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Inleiding Oefenaanpak

2020/2021 staat in het teken van oefenen. Het Programma Aan de slag met de
Omgevingswet ondersteunt bevoegd gezagen bij de voorbereiding (implementatie)
om in 2022 aan de minimumeisen voor de Omgevingswet te kunnen voldoen.
Oefenen betekent hier: het inregelen, beproeven en bijstellen om uitvoering van de
wet in 2022 te starten.
De oefenaanpak is integraal: u komt in aanraking met alle aspecten van de
Omgevingswet:
 Veranderingen in wet- en regelgeving (‘wet’)
 Het inrichten van werkprocessen (Anders werken)
 Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).
Om te kunnen oefenen biedt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet
oefencasussen aan. Deze beperken zich meestal tot een deel van de totale
oefenopgave. De oefencasussen kunnen worden uitgebreid met extra oefeningen
(groeimodel) vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Gemeenten,
waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en rijkspartijen kunnen de casussen
ook gebruiken om zelf oefeningen op maat te maken.
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Deel 1

Oefencasus en voorbereiding

1

Scope van de oefencasus
Korte omschrijving van de oefencasus
Het gaat om een casus met als kernactiviteit de milieubelastende activiteit ‘het
bieden van gelegenheid voor het tanken aan gemotoriseerde voertuigen of
werktuigen’.
Met deze casus kunt u oefenen met:

het indienen van een melding

het afhandelen van een melding

specifieke inhoudelijke aspecten bij deze bedrijfstak
De oefening begint met de stappen die een initiatiefnemer doorloopt om een
melding te doen. De oefening gaat verder met het binnenkomen van de melding in
het zaaksysteem en het afhandelen van de melding. Daarna krijgt u nog een aantal
specifieke vragen over aspecten bij tankstations.
Omdat de toepasbare regels in het Activiteitenbesluit en het Bal voor de activiteit
nagenoeg gelijk zijn, is aan dit aspect geen aandacht besteed in deze casus.
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Voor wie is de casus bedoeld? Wat leert u?
De casus is bedoeld voor gemeenten. U bent een medewerker bij een
omgevingsdienst die werkt in de keten vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH). U behandelt meldingen van tankstations. U bent bekend met de huidige
regels voor tankstations.
Met deze oefencasus ervaart u hoe de regels en de systematiek of werkwijze
veranderen met inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook stapt u in de rol van
de initiatiefnemer, zodat u weet wat de initiatiefnemer moet doen om een melding in
te dienen.


U leert welke stappen de initiatiefnemer moet nemen om een melding in te
dienen. Dit doet u door de melding zelf in te dienen.
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U oefent met de aansluiting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): Komt
de melding bij het bevoegd gezag binnen zoals verwacht? Werkt de koppeling en
het eigen systeem naar tevredenheid?
U oefent met het behandelen van een melding.
U ervaart de verschillen voor de inhoudelijke regels met inwerkingtreding van de
Omgevingswet.
U doet ervaring op met de toepassing van het begrip ‘de begrenzing van de
locatie waar de activiteit plaatsvindt’.

Specifieke aspecten
Deze casus is bedoeld voor gemeenten/omgevingsdiensten. De casus beschrijft een
situatie uit het werkgebied van de fictieve gemeente Groene Venen.
Gemeenten/omgevingsdiensten kunnen de situatie en locatie aanpassen naar een
praktijksituatie in hun eigen beheergebied.

4

Voordat u start met oefenen
Ga goed voorbereid van start. Alleen dan zal het oefenen van deze casus
meerwaarde hebben voor u.









Om deze casus te kunnen doen moet u meldingen uit het Omgevingsloket
kunnen ontvangen in uw VTH- of zaaksysteem. Uw VTH- of zaaksysteem moet
daarvoor zijn aangesloten op de oefenomgeving van het DSO. Is uw systeem
nog niet aangesloten, regel dit dan zo snel mogelijk.
Zorg dat u als gebruiker toegang heeft tot het VTH- of zaaksysteem van uw
organisatie om de ingediende meldingen uit het Omgevingsloket te bekijken en
verwerken.
Zorg dat u beschikt over basiskennis van:
 het indienen van meldingen onder de Omgevingswet: Aanvraag of melding
indienen in het Omgevingsloket en Meldingsplicht milieuregels Bal
 de relevante regels uit het Bal
 de relevante regels uit het omgevingsplan (bruidsschat)
Gebruik het Omgevingsloket in de browsers Mozilla Firefox, Microsoft Edge,
Safari of Google Chrome. Internet Explorer wordt niet ondersteund.
Om een melding te kunnen opstellen en indienen moet u inloggen in het
Omgevingsloket. U heeft daarvoor een Omgevingsloket ID nodig. Als u nog geen
Omgevingsloket ID hebt, kunt u dit zelf aanmaken. Ga op de homepage van het
Omgevingsloket naar de knop ‘Inloggen’ rechtsboven. Klik in het volgende
venster op ‘Geen Omgevingsloket ID'. Vul alleen de velden in die verplicht zijn
(e-mailadres, voor- en achternaam). Vink aan dat u een bètatester van het DSO
bent en geen robot. U krijgt een activeringslink toegestuurd op het e-mailadres
dat u heeft opgegeven.

