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Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel
met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke
leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de
fysieke leefomgeving, Stb. 2008, 496, zoals laatstelijk gewijzigd op 24 juni
2015, Stb. 2015, 261 (i.w.tr. 01-07-2015)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een groot aantal verschillende stelsels bestaat met betrekking tot toestemmingen van bestuursorganen, die vereist zijn voor het verrichten van activiteiten die van
invloed zijn op de fysieke leefomgeving, en dat het wenselijk is die
stelsels zoveel mogelijk samen te voegen, opdat een samenhangende
beoordeling van die activiteiten op de betrokken aspecten mogelijk is in
één procedure die leidt tot één besluit; dat het nodig is met het oog op dit
nieuwe stelsel ook de handhaving daarvan te regelen en dat het wenselijk
is van die gelegenheid gebruik te maken om de bestuursrechtelijke
handhaving van regelingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving
– voor zover niet algemeen-bestuursrechtelijk geregeld – verder te uniformeren en in dezelfde wet onder te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
HOOFDSTUK 1
Begripsbepalingen
Artikel 1.1
1.
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[Begripsbepaling]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
activiteit: activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2;
afvalstoffen: afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;
beheersverordening: beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38
van de Wet ruimtelijke ordening die van toepassing is op de plaats
waar de activiteit wordt of zal worden verricht;
beschermd monument: beschermd monument als bedoeld in artikel 1,
onder d, van de Monumentenwet 1988, met uitzondering van een
beschermd archeologisch monument als bedoeld in artikel 1, onder c,
van die wet;
beschermd stads- of dorpsgezicht: beschermd stads- of dorpsgezicht
als bedoeld in artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988;
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beste beschikbare technieken: voor het bereiken van een hoog niveau
van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk
is, zoveel mogelijk te beperken, die — kosten en baten in aanmerking
genomen — economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak
waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die
voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of
daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede
begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en
de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld;
bestemmingsplan: bestemmingsplan, provinciaal inpassingsplan of
rijksinpassingsplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening dat
van toepassing is op de plaats waar de activiteit wordt of zal worden
verricht en de krachtens dat plan gestelde nadere eisen;
bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een
besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning
of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;
bouwen: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten;
bouwverordening: bouwverordening als bedoeld in artikel 8 van de
Woningwet;
exploitatieplan: plan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet
ruimtelijke ordening;
gevaarlijke afvalstoffen: gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel
1.1 van de Wet milieubeheer;
inrichting: inrichting, behorende tot een categorie die is aangewezen
krachtens het derde lid;
inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen
ambtenaar;
IPPC-installatie: installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in
bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU
L 334);
mijnbouwwerk: mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 1, onder n, van
de Mijnbouwwet;
omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1
of 2.2;
onlosmakelijke activiteit: activiteit die behoort tot verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2;
Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
project: project als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2;
slopen: geheel of gedeeltelijk afbreken;
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2.

3.

4.

verklaring: verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel
2.27, eerste lid;
voorbereidingsbesluit: besluit waarbij toepassing is gegeven aan artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening;
wijzigen van voorschriften van een omgevingsvergunning: wijzigen,
aanvullen of intrekken van voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden of alsnog verbinden van voorschriften aan
een omgevingsvergunning.
Met betrekking tot de betekenis van de begrippen ‘gevolgen voor het
milieu’ en ‘bescherming van het milieu’ in deze wet en de daarop
berustende bepalingen is artikel 1.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieën
inrichtingen aangewezen als bedoeld in artikel 1.1, vierde lid, van de
Wet milieubeheer, waarvan het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben moet worden
onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de
omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu
kunnen veroorzaken. Bij de maatregel worden als categorie in ieder
geval aangewezen de inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort.
Een wijziging van bijlage I bij richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële
emissies (PbEU L 334) gaat voor de toepassing van de in het eerste lid
gegeven omschrijving van ‘IPPC-installatie’ gelden met ingang van de
dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn
gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt
bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.
Artikel 1.1a

1.

2.
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[Agrarische bedrijfswoning]

Een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, die op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van het
bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning door een derde bewoond mag worden, wordt met
betrekking tot die inrichting voor de toepassing van deze wet en de
daarop berustende bepalingen beschouwd als onderdeel van die inrichting, tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder landbouwinrichting verstaan: inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische
activiteiten, zijnde het telen of kweken van landbouwgewassen of het
fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren,
dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht.
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HOOFDSTUK 2
De omgevingsvergunning
§ 2.1.

Artikel 2.1

1.

2.

Verbodsbepalingen, bevoegd gezag, gefaseerde
vergunning, deelvergunning en revisievergunning
[Vergunningplichtige activiteiten (onvoorwaardelijk)]

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te
voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
a. het bouwen van een bouwwerk,
b. het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is
bepaald,
c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan, een beheersverordening een exploitatieplan,
de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid,
van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit
voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid,
tweede volzin, van die wet,
d. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het
oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen categorieën gevallen,
e. 1°. het oprichten,
2°. het veranderen of veranderen van de werking of
3°. het in werking hebbenvan een inrichting of mijnbouwwerk,
f. het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van
een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten
gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor
het wordt ontsierd of in gevaar gebracht,
g. het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit
is bepaald,
h. het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht of
i. het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld met betrekking tot hetgeen wordt verstaan onder de in het
eerste lid bedoelde activiteiten.
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3.

