffen
Ja 3.3.5

7.64 mba basismetaal Ja 3.3.6

2.1 tot en met 2.5 

(NB: 2.6 is uitgezonderd van de 

complexe bedrijven)

7.65 lozingsactiviteit basismetaal Ja 3.3.6

7.66 mba complexe minerale industrie Ja 3.3.7

3.1 tot en  met 3.4,

en 6.8

NB. 3.5 is uitgezonderd van de 

complexe bedrijven)

7.67 lozingsactiviteit complexe minerale industrie Ja 3.3.7

7.68 mba basischemie Ja 3.3.8 4.4 tot en met 4.6

7.69 lozingsactiviteit basischemie Ja 3.3.8

7.70
mba complexe papierindustrie, houtindustrie en 

textielindustrie
Ja 3.3.9 6.1 en 6.2

7.71
lozingsactiviteit complexe papierindustrie, 

houtindustrie en textielindustrie
Ja 3.3.9

7.72 mba afvalbeheer (IPPC installaties) Ja 3.3.10 5.1, 5.3, 5.5 en 5.6

7.73 lozingsactiviteit afvalbeheer (IPPC installaties) Ja 3.3.10

7.74 mba kadavers of dierlijk afval Ja 3.3.11 6.5

7.75 lozingsactiviteit kadavers of dierlijk afval Ja 3.3.11

7.76 mba stortplaats algemeen Ja 3.3.12 5.4

7.77 mba stortplaats baggerspecie Ja 3.3.12

5.4 

(voor zover het alleen betreft 

storten van baggerspecie)

7.78 lozingsactiviteit stortplaats Ja 3.3.12

7.79 mba winningsafvalvoorziening Ja 3.3.12

7.80 lozingsactiviteit winningsafvalvoorziening Ja 3.3.12

7.81 mba verbranden van afvalstoffen in een IPPC installatie Ja 3.3.13 5.2

7.82
lozingsactiviteit verbranden van afvalstoffen in een 

IPPC installatie
Ja 3.3.13

7.83 mba grootschalige mestverwerking Ja 3.3.14

7.84 lozingsactiviteit grootschalige mestverwerking Ja 3.3.14

Par. 7.2.3.4 Or: 

Complexe 

bedrijven

(par. 3.3 Bal)
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Indieningsvereisten  

‘nutssector en industrie’ 
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Artikel Or Module Vergunningplicht* Paragraaf Bal

Categorie 

bijlage I 

RIE 

Opmerking

7.85 lozingsactiviteit drinkwaterbedrijf Ja 3.4.1
Er is geen vergunningplicht voor de 

mba drinkwaterbedrijf.

7.86 mba behandelen, regelen en meten van aardgas Ja 3.4.2

Geen vergunningplicht voor 

lozingen op oppervlaktewater vanaf 

deze mba

7.87 mba metaalproductenindustrie, ippc-installatie Ja 3.4.4
2.6 

(metaal)

