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Vraag 1
Welke stelling is juist?
1. Regels over milieubelastende activiteiten staan in het Bal
2. Regels over milieubelastende activiteiten staan in het
omgevingsplan.
a) Beide zijn juist
b) Beide zijn onjuist
c) Stelling 1 is juist
d) Stelling 2 is onjuist

Vraag 2
Welke van de onderstaande stellingen is of zijn juist?
1. In hoofdstuk 3 van het Bal vind je welke algemene rijksregels
er gelden voor een mba.
2. Voor complexe bedrijven gelden geen algemene regels.
a) Beide zijn juist.
b) Beide zijn onjuist.
c) Stelling 1 is juist.
d) Stelling 2 is onjuist.

Vraag 3
Wat is juist voor een kantoorgebouw met een CV installatie van
500 kW?
a) Alleen de CV installatie valt onder het Bal.
b) Behalve de CV installatie valt het hele kantoor onder het Bal.
c) Het kantoor inclusief CV valt helemaal onder het Bal.
d) Het kantoor inclusief CV valt in helemaal niet onder het Bal.

Vraag 4
Waarvoor gelden de milieuregels uit de bruidsschat?
a) Alleen voor de milieubelastende activiteiten uit het Bal.
b) Alleen voor de milieubelastende activiteiten die niet in het Bal
staan.
c) Voor alle milieubelastende activiteiten.
d) Voor de milieubelastende activiteiten genoemd in de
bruidsschat.

Vraag 5
Casus tankstation, basis:
• Tankstation voor benzine, diesel in ondergrondse tanks
• LPG in bovengrondse tank
• Tankshop voor snoep, broodjes etc. en overdag af te rekenen
• Boedelbakverhuur
• Wasstraat met stofzuiger en mattenklopper
Hoeveel paragrafen uit hoofdstuk 3 van het Bal zijn van toepassing?
a) 1
b) 4
c) 5
d) geen

Vraag 6

Je ziet als toezichthouder dat er bij het tankstation een
hondenwasserij is, geëxploiteerd door de schoonzoon van de
eigenaar. Het tankstation moet dan alsnog:
a) Dit op grond van “gegevens en informatieverstrekking” uit
Paragraaf 3.8.4 autowasstraat het bevoegd gezag laten weten.
b) Daarvoor een vergunning aanvragen bij het bevoegd gezag.
c) Dit op grond van ”meldingsplicht” uit paragraaf 4.44 Bal
“wassen van motorvoertuigen” melden.
d) Geen van de andere antwoorden klopt.

Vraag 7

In de buurt is het riool verstopt, het blijkt door hondenhaar te
komen. Op grond waarvan kun je maatregelen zoals een filter of
zeef afdwingen?
a) Op grond van de specifieke zorgplicht Bal.
b) Op grond de specifieke zorgplicht uit het omgevingsplan.
c) Op grond van de specifieke zorgplicht uit Bal en
omgevingsplan.
d) Dat kun je pas weten als je de inhoud van het omgevingsplan
kent.

Vraag 8
Casus tankstation, basis:
• Tankstation voor benzine, diesel in ondergrondse tanks
• LPG in bovengrondse tank
• Tankshop voor snoep, broodjes etc. en overdag af te rekenen
• Boedelbakverhuur
• Wasstraat met stofzuiger en mattenklopper

Er is een uitbreiding gepland, tanken van LNG. Artikel 3.297 Bal bepaalt
dat deze activiteit vergunningplichtig is. Wat moet het tankstation doen?
a) Een melding indienen voor de wijziging van het tankstation.
b) Een vergunning aanvragen voor het gehele tankstation.
c) Een vergunning aanvragen voor de uitbreiding.
d) Gegevens en informatie verstrekken over de uitbreiding.

Vraag 9

Bij de controle blijkt dat de winkel eigenlijk meer een cafetaria
is geworden. Er komen klachten over stankoverlast bij frituren.
Waar kun je de regels hierover vinden?
a) In paragraaf 3.4.8 van het Bal, voedingsmiddelenindustrie.
b) In het omgevingsplan van de gemeente.
c) In zowel paragraaf 3.4.8 Bal als in het omgevingsplan.
d) In geen van beide, hier geldt alleen de zorgplicht.

Vraag 10

Voor het fase II benzinedampterugwinningssysteem is in 2021 een last
onder dwangsom is opgelegd. Deze is nog niet geïnd en de overtreding
duurt voort. Wat gebeurt daar dan mee onder de Omgevingswet?

a) De dwangsombeschikking blijft gelden, er kan mee gehandhaafd en
geïnd worden omdat deze regels ook in het Bal gelden.
b) De dwangsombeschikking blijft gelden en er kan dan ook mee
gehandhaafd en geïnd worden.
c) Er moet een nieuwe dwangsombeschikking worden genomen door de
Omgevingswet omdat de grondslag verandert.
d) Er kan niet meer met de dwangsombeschikking worden gehandhaafd
omdat deze voorschriften niet in het Bal terugkomen.

Vraag 11

Wat regelt het overgangsrecht voor de vergunningvoorschriften
van onherroepelijke vergunningen?
a) Dat deze een vergunningvoorschrift blijven.
b) Dat deze een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift
worden.
c) Dat deze een maatwerkvoorschrift Bal worden.
d) Dat deze een maatwerkvoorschrift omgevingsplan worden.

Vraag 12
In de huidige vergunning van het tankstation staat:
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT mag op de gevel van gevoelige
gebouwen niet meer bedragen dan:
50 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
45 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
40 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

Er komen geluidsklachten. Om te toetsen gebruikt de
toezichthouder:
a) De geluidsnormen die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het
Bal.
b) De geluidsnormen die zijn opgenomen in het omgevingsplan.
c) De geluidsnormen die nu nog staan in het Activiteitenbesluit.
d) De geluidsnormen die in de oude vergunning zijn opgenomen.

Meer informatie
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Veranderingen:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-vooractiviteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/verandert/
Toezicht (horeca):
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/w
ebinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-toezichtcontrolehorecabedrijf-volgens/

