
Bijlage II Lijst milieuwerkzaamheden in te voegen in ontwerpmandaatbesluit (met toelichting) 

1. Advies en advies met instemming  

Hoewel advies nu niet gemandateerd is (terwijl bijvoorbeeld B en W wel advies mogen uitbrengen 

over een aanvraag die bij GS wordt ingediend) lijkt het verstandig om dit voortaan wel te doen, zeker 

omdat er in het stelsel van de Omgevingswet soms een instemmingsrecht aan verbonden kan zijn.  

Het advies met instemming is een ingewikkeld instrument, bedoeld als de opvolger van de verklaring 

van geen bedenkingen. Dit instrument houdt in dat bij het uitbrengen van het advies wordt gevraagd 

om de voorgenomen beslissing terug te zien voordat deze definitief wordt gemaakt. Hierbij kan 

worden bezien of het advies goed in het voorgenomen besluit is overgenomen. Als dat niet zo is 

verleent de adviseur geen instemming en moet de vergunning geweigerd worden. Hoewel de 

gedachte is (ambtelijk) om binnen Drenthe bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in eerste 

instantie niet met dit instemmingsrecht te gaan werken en het te laten bij adviezen (die gewoon 

worden overgenomen, of waar in goed overleg van wordt afgeweken) lijkt het nodig om “voor het 

geval dat” toch de bevoegdheden omtrent het instemmingsrecht te mandateren. Dit uiteraard voor 

zover het de milieutaken van de RUD Drenthe betreft. 

Concept toe te voegen artikelen ontwerpmandaatbesluiten: 

Toe te voegen aan beide ontwerpmandaatbesluiten (groen gearceerd): 

XX Het toepassen van de bevoegdheid als bedoeld in art. 16.16 lid 4  Ogw (het recht om te 

bepalen dat instemming niet is vereist). 

Toe te voegen aan de ontwerpmandaatbesluit gemeenten (groen gearceerd): 

XX Het al dan niet instemmen met een voorgenomen besluit als bedoeld in art. 4.20 lid 2 

onder a Ob 1 voorzover het regels betreft die betrekking hebben op het milieu en in art. 4.20 

lid 2 onder b Ob.2 

b. het eerste lid, aanhef en onder d, voor zover het gaat om een milieubelastende 

activiteit anders dan een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 4.6, eerste 

lid, onder c, 4.10, eerste lid, onder a, of 4.11, eerste lid, onder b. 

Later toe te voegen aan de ontwerpmandaatbesluit provincie (groen gearceerd): 

XX Het al dan niet instemmen met een voorgenomen besluit als bedoeld in art. 4.25 lid 3 Ob 

juncto art. 4.25 lid 1 onder c-1 Ob.3 

 
1 Art. 4.20 lid 2: 
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van het college van burgemeester en 
wethouders als het gaat om een aanvraag als bedoeld in: 
a. het eerste lid, aanhef en onder b, voor zover het gaat om een omgevingsplanactiviteit anders dan een 
omgevingsplanactiviteit van provinciaal of nationaal belang 
2 Art. 4.20 lid 2 onder b:  
De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van het college van burgemeester en 
wethouders als het gaat om een aanvraag als bedoeld in:  
[…]b. het eerste lid, aanhef en onder d, voor zover het gaat om een milieubelastende activiteit anders dan een 
milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, onder c, 4.10, eerste lid, onder a, of 4.11, eerste 
lid, onder b. 
3 Artikel 4.25 lid 1 onder c-1:  
1. Gedeputeerde staten zijn adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover  



2. Milieuregels in het Besluit bouwwerken leefomgeving 
 
Diverse milieuregels hebben een plek gevonden in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Omdat het 
vaak opvolgers zijn van bepalingen die eerder in het Bouwbesluit waren opgenomen omvat het 
huidige mandaat deze bepalingen niet en is er zo bezien strikt genomen geen sprake van een 
beleidsneutraal onderdeel. Feitelijk wordt de RUD Drenthe echter al wel betrokken bij het toezicht 
en handhaving op deze bepalingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de (relatief nieuwe, maar zeer 
belangrijke) bepaling over de maximale geluidgrenswaarde die geldt voor warmtepompen, de regels 
over het mobiel breken van puin, maar ook bijvoorbeeld de energiebesparingsverplichting (die nu in 
het Activiteitenbesluit milieubeheer staat, maar in het nieuwe stelsel wordt verdeeld over het Besluit 
activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving). Het ligt daarom voor de hand 
om het mandaat ook op deze zaken betrekking te laten hebben. Het gaat hier nadrukkelijk niet om 
de bouwregels (ook al zouden deze een milieubelang als achtergrond hebben).  
 
Ook het Besluit bouwwerken leefomgeving geeft de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften vast te 
stellen. Ook deze bevoegdheid wordt gemandateerd. 
 

Concept ontwerpmandaatbesluit gemeenten (groen gearceerde tekst wordt toegevoegd):: 

1. Onder het in de bijlage opgenomen begrip “regels die betrekking hebben op het milieu” 
wordt verstaan: technische milieu- of door milieubelangen ingegeven regels die in het Besluit 
activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, hoofdstuk 22 van het 
tijdelijk deel van het omgevingsplan (de bruidsschat), voorbeschermingsregels of in een 
omgevingsplan, al dan niet ter invulling van art. 4.6 van de Omgevingswet, de instructieregels 
in de provinciale omgevingsverordening of paragraaf 5.1.2 en 5.1.4 van het Besluit kwaliteit 
leefomgeving, zijn opgenomen 
2. Onder het begrip milieu wordt in dit mandaatbesluit ook de bescherming van de bodem en 
het belang van energiebesparing verstaan. 

 
Door het op deze manier te regelen hoeven er geen nieuwe categorieën aan het 
ontwerpmandaatbesluit te worden toegevoegd. Onderdeel U06 van het ontwerpmandaatbesluit 
voorziet immers in de maatwerkbevoegdheid en onderdeel U11 van het ontwerpmandaatbesluit 
voorziet in het mandaat voor het toezicht op en de handhaving van deze regels. 
 
3. Monitoring geluidproductieplafonds 
 
De regels rondom gezoneerde industrieterreinen wijzigen op grond van de Omgevingswet. Niet 
alleen moeten de zones worden omgevormd naar een nieuw systeem met een andere 
(jaargemiddelde) normering, ook moet de geluidsbelasting op de nieuw vast te stellen 
geluidproductieplafonds worden gemonitord. Het ligt voor de hand om deze taak te mandateren aan 
de directeur van de RUD Drenthe. 
 

 
 

 
de aanvraag betrekking heeft op: 
[…] 
c. een milieubelastende activiteit als bedoeld in: 
1°. artikel 3.19, eerste lid, of 3.48, eerste lid, voor zover het gaat om een activiteit als bedoeld in  
artikel 3.47, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving; […] 
[…] 
3. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van gedeputeerde staten  
als het gaat om een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder […] c, onder 1° […] 



 
Concept wijziging artikel ontwerpmandaatbesluit gemeenten (groen gearceerde tekst 
wordt toegevoegd): 

 
A08 De taken op het gebied van wettelijke monitorings- en informatieverplichtingen en 
inschrijving in registers waaronder in elk geval de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen, het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) als bedoeld in paragraaf 10.8.1 
van het Omgevingsbesluit, werkzaamheden met betrekking tot de PRTR-verordening als 
bedoeld in paragraaf 10.8.6 van het Omgevingsbesluit en werkzaamheden op de e-MJV 
applicatie en IPPC applicatie inzake PRTR-verslagen, EEP-rapportages en IPPC-gegevens en de 
monitoring als bedoeld in art. 11.45 van geluidproductieplafonds . 

 
4. Gemeentelijke milieuvergunningplichten 
 
Nieuw is dat gemeenten in hun omgevingsplan eventueel ook nog regels voor milieubelastende 
activiteiten opnemen, die niet in het Bal zijn opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze een 
vergunningplicht in de bruidsschat willen continueren. Het ligt voor de hand om deze bevoegdheid, 
zowel voor bestaande vergunningplichten (uit de bruidsschat) als voor eventueel nieuw in te voeren 
vergunningplichten, te mandateren aan de directeur van de RUD Drenthe. 
 

Concept wijziging artikel ontwerpmandaatbesluit gemeenten (groen gearceerde tekst 
wordt toegevoegd): 
U02 Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen met betrekking tot 
enkelvoudige aanvragen om omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten zoals 
verplicht gesteld in een omgevingsplan of bij of krachtens artikel 5.1 lid 2 onder b van de 
Omgevingswet, alsmede toezicht en handhaving daarvan. 

 
5. Het opleggen van het stellen van financiële zekerheid   
 
Voor bepaalde categorieën milieubelastende activiteiten kan, of moet er via de 
omgevingsvergunning worden geregeld dat er financiële zekerheid moet worden gesteld 
(bijvoorbeeld voor het opruimen van achtergebleven afvalstoffen in het geval van een faillissement). 
Hoewel strikt genomen deze bevoegdheid al gemandateerd is met de algemene bevoegdheid om 
omgevingsvergunningen af te geven is er, om misverstanden te voorkomen, voor gekozen om deze 
bevoegdheid expliciet te mandateren. Let wel: het betreft hier alleen het via de vergunning opleggen 
van de verplichting. De feitelijke en meer financieel getinte handelingen die hieruit voortvloeien 
(denk aan vestigen hypotheekrecht) en het daadwerkelijk inwinnen van de financiële zekerheid, is 
niet gemandateerd. 
 

Concept toe te voegen artikel ontwerpmandaatbesluiten (groen gearceerd): 
XX Het opleggen van financiële zekerheid (artikel 13.5 Omgevingswet)  

 
6. Bodemgerelateerde gedoogplichten 
 
Artikel 10.13a / 10.13b en 10.21a geven de mogelijkheid om gedoogplichten op te leggen om 
onderzoek te kunnen uitvoeren op andermans grond naar de mate van verontreiniging van de 
bodem. Gezien de nauwe verwevenheid met het werkveld van de RUD Drenthe wordt voorgesteld 
om deze bevoegdheden te mandateren aan de directeur van de RUD Drenthe. 
 

Concept toe te voegen artikel ontwerpmandaatbesluiten (groen gearceerd): 
 XX Het opleggen van gedoogplichten als bedoeld in art. 10.13a / 10.13b en 10.21a 
Omgevingswet. 