7.88
lozingsactiviteit metaalproductenindustrie, ippc 

installatie
Ja 3.4.4

7.89 mba metaalproductenindustrie overige activiteiten Ja 3.4.4

7.90
mba metaalproductenindustrie, andere 

milieubelastende installatie
Ja 3.4.4

7.91

mba metaalproductenindustrie, andere 

milieubelastende installatie en productieoppervlakte 

ten minste 2.000 m2

Ja 3.4.4

7.92
lozingsactiviteit metaalproductenindustrie, lozen van 

koelwater
Ja 3.4.4

7.93 mba minerale productenindustrie, ippc-installatie Ja 3.4.5 3.5

7.94
lozingsactiviteit minerale productenindustrie, ippc-

installatie
Ja 3.4.5

7.95
mba minerale productenindustrie, asfalt, 

asfaltproducten, kalkzandsteen en cellenbeton
Ja 3.4.5

7.96

mba minerale producten industrie, andere 

milieubelastende installatie voor keramische 

producten

Ja 3.4.5

7.97
mba minerale productenindustrie, andere 

milieubelastende installatie overig
Ja 3.4.5

7.98 mba chemische productenindustrie Ja 3.4.6

7.99 lozingsactiviteit chemische productenindustrie Ja 3.4.6

7.100
mba papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en 

leerindustrie, ippc-installatie
Ja 3.4.7 6.3 en 6.10

7.101
lozingsactiviteit papierindustrie, houtindustrie, 

textielindustrie en leerindustrie, ippc-installatie
Ja 3.4.7

7.102
mba papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en 

leerindustrie, conserveren hout
Ja 3.4.7

7.103
lozingsactiviteit papierindustrie, houtindustrie, 

textielindustrie en leerindustrie, conserveren hout
Ja 3.4.7

7.104
mba papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en 

leerindustrie, andere milieubelastende installatie
Ja 3.4.7

7.105

lozingsactiviteit papierindustrie, houtindustrie, 

textielindustrie en leerindustrie, andere 

milieubelastende installatie

Ja 3.1

7.106 mba voedingsmiddelenindustrie, ippc-installatie Ja 3.4.8 6.4

7.107
lozingsactiviteit voedingsmiddelenindustrie, ippc-

installatie
Ja 3.4.8

7.108
mba voedingsmiddelenindustrie, andere 

milieubelastende installatie
Ja 3.4.8

7.109
mba voedingsmiddelenindustrie, voedingsmiddelen 

voor landbouwhuisdieren
Ja 3.4.8

7.110
mba rubberindustrie en kunststofindustrie, ippc-

installatie
Ja 3.4.9

2.6 

(kunststof)

7.111
lozingsactiviteit rubberindustrie en kunststofindustrie, 

ippc-installatie
Ja 3.4.9

7.112
mba rubberindustrie en kunststofindustrie, blazen, 

expanderen of schuimen van kunststof
Ja 3.4.9

7.113
mba rubberindustrie en kunststofindustrie, andere 

milieubelastende installatie)
Ja 3.4.9

7.114 lozingsactiviteit grafische industrie Ja 3.4.10
Er is geen vergunningplicht voor de 

mba grafische industrie.

7.115 mba scheepswerven Ja 3.4.11

7.116 lozingsactiviteit scheepswerven Ja 3.4.11

7.117 lozingsactiviteit andere industrie Ja 3.4.12

Er is geen vergunningplicht voor de 

mba andere industrie. 

Art. 3.149 vergunningplicht voor 

lozen op oppervlaktewater van 

koelwater met warmtevracht van 

meer dan 50 MW.

Par. 7.2.3.5 Or: 

Nutssector en 

industrie 

(par. 3.4 Bal)

Er is geen vergunningplicht voor 

lozingen op oppervlaktewater vanaf 

deze mba's.

Geen vergunningplicht voor 

lozingen op oppervlaktewater vanaf 

deze mba's.

Geen vergunningplicht voor 

lozingen op oppervlaktewater vanaf 

deze mba's.

Artikel 3.108 vergunningplicht voor 

lozen op oppervlaktewater van 

koelwater met warmtevracht van 

meer dan 50 MW (vanaf mba's die 

geen IPPC installatie betreffen).
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Indieningsvereisten  

‘afvalbeheer’, 

‘agrarische sector’  

en  

‘dienstverlening, onderwijs en zorg’ 
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Artikel Or Module Vergunningplicht* Paragraaf Bal

Categorie 

bijlage I 

RIE 

Opmerking

7.118 mba autodemontage en tweewielerdemontagebedrijf Ja 3.5.1

Geen vergunningplicht voor lozing 

op oppervlaktewater vanaf deze 

mba.

7.119
lozingsactiviteit rubberrecyclingbedrijf en 

kunststofrecyclingbedrijf
Ja 3.5.3

Er is geen vergunningplicht voor de 

mba rubberrecyclingbedrijf en 

kunststofrecyclingbedrijf.

Art. 3.160 vergunningplicht voor 

lozen op oppervlaktewater van 

koelwater met warmtevracht van 

meer dan 50 MW.

7.120 mba metaalrecyclingbedrijf Ja 3.5.4

7.121 mba zuiveringtechnisch werk Ja 3.5.7

7.121a mba grondbank of grondreinigingsbedrijf Ja 3.5.8

7.121b lozingsactiviteit grondbank of grondreinigingsbedrijf Ja 3.5.8

7.122
mba verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen
Ja 3.5.11

7.123
lozingsactiviteit verwerken van bedrijfsafvalstoffen en 

gevaarlijke afvalstoffen
Ja 3.5.11

7.124 mba veehouderij, ippc-installatie Ja 3.6.1 6.6

7.125 mba veehouderij, andere milieubelastende installatie Ja 3.6.1

7.126
mba bedrijf voor teelt en kweek van waterplanten en 

waterdieren
Ja 3.6.7

7.127
lozingsactiviteit bedrijf voor teelt en kweek van 

waterplanten en waterdieren
Ja 3.6.7

7.128 mba bedrijf voor mestbehandeling Ja 3.6.8

7.129 lozingsactiviteit bedrijf voor mestbehandeling Ja 3.6.8

7.130 lozingsactiviteit datacentrum Ja 3.7.3

Er is geen vergunningplicht voor de 

mba datacentrum.

