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Toestemmingen die opgaan in de omgevingsvergunning
Wet/verordening

Artikel

Toestemming

 Wet ruimtelijke ordening
 3.3
 Aanlegvergunning en sloopvergunning
				 o.g.v. het bestemmingsplan
		
 3.6, lid 1, c  ontheffing van het bestemmings				 plan in bij het plan aangewezen gevallen
		
 3.7, lid 3
 aanlegvergunning en sloopvergunning
				 op grond van een voorbereidingsbesluit
		
 3.7, lid 4
 in het voorbereidingsbesluit opgenomen
				 ontheffing van het in het voorbereidingsbesluit
				 opgenomen verbod om het bestaande gebruik te wijzigen
		
 3.10
 Projectbesluit

Huidig bevoegd gezag
 B&W
 B&W
 B&W
 B&W

	Gemeenteraad (delegatie
aan B&W mogelijk)
 B&W
 B&W

		
 3.22, lid 1
 Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan
		
 3.23, lid 1
 Ontheffing van het bestemmingsplan in bij

				 amvb aangegeven gevallen van beperkte
				 planologische betekenis
		
 3.27, lid 1
 projectbesluit ten behoeve van project van
 PS (delegatie aan GS
				 provinciaal belang 		 mogelijk)
		
 3.29, lid 1
 projectbesluit ten behoeve van project van
 Min VROM
				 nationaal belang
		
 3.38, lid 3
 aanlegvergunning en sloopvergunning op
 B&W
				 grond van beheersverordening
		
 3.38, lid 4
 ontheffing van de beheersverordening in bij
 B&W
				 de verordening aangewezen gevallen
		
 3.38, lid 6
 tijdelijke ontheffing van de beheersverordening
 B&W
		
 3.38, lid 6
 Ontheffing van een beheersverordening in bij
 B&W
				 amvb aangewezen gevallen van beperkte
				 planologische betekenis
		
 3.40, lid 1
 buiten toepassingverklaring van de beheersverordening
 Gemeenteraad (delegatie
				 ten behoeve van de realisering van een project		 aan B&W mogelijk)
		
 3.41, lid 1
 buiten toepassingverklaring van de
 PS (delegatie aan GS
				 beheersverordening ten behoeve van de		 mogelijk)
				 realisering van project van provinciaal belang
		
 3.42, lid 1
 buiten toepassingverklaring van de
 Min VROM
				 beheersverordening ten behoeve van de
				 realisering van een project van nationaal belang
		
 4.1, lid 3
 mogelijkheid tot ontheffing van de bij provinciale
 GS
				 verordening gestelde regels, voor zover deze
				 rechtstreeks werken
		
 4.1, lid 5
 aanlegvergunning, sloopvergunning of
 GS
				 ontheffing van een verbod om het bestaande
				 gebruik te wijzigen bij een verklaring dat
				 een provinciale verordening als bedoeld in
				 artikel 4.1 wordt voorbereid
		
 4.2, lid 3
 aanlegvergunning, sloopvergunning of
 GS
				 ontheffing van een verbod om het bestaande
				 gebruik te wijzigen op grond van een voorbereidingsbesluit
				 bij een aanwijzing van de provincie
		
 4.3, lid 3
 mogelijkheid tot ontheffing van de algemene
 Min VROM
				 regels van het Rijk, voor zover deze rechtstreeks werken
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Toestemmingen die opgaan in de omgevingsvergunning
Wet/verordening

Artikel

Toestemming

Huidig bevoegd gezag

		
 4.3, lid 4
 aanlegvergunning, sloopvergunning of
 Min VROM
				 ontheffing van een verbod om het bestaande gebruik
				 te wijzigen bij een verklaring dat algemene regels als bedoeld
				 in artikel 4.3 worden voorbereid
 4.4, lid 3
 aanlegvergunning, sloopvergunning of
 Min VROM
				 ontheffing van een verbod om het bestaand
				 gebruik te wijzigen op grond van een voorbereidingsbesluit
				 bij een aanwijzing van het Rijk
		
 6.12, lid 6
 Ontheffing van een verbod tot uitvoering
 B&W
				 van werken en werkzaamheden in gevallen
				 waarin dat in een exploitatieplan is bepaald
		
 6.13, lid 2,e  In het exploitatieplan een ontheffingstelsel
 Gemeenteraad (delegatie
				 op te nemen van eisen en regels die in het		 aan B&W mogelijk)
				 explotatieplan gesteld worden
 Woningwet
 40, lid 1
 Bouwvergunning
 B&W
		