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat met
betrekking tot daarbij aangewezen activiteiten als bedoeld in het
eerste lid in daarbij aangegeven categorieën gevallen, het in dat lid
gestelde verbod niet geldt.
Artikel 2.2

1.
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[Vergunningplichtige activiteiten (voorwaardelijk, facultatief)]

Voor zover ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist om:
a. (vervallen,)
b. een monument als bedoeld in een zodanige verordening:
1°. te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te
wijzigen of
2°. te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht,
c. een bouwwerk te slopen in een krachtens een zodanige verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht,
d. een weg aan te leggen of verandering te brengen in de wijze van
aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b,
e. een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik
daarvan te veranderen,
f. in, op of aan een onroerende zaak een alarminstallatie te hebben
die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan
produceren,
g. houtopstand te vellen of te doen vellen,
h. op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te
voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding
in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek
toegankelijke plaats,
i. als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een
onroerende zaak toe te staan of te gedogen dat op of aan die
onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met
behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke
vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek
toegankelijke plaats,
j. in een daarbij aangewezen gedeelte van de provincie of de
gemeente roerende zaken op te slaan of
k. als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een
onroerende zaak in een daarbij aangewezen gedeelte van de
provincie of de gemeente toe te staan of te gedogen dat daar
roerende zaken worden opgeslagen,
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2.

geldt een zodanige bepaling als een verbod om een project voor zover
dat geheel of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te voeren
zonder omgevingsvergunning.
Bij provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening kan worden
bepaald dat het in daarbij aangewezen categorieën gevallen verboden
is projecten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit andere activiteiten
die behoren tot een daarbij aangewezen categorie activiteiten die van
invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, uit te voeren zonder
omgevingsvergunning.
Artikel 2.3

[Handelen in strijd met vergunningvoorschriften]

Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning dat betrekking heeft op:
a. activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e;
b. activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c, d, f, g, h
of i;
c. activiteiten als bedoeld in artikel 2.2.
Artikel 2.3a
1.
2.

Het is verboden een bouwwerk of deel daarvan dat is gebouwd
zonder omgevingsvergunning in stand te laten.
Het eerste lid blijft buiten toepassing indien voor het bouwen van het
desbetreffende bouwwerk op grond van artikel 2.1, derde lid, geen
omgevingsvergunning is of was vereist, met dien verstande dat
indien in een dergelijk geval sprake is van een bouwwerk waarvan
de aanwezigheid slechts een beperkte periode is toegestaan, het
eerste lid uitsluitend buiten toepassing blijft gedurende die periode.
Artikel 2.4

1.

2.

[In stand laten bouwwerk zonder vergunning]

[Bevoegd gezag]

Burgemeester en wethouders van de gemeente waar het betrokken
project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, beslissen op de
aanvraag om een omgevingsvergunning, behoudens in gevallen als
bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid.
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat gedeputeerde staten van de provincie waar het betrokken project in
hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, op de aanvraag beslissen
ten aanzien van projecten die behoren tot een bij de maatregel
aangewezen categorie projecten die van provinciaal belang zijn. Bij
de maatregel kan worden bepaald dat de aanwijzing slechts geldt in
daarbij aangewezen categorieën gevallen.
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3.

4.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat Onze
daarbij aangewezen Minister op de aanvraag beslist ten aanzien van
projecten die behoren tot een bij de maatregel aangewezen categorie
projecten die van nationaal belang zijn. Bij de maatregel kan worden
bepaald dat de aanwijzing slechts geldt in daarbij aangewezen
categorieën gevallen.
Onze Minister kan bepalen dat hij, in afwijking van het eerste, tweede
of derde lid, beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning ten
aanzien van een bij zijn besluit aangewezen project, indien dat
geboden is in het algemeen belang.
Het bevoegd gezag met betrekking tot een geldende omgevingsvergunning beslist op elke aanvraag die betrekking heeft op een
project dat zal worden of wordt uitgevoerd op de plaats ten aanzien
waarvan die vergunning is verleend. De eerste volzin geldt niet voor
burgemeester en wethouders in gevallen als bedoeld in het tweede
tot en met vierde lid en gedeputeerde staten in gevallen als bedoeld
in het derde en vierde lid. De eerste volzin geldt voorts niet in
gevallen die behoren tot een bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen categorie.
Artikel 2.5

1.

2.

3.