Art. 3.236 vergunningplicht voor 

lozen op oppervlaktewater van 

koelwater met warmtevracht van 

meer dan 50 MW

7.131
mba ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde 

organismen
Ja 3.7.6

Geen vergunningplicht voor lozing 

op oppervlaktewater vanaf deze 

mba.

7.132
mba voorziening voor het oefenen van 

brandbestrijdingstechnieken
Ja 3.7.10

7.133
lozingsactiviteit voorziening voor het oefenen van 

brandbestrijdingstechnieken
Ja 3.7.10

Geen vergunningplicht voor lozing 

op oppervlaktewater vanaf deze 

mba.

Geen vergunningplicht voor lozing 

op oppervlaktewater vanaf deze 

mba's.

Par. 7.2.3.6 Or: 

Afvalbeheer

(par. 3.5 Bal)

Par. 7.2.3.7 Or: 

Agrarische sector 

(par. 3.6 Bal)

Par. 7.2.3.8 Or: 

Dienstverlening, 

onderwijs en zorg 

(par. 3.7 Bal)
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Indieningsvereisten  

‘transport, logistiek en ondersteuning daarvan’, 

‘sport en recreatie’,  

‘mijnbouw’ 

en  

‘defensie’ 
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Artikel Or Module Vergunningplicht* Paragraaf Bal

Categorie 

bijlage I 

RIE 

Opmerking

7.134 mba brandstoffenhandel en tankopslagbedrijven Ja 3.8.2

7.135
mba bunkerstations en andere tankplaatsen voor 

schepen
Ja 3.8.3

7.136 GERESERVEERD NVT NVT

7.137 mba motorrevisiebedrijf Ja 3.8.5

Geen vergunningplicht voor lozing 

op oppervlaktewater vanaf deze 

mba.

7.138 GERESERVEERD NVT NVT

7.139
mba opslag- en transportbedrijf, groothandel en 

containerterminal / opslag steenkool en ertsen
Ja 3.8.6

7.140

mba opslag- en transportbedrijf, groothandel en 

containerterminal / opstellen en andere 

milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen

Ja 3.8.6

7.141

mba opslag- en transportbedrijf, groothandel en 

containerterminal / begassen of ontgassen van 

containers

Ja 3.8.6

7.142

mba opslag- en transportbedrijf, groothandel en 

containerterminal / tanken van voertuigen met LNG of 

waterstof

Ja 3.8.6

7.143

mba opslag- en transportbedrijf, groothandel en 

containerterminal / onverpakt in bulk en in container 

opslaan van gevaarlijke stoffen

Ja 3.8.6

7.144

mba opslag- en transportbedrijf, groothandel en 

containerterminal / tijdelijk opslaan van gevaarlijke 

stoffen voor vervoer

Ja 3.8.6

7.145
lozingsactiviteit opslag- en transportbedrijf, 

groothandel en containeroverslag
Ja 3.8.6

7.146 mba onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen Ja 3.8.8

7.147 mba spoorwegemplacementen Ja 3.8.9

7.148 mba tankstation Ja 3.8.10

7.149
mba tankautoreiniging en reiniging van drukhouders en 

vaten
Ja 3.8.11

Titel van de Bal paragraaf is:

Reinigen van opslagtanks, 

verpakkingen, voertuigen of 

containers voor gevaarlijke stoffen

7.150
lozingsactiviteit tankautoreiniging en reiniging van 

drukhouders en vaten
Ja 3.8.11

Titel van de Bal paragraaf is:

Reinigen van opslagtanks, 

verpakkingen, voertuigen of 

containers voor gevaarlijke stoffen

par. 7.2.3.10 Or: 

Sport en recreatie

(par. 3.9 Bal)

7.151
mba autosport en motorsport, zoals crossterrein, 

racebaan of kartbaan
Ja 3.9.1

Par. 7.2.3.11 Or: 

Mijnbouw 

(par. 3.10 Bal)

7.152 mba mijnbouw Ja 3.10.1

7.153 mba militaire zeehaven Ja 3.11.1

7.154 lozingsactiviteit militaire zeehaven Ja 3.11.1

7.155 mba militaire luchthaven Ja 3.11.2

7.156
mba opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en 

voorwerpen op militaire objecten
Ja 3.11.4

7.157
mba het gebruik van ontplofbare stoffen of 

voorwerpen op militaire objecten
Ja 3.11.5

7.157a
lozingsactiviteit het gebruik van ontplofbare stoffen of 

voorwerpen op militaire objecten
Ja 3.11.5

Geen vergunningplicht voor lozing 

op oppervlaktewater vanaf deze 

mba's.