6
 Ontheffing van het Bouwbesluit
 B&W
 Bouwverordening 		
 Sloopvergunning
 B&W
			
 Ontheffing van voorschrift Bouwverordening
 B&W
 Besluit brandveilig
 2.11.1, lid 1  Gebruiksvergunning
 B&W
gebruik bouwwerken
 Wet milieubeheer
 8.1, lid 1
 Milieuvergunning
 B&W/GS/Min EZ/Min
Vrom
		
 8.19, lid 2
 Meldingsplicht veranderingen van de
 B&W/GS/Min EZ/Min Vrom
				 inrichting of van de werking daarvan
 Mijnbouwwet
 40
 Mijnbouwmilieuvergunning
 Min EZ
 Wet verontreiniging
 1, lid 2
 Vergunning voor indirecte lozingen (in het
 Wvo: Waterschap
oppervlakte wateren/ 			 huidige systeem zijn dit twee vergunningen, nl. Wvo en Wm) Wm: lozingen buiten
Wet milieubeheer
 10.30, lid 3				 inrichtingen
		
 10.63				 B&W. Lozingen binnen
		
				 inrichtingen (Ivb):
						 B&W/GS/MinVrom
 Monumentenwet 1988
 11, lid 2
 Monumentenvergunning
 Min OCW
		
 37, lid 1
 Sloopvergunning in beschermde stad- of
 B&W
				 dorpsgezichten
 Provinciale verordening 		
 Monumentenvergunning
 GS
 Gemeentelijke verordening 		
 Monumentenvergunning
 B&W
 Provinciale verordening 		
 Opslagvergunning (roerende zaken)
 GS
 Provinciale verordening 		
 Aanleggen en veranderen v.e. weg
 GS
 Gemeentelijke verordening 		
 Aanleggen en veranderen v.e. weg
 B&W
 Gemeentelijke verordening 		
 Opslagvergunning (roerende zaken)
 B&W
 Gemeentelijke Verordening 		
 Uitwegvergunning
 B&W
 Provinciale Verordening 		
 Uitwegvergunning
 GS
 Gemeentelijke Verordening 		
 Vergunning voor het hebben van een
 B&W
				 alarminstallatie (geluid en licht) aan een onroerende zaak
 Gemeentelijke Verordening 		
 Kapvergunning
 B&W
 Gemeentelijke verordening 		
 Reclamevergunning
 B&W
	Gemeente-, provincie-, 		
 Toestemmingen uit gemeentelijke / provinciale /
 B&W/GS/Waterschap
waterschapsverordening 			 waterschapsverordingen die via 2.2, lid 2 Wabo in de
				 verordeningen zijn aangewezen
Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning | 03
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Wet/verordening

Artikel

Toestemming

 Wet milieubeheer
 1.3, lid 1
 Ontheffing van regels pmv voor zover
				 ontheffingen voor gesloten stortplaatsen
				 en grondwaterbeschermingsgebieden
 Natuurbeschermingswet 1998  16
 Vergunning m.b.t. handelingen in een
				 beschermd natuurgebied
		
 19d
 Vergunning m.b.t. handelingen met gevolgen
				 voor habitats en soorten
 Flora- en faunawet
 75, lid 3
 Ontheffing div. verplichtingen

Huidig bevoegd gezag

 GS

 GS/Min LNV
 GS/Min LNV
 Min LNV

aanhakers, die alleen bij samenloop integreren (deze toestemmingen vervallen niet)
Voor de duidelijkheid: de toestemmingen in bovenstaand blok zijn vet en cursief afgedrukt.

 Besluit brandveilig gebruik  2.12.1
 Gebruiksmelding (gelijktijdige melding niet verplicht)
 B&W
bouwwerken		
 Wet milieubeheer
 8.41, lid 1
 Meldingactiviteit m.b.t. niet-vergunningplichtige
	B&W/GS/Min EZ/ Min
				 inrichtingen. (zgn. 8.40 - inrichtingen) 		 VROM

meldingen tegelijk met een omgevingsvergunning (afzonderlijke procedure)
“Vette cursieve letters”: De toestemmingen in vette cursieve letters, vallen onder de uitgebreide procedure van de Wabo.
N.B.: Ook in de gevallen waarin de aanvraag voor een project zowel een activiteit betreft waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure dient
te worden gevolgd als een of meer activiteiten waarvoor kan worden volstaan met de reguliere voorbereidingsprocedure, wordt voor de
gehele aanvraag de uitgebreide procedure gevolgd.
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