4.
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[Gefaseerde vergunning]

Op verzoek van de aanvrager wordt een omgevingsvergunning in
twee fasen verleend. De eerste fase heeft slechts betrekking op de
door de aanvrager aan te geven activiteiten.
Op een aanvraag om een beschikking met betrekking tot de eerste of
tweede fase wordt beslist door het bestuursorgaan dat bevoegd zou
zijn te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor
het betrokken project. Een beschikking als bedoeld in de eerste volzin
wordt voorbereid overeenkomstig de procedure die van toepassing
zou zijn op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om
een omgevingsvergunning.
Indien een beschikking met betrekking tot de eerste of tweede fase
wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, bedoeld in paragraaf 3.3, maar geen betrekking heeft op een activiteit of
geval als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, die niet tevens kan worden
aangemerkt als een activiteit als bedoeld in het derde lid van dat
artikel, geeft het bevoegd gezag de beschikking — in afwijking van
artikel 3:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht — uiterlijk
veertien weken na ontvangst van de aanvraag.
De beschikking met betrekking tot de tweede fase wordt niet eerder
gegeven dan de beschikking met betrekking tot de eerste fase. Indien
daardoor de beslistermijn voor de beschikking met betrekking tot de
tweede fase zou worden overschreden geeft het bevoegd gezag, in
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5.

6.

7.

8.

afwijking daarvan, de beschikking gelijktijdig met de beschikking met
betrekking tot de eerste fase.
Het bevoegd gezag kan een beschikking intrekken waarbij positief is
beslist op een aanvraag met betrekking tot:
a. de eerste fase: indien niet uiterlijk twee jaar nadat de beschikking
onherroepelijk is geworden een aanvraag is ingediend voor de
beschikking met betrekking tot de tweede fase,
b. de eerste of tweede fase: indien op de aanvraag met betrekking
tot de andere fase negatief is beslist en niet uiterlijk twee jaar
nadat de beschikking onherroepelijk is geworden een nieuwe
aanvraag is ingediend.
De beschikking met betrekking tot de eerste fase kan bij de beschikking met betrekking tot de tweede fase worden gewijzigd voor zover
dat nodig is met het oog op het verlenen van de omgevingsvergunning.
Het bepaalde bij of krachtens deze wet met betrekking tot een
omgevingsvergunning is, met uitzondering van artikel 2.7, van overeenkomstige toepassing op de beschikkingen met betrekking tot de
eerste en tweede fase.
De beschikkingen waarbij positief is beslist op de aanvragen met
betrekking tot de eerste en tweede fase worden, als deze in werking
zijn getreden, tezamen aangemerkt als een omgevingsvergunning.
Artikel 2.5a

[Wijziging vergunning voor onlosmakelijke
activiteiten]

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2.7, eerste lid, tweede volzin,
kan de omgevingsvergunning voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder c, bij de beschikking waarbij wordt beslist op de aanvraag
om een omgevingsvergunning voor de overige onlosmakelijke activiteiten
worden gewijzigd, voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen
van die omgevingsvergunning.
Artikel 2.6
1.

[Revisievergunning (inrichtingen)]

Voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of van
de werking daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e,
onder 2° of 3°, en met betrekking tot die inrichting of dat mijnbouwwerk al een of meer omgevingsvergunningen zijn verleend, kan het
bevoegd gezag bepalen dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben
van de betrokken inrichting of het betrokken mijnbouwwerk na die
verandering.
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2.

3.

4.

Indien het bevoegd gezag heeft bepaald dat een zodanige omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, besluit het aanvragen met
betrekking tot de betrokken activiteit die daarop geen betrekking
hebben, niet te behandelen.
Het bevoegd gezag kan de rechten die de vergunninghouder aan de al
eerder verleende omgevingsvergunningen ontleende, niet wijzigen
anders dan mogelijk zou zijn met toepassing van artikel 2.31 of 2.33.
Een met toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning
vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de
eerder met betrekking tot het betrokken project verleende omgevingsvergunningen, voor zover het de inrichting of het mijnbouwwerk betreft. Deze omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip
waarop de met toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning onherroepelijk wordt.
§ 2.2.

De aanvraag om een omgevingsvergunning

Artikel 2.7
1.

2.

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.10, tweede lid, en 2.11,
tweede lid, draagt de aanvrager van een omgevingsvergunning er
zorg voor dat de aanvraag betrekking heeft op alle onlosmakelijke
activiteiten binnen het betrokken project. In afwijking van de eerste
volzin en onverminderd artikel 2.5 kan, indien één van die onlosmakelijke activiteiten een activiteit is als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, voor die activiteit voorafgaand aan en los van de overige
onlosmakelijke activiteiten een aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend.
Een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, mag slechts
op één inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort betrekking
hebben.
Artikel 2.8

1.
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[Integrale aanvraag]

[Indieningsvereisten]

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld met betrekking tot de wijze waarop de aanvraag om een
omgevingsvergunning geschiedt en de gegevens en bescheiden die
door de aanvrager worden verstrekt met het oog op de beslissing op
de aanvraag. Bij de regels wordt in elk geval bepaald dat in of bij een
aanvraag die betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 1° of 3°,
gegevens en bescheiden worden verstrekt over de ten behoeve van de
activiteiten en processen in de inrichting toe te passen technieken,
voor zover die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de beoor-