Geen vergunningplicht voor lozing 

op oppervlaktewater vanaf deze 

mba's.

Par. 7.2.3.9 Or: 

Transport, logistiek en 

ondersteuning 

daarvan

(par. 3.8 Bal)

par. 7.2.3.12 Or: 

Defensie

(par. 3.11 Bal)

Artikel 3.286 vergunningplicht voor 

lozen op oppervlaktewater vanaf 

deze mba's

Geen vergunningplicht voor lozing 

op oppervlaktewater vanaf deze 

mba's.

Geen vergunningplicht voor lozing 

op oppervlaktewater vanaf deze 

mba's.
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Paragrafen in het Bal zonder vergunningplicht, 

dus geen indieningsvereisten omgevingsvergunning in Or 

(mogelijk wel indieningsvereisten meldingsplicht Bal,  

in betreffende Bal paragraaf) 
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Artikel Or Module Vergunningplicht* Paragraaf Bal

Geen mba natte koeltoren Nee 3.2.2

Geen VERVALLEN NVT 3.2.16

Geen

mba graven in bodem met een kwaliteit onder 

of gelijk aan de interventiewaarde 

bodemkwaliteit

Nee 3.2.21

Geen
mba graven in bodem met een kwaliteit 

boven de interventiewaarde bodemkwaliteit
Nee 3.2.22

Geen mba saneren van de bodem Nee 3.2.23

Geen mba toepassen van bouwstoffen Nee 2.2.25

Geen

mba toepassen van mijnsteen of vermengde 

mijnsteen in de voormalige 

mijnbouwgebieden in de provincie Limburg

Nee 3.2.27

Paragrafen in par. 3.2 Bal 

waarvoor geen artikel met 

indieningsvereisten voor 

de aanvraag omgevings-

vergunning is opge-

nomen in de Or

Artikel Or Module Vergunningplicht* Paragraaf Bal

Geen Buisleiding met gevaarlijke stoffen Nee 3.4.3

Geen
Kringloopbedrijf en bedrijf voor reparatie van 

gebruikte producten
Nee 3.5.2

Geen
Recyclingbedrijven voor papier, karton, 

textiel, hout of puin
Nee 3.5.5

Geen Milieustraat Nee 3.5.6

Geen VERVALLEN NVT 3.5.9

Geen VERVALLEN NVT 3.5.10

Geen Glastuinbouwbedrijf Nee 3.6.2

Geen Telen van gewassen in de open lucht Nee 3.6.3

Geen Telen van gewassen in een gebouw Nee 3.6.4

Geen Agrarisch loonbedrijf Nee 3.6.5

Geen Landbouwmechanisatiebedrijf Nee 3.6.6

Geen

Bouwbedrijf, installatiebedrijf, 

grondbouwbedrijf, wegbouwbedrijf, 

waterbouwbedrijf en schildersbedrijf

Nee 3.7.1

Geen Chemische wasserij Nee 3.7.2

Geen Crematorium Nee 3.7.4

Geen Laboratorium Nee 3.7.5

Geen Onderhoud van de openbare ruimte Nee 3.7.7

Geen
Repareren en verhuren van gemotoriseerde 

werktuigen
Nee 3.7.8

Geen Ziekenhuis Nee 3.7.9

Geen VERVALLEN NVT 3.7.11

Geen Autobergingsbedrijf en pechhulp Nee 3.8.1

Geen
Garage, autoschadeherstelbedrijf, 

autowasstraat en carrosseriebouw
Nee 3.8.4

Geen
Onderhoudswerkplaats voor autobus, trein, 

tram of metro
Nee 3.8.7

Geen Jachthaven Nee 3.9.2

Geen Schietbaan Nee 3.9.3

Geen Sneeuwbaan en ijsbaan Nee 3.9.4

Geen Zwembad Nee 3.9.5

Geen Militaire kazerne Nee 3.11.3

Geen
Militaire oefeningen op militaire objecten en 

terreinen
Nee 3.11.6

Paragrafen in par. 3.3 t/m 

3.11 Bal waarvoor geen 

artikel met 

indieningsvereisten voor 

de aanvraag 

omgevingsvergunning is 

opgenomen in de Or