U bent nu klaar om naar de casusbeschrijving te gaan!
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Deel 2

De casus

5

Casusbeschrijving
Het nieuw op te richten tankstation is gepland naast een uitvalsweg aan de rand van
het dorp Oostveen dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Groene Venen.
Oliemaatschappij Schelp gaat het tankstation exploiteren. Contactpersoon bij Schelp
BV voor de gemeente is de heer Albert Quick. Hij wil graag zo snel mogelijk starten
met de bouw en de exploitatie van het tankstation. De naam van het project is
Tankstation Schelp Groene Venen.
Op het tankstation zullen de volgende activiteiten plaats gaan vinden:

verkoop van diesel en benzine aan motorvoertuigen

het wassen van voertuigen in een wasstraat met een lozing op het riool
Het tankstation komt aan de rand van het dorp te liggen op een bedrijventerrein, in
de buurt van een woonwijk. De plannen lagen al langer op de plank. De gemeente
heeft bij het opstellen van het omgevingsplan de functie ‘verkooppunt voor het
afleveren motorbrandstoffen’ gegeven aan deze locatie.

6

Juridische context
De juridische context van de casus en de relevante aspecten voor de
casusbeschrijving zijn hieronder opgesomd. Anders dan u van ons gewend bent
hebben we hier niet voor een is-wordt-lijst gekozen omdat er geen significante
tekstuele wijzigingen in de regels hebben plaatsgevonden. Vandaar hier alleen een
beschrijving van de nieuwe situatie.
Om welke activiteit(en) gaat het?
Bal: § 3.8.10 Tankstation
Artikel 3.296 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
1. Als milieubelastende activiteit (mba) als bedoeld in artikel 2.1 wordt
aangewezen het bieden van gelegenheid voor het tanken aan gemotoriseerde
voertuigen of werktuigen.
2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden
verricht op dezelfde locatie die dat bieden van gelegenheid functioneel
ondersteunen.
De wasstraat is ook een separate mba, zie paragraaf 3.8.4, maar de regels hiervoor
worden ook al via paragraaf 3.8.10, artikel 3.298 onder g van toepassing verklaard.
De ondergrondse opslag van brandstoffen komt ook altijd voor bij een tankstation
en is een separate mba (zie paragraaf 3.2.8); deze mba is nog niet beschikbaar in
deze casus.
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Welke vergunning-, informatie- of meldingsplichten gelden er?
Bal: § 3.8.10 Tankstation
Informatieplicht (H3):
Artikel 3.299 (gegevens en bescheiden)
1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.296,
worden aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, gegevens en
bescheiden verstrekt over:
a. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; en
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de begrenzing wijzigt, worden de gewijzigde
gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.
Bal: § 3.8.4 Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat, carrosseriebouw
Artikel 3.279 (gegevens en bescheiden)
1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel
3.276 worden aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2, gegevens en
bescheiden verstrekt over:
a. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; en
b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de begrenzing wijzigt, worden de gewijzigde
gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.
Meldingsplicht (H4):
Bal: § 4.40 Grootschalig tanken
Artikel 4.540 (melding)
1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.539, te verrichten zonder dit
ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.
2. Een melding bevat de coördinaten van de tankzuil waarmee brandstoffen van
ADR-klasse 3, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een
vlampunt van 55°C of hoger, worden getankt.
3. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht
dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.
4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in hoofdstuk 3.
Er zijn geen aanvullende gegevens en bescheiden nodig, alleen bij een
gelijkwaardige maatregel is dit wel het geval.
Bal: § 4.44 Wasstraat of wasplaats
Artikel 4.555 (melding)
1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.554, te verrichten zonder dit
ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.
2. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezen in hoofdstuk 3.
Er zijn geen aanvullende gegevens en bescheiden nodig.
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Welke (rijks) regels zijn van toepassing?
Bij de activiteit tankstation worden de volgende voor deze casus relevante
rijksregels aangewezen:
Bal:
§ 4.40 Grootschalig tanken
§ 4.44 Wasstraat of wasplaats
§ 5.4.1 Energiebesparing
Welk bestuursorgaan is bevoegd gezag en waarom?
Op basis van artikel 2.3 Bal is de gemeente bevoegd gezag:
AFDELING 2.2 BEVOEGD GEZAG
Artikel 2.3 (bevoegd gezag gemeente)
Tenzij in de artikelen 2.5 tot en met 2.9 anders is bepaald, is voor een
milieubelastende activiteit het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente waarbinnen de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht het
bevoegd gezag:
a. waaraan een melding wordt gedaan;
b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of
c. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel
te treffen.
Wie heeft een adviesrol en waarvoor?
Geen adviesrol bij een melding.
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Deel 3

Oefenen



7

Log in bij het DSO.
Doe een melding voor deze activiteiten.

Start de casus!
Inloggen
Om een melding te kunnen doen, moet u inloggen bij het Omgevingsloket.
Log in bij het Omgevingsloket met uw Omgevingsloket ID. U kunt de melding
tussentijds opslaan en later verder werken. Ingevulde gegevens worden bewaard in
Mijn Omgevingsloket.
Op dit moment werken we in een pre-omgeving, daarom is het alleen nog mogelijk
om in te loggen met een Omgevingsloket ID. Dit ID kunt u aanvragen via de
website. In het formulier kunt u volstaan met voornaam, achternaam en
e-mailadres.
Initiatiefnemers loggen in bij het Omgevingsloket om een melding op te stellen. Zo
kunnen ze de melding tussentijds opslaan en later verder werken. Ingevulde
gegevens worden bewaard in Mijn Omgevingsloket. Burgers loggen in met hun
DigiD. Bedrijven en overheden loggen in met eHerkenning. Machtigingen via DigiD
of eHerkenning zijn nog niet mogelijk. Wel is het straks mogelijk om in het loket een
aanvraag of melding te doen voor iemand anders. Na het inloggen haalt het
Omgevingsloket gegevens die al bekend zijn op uit basisregistraties.
I. OEFENEN ALS BEDRIJF
Start oefening
Om te kunnen oefenen met een melding moet die eerst worden ingediend.
Hiervoor kruipt u in de huid van Albert Quick, contactpersoon bij Schelp BV. U kunt
op 2 manieren een melding indienen. Het kan met de knop ‘vergunningcheck’ of met
de knop ‘Aanvragen’. U gaat direct naar ‘Aanvragen’, het indienen van een melding
via de vergunningcheck is voor deze activiteit nog niet beschikbaar in het DSO.
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Aanvraag of melding indienen
1. Klik op Start aanvraag.
2. U komt op de pagina ‘Aanvragen’. Daar vult u de naam van het project en de
projectomschrijving in (zie casusbeschrijving).

3. U klikt daarna op ‘Volgende stap’. U komt op de pagina ‘Locatie’. Daar vult u een
bestaand adres in.
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4. U klikt na het invullen van het adres op ‘Volgende stap’. U komt op de pagina
‘Kies activiteiten’. U vinkt hier het vakje aan bij ‘Milieubelastende activiteit –
Melding’.
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5. In het volgende scherm ‘Verfijn uw activiteiten’ kunt u bij ‘Milieubelastende
activiteit – informatie’ uw kernactiviteiten aanklikken. Bij ‘Milieubelastende
activiteit – melding’ kunt u aanklikken welke activiteiten u allemaal uitvoert.
Maak eerst voor uzelf een lijst met activiteiten die u binnen het tankstation
uitvoert. Op dit moment kunt u de activiteiten ‘Grootschalig tanken’ en
‘Wasstraat of wasplaats’ invoeren/aanklikken.
Let op: Op dit moment zijn er nog maar een beperkt aantal activiteiten
opgenomen. In een latere versie van deze oefencasus zullen er meer zijn.

Pagina 13 van 17

DEFINITIEF | Oefencasus tankstation met wasstraat | 24 juli 2020

6. U komt nu in een scherm met een overzicht van de activiteiten die u heeft
geselecteerd. U klikt op volgende stap.

7. Op de volgende pagina komt u in het scherm ‘4. Vragen beantwoorden’. U wordt
gevraagd aan te geven wat u wilt melden. U vinkt het vakje ‘Starten van een
nieuwe activiteit’ aan en klikt op volgende.
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8. U heeft de vragen voor de activiteit ‘Grootschalig tanken’ nu beantwoord. Voor
de activiteit ‘Wasstraat of wasplaats’ zijn er geen vragen. U klikt op ‘Volgende’.
9. In de volgende stap ‘Documenten’ wordt u gevraagd om documenten toe te
voegen. Voor sommige activiteiten kan een bijlage nodig zijn. U ziet dit vanzelf.
U klikt daarna op ‘Volgende’.
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10. In de volgende stap ‘Uw gegevens’ vult u uw bedrijfsgegevens in. Als KvKnummer kunt u een willekeurig nummer van 8 cijfers invoeren.
11. Daarna wordt u gevraagd of u de melding wil indienen of eerst overleg wil over
uw plannen. Dit noemen we het ‘omgevingsoverleg’. Kies hier voor ‘definitief’.
12. Tot slot kunt u de melding indienen. U heeft ook nog de mogelijkheid om hier
informatie aan toe te voegen. Vermeld hier uw ervaring met het indienen van
deze melding.
II. OEFENEN ALS MEDEWERKER VAN DE GEMEENTE/OMGEVINGSDIENST
U neemt uw rol als medewerker bij een omgevingsdienst die werkt in de keten
vergunningverlening weer op.
Start oefening
U ontvangