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Animatie bruidsschat
https://www.omgevingswetportaal.nl/beeld-engeluid/documenten/videos/2018/11/28/bruidsschat-omgevingswet
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Nieuw en tijdelijk deel omgevingsplan
Autonome
verordeningen

Nieuw deel

bruidsschat

Bestemmingsplannen,
beheersverordeningen,
geurverordening etc.

Tijdelijk deel

Inhoud en uitgangspunten
(zoveel mogelijk) beleidsneutraal en gelijkwaardige regels
›

Vervallen begrip inrichting

›

Specifieke zorgplicht

›

Maatwerkmogelijkheid
Transponeringstabel Activiteitenbesluit
Verhuistabel rijksregels - bruidsschat

Bruidsschat en ander overgangsrecht
Algemeen overgangsrecht:
› Bestaande vergunningvoorschriften en
maatwerkvoorschriften blijven gelden
› Autonome verordeningen blijven gelden
› Omgevingsplan van rechtswege
In de bruidsschat zelf:
› Voorrangsbepaling, artikel 2.1 bruidsschat:
• Bestaande bestemmingsplannen, geurverordening etc, boven
bruidsschat
• Bestaand vergunningvoorschrift boven bruidsschat
›
›

Continuering overgangsrecht voormalige rijksregels
Bestaande verordening boven de bruidsschat

Relatie bruidsschat en Bal
Bruidsschatregels kunnen
gelden voor:

Voorbeeld

1. Alle milieubelastende activiteiten

Voedselbereiding, parkeergarages, lozen
huishoudelijk afvalwater, geur, geluid,
trilling

2. Alleen voor H3-Bal-activiteiten

Geurregels zuiveringstechnische werken,
lozen bij het maken van betonmortel

3. uitzondering: Niet voor H3-Balactiviteiten

Lozen van koelwater, wassen van
motorvoertuigen

Tabel Bruidsschat – milieubelastende activiteiten

Inspiratie: hoe
verder met de
bruidsschat?
Schrap

3
S

Stem af
Specificeer

S1: Schrap waar specifieke zorgplicht volstaat
BRUIDSSCHAT
›

Artikel 2.3.22.7 Geur

›

1. Met het oog op het voorkomen of het
beperken van geurhinder, wordt vaste mest
opgeslagen:

›

a. in een afgesloten voorziening voor een
periode van ten hoogste twee weken; of

›

b. op ten minste 50 m afstand vanaf de
begrenzing van de opslag van vaste mest tot
een geurgevoelig object.

›

2. Het eerste lid is niet van toepassing op
het opslaan van vaste mest, afkomstig van
landbouwhuisdieren of van paarden en
pony’s die worden gehouden voor het
berijden.

NA DE BRUIDSSCHAT

›

Volstaan met de specifieke
zorgplicht (waar er geen
lokaal probleem is)

S2: Stem af: voorbeeld vervanging drukriolering
buitengebied
BRUIDSSCHAT
›

Artikel 2.4.1 (lozen van huishoudelijk afvalwater)

›

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging
van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk
afvalwater alleen op een oppervlaktewaterlichaam
geloosd als het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde
kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk
afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van
minder dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot
het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een
zuiveringtechnisch werk waarop kan worden aangesloten
meer bedraagt dan:
a. 40 m bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;
b. 100 m bij meer dan 10 maar minder dan 25
inwonerequivalenten;
c. 600 m bij 25 maar minder dan 50
inwonerequivalenten;
d. 1.500 m bij 50 maar minder dan 100
inwonerequivalenten; en
e. 3.000 m bij 100 of meer inwonerequivalenten.

›

›

2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het
huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen
zonder overwegende bezwaren kunnen worden
aangelegd.
3. In afwijking van het tweede lid, onder a, wordt de
afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of
zuiveringtechnisch werk bij voortzetting van het lozen
van huishoudelijk afvalwater in het
oppervlaktewaterlichaam dat voor 1 maart 1997 al

NA DE BRUIDSSCHAT

›

In gebied X wordt
huishoudelijk afvalwater
uitsluitend geloosd op het
vuilwaterriool

S3: Specificeer de regel afgestemd op de locatie en
toegelaten activiteiten
BRUIDSSCHAT
›

§ 2.3.4 Geluidhinder

›

Artikel 2.3.4.1 (geluidgevoelig gebouw bestaande situaties)

›

Voor zover het activiteiten betreft die al rechtmatig werden verricht voor
inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt onder een geluidgevoelig
gebouw, in afwijking van een geluidgevoelig gebouw, als bedoeld in het
Besluit kwaliteit leefomgeving, niet verstaan:

›

a. een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een nevengebruiksfunctie
van de woonfunctie, de onderwijsfunctie, de gezondheidszorgfunctie of de
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang; en

›

b. een geluidgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is, maar op grond van dit
omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit
mag worden gebouwd.

›

Artikel 2.3.4.2 (toepassingsbereik)

›

1. Deze paragraaf is van toepassing op het geluid door een activiteit op een
geluidgevoelig gebouw.

›

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het geluid door een activiteit, op:

›

a. geluidgevoelige gebouwen die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen op een
gezoneerd industrieterrein;

›

b. geluidgevoelige gebouwen die in dit omgevingsplan, anders dan het tijdelijk
deel daarvan, of in een na de inwerkingtreding van de Omgevingswet
aangevraagde omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit zijn
toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar.
3. Deze paragraaf is niet van toepassing op activiteiten waarvoor voorschriften
over geluid zijn verbonden aan een voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet onherroepelijke omgevingsvergunning.

NA DE BRUIDSSCHAT

›

In gebied X vindt het laden
en lossen inpandig plaats.

Verhouding bruidsschat en instructieregels Bkl

›

Instructieregels in BKl voor geluid, trillingen, slagschaduw en geur

›

Nog niet alle voorschriften in de bruidsschat voldoen aan de eisen
van het Bkl

Tabel bruidsschat mba– instructieregels Bkl
Bruidsschatregels voldoen aan Voorbeeld
instructieregekls Bkl:
1. Ja

Slagschaduw

2. Ja, locatie afhankelijk

Geluidwaarden voor tankstations

3 Nee, inhoudelijk

Onversterkt stemgeluid

4. nee, wetssystematiek en begrippen

Bebouwingscontour geur,
bedrijventerrein

Vragen?

Oefenen met relatie bruidsschat – instructieregels Bkl.

Artikel 2.3.5.6 Trillingen: waarden voor continue trillingen
1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van trillinghinder zijn de continue trillingen door
een activiteit in trillinggevoelige ruimten, niet hoger dan de waarde A1 trillingssterkte Vmax, bedoeld • Voldoet de
in tabel 2.3.5.6.
regel aan het
2. Als niet voldaan wordt aan de waarde, bedoeld in het eerste lid, is de waarde van continue
Bkl?
trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten, niet hoger dan de waarden onder A2
trillingssterkte Vmax en A3 trillingssterkte Vper, bedoeld in tabel 2.3.5.6.
• Zou je de regel
willen of
Tabel 2.3.5.6 Waarde voor continue trillingen in trillinggevoelige ruimten
moeten
waarden
Soort
veranderen?
07.00 – 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur
A1 trillingssterkte Vmax

0,1

0,1

A2 trillingssterkte Vmax

0,4

0,2

A3 trillingssterkte Vper

0,05

0,05

Artikel 2.3.16.4 Geur: voorkomen of beperken geurhinder
1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder:
a. wordt bij het slachten van dieren ten minste de vaste dierlijke mest die vrijkomt bij het slachten
in afgesloten, lekvrije tonnen of bakken opgeslagen; en
b. worden afgezogen dampen en gassen van het broeien of koken van dierlijke bijproducten, als
deze op de buitenlucht worden geëmitteerd:
1°. ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen
gebouwen afgevoerd; of
2°. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.
2. Voor zover er geen verandering van de activiteit plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op een geurgevoelig gebouw, is het eerste lid, onder b niet van toepassing als voor 1
januari 2008 voor die activiteit:
a. een onherroepelijke vergunning is verleend; of
b. voorschriften golden op grond van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet.

• Voldoet de
regel aan het
Bkl?
• Zou je de regel
willen of
moeten
veranderen?

Artikel 2.3.6.4.1 Geur opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie: afstand
1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van vaste mest dat afkomstig is van
landbouwhuisdieren of paarden en pony’s die gehouden worden voor het berijden, champost of
dikke fractie met een totaal volume van meer dan 3 m3.
2. Dit artikel is niet van toepassing op:
a. het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie korter dan twee weken op een plek; en
b. het opslaan van meer dan 600 m3 vaste mest.
3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het
opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie, vanaf het dichtstbijzijnde punt van de
opslagplaats tot een geurgevoelig object niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.4.1.
Tabel 2.3.6.4.1 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van vaste
mest, champost of dikke fractie
Opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie

Afstand

Geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom

100 m

Geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom

50 m

• Voldoet de
regel aan het
Bkl?
• Zou je de regel
willen of
moeten
veranderen?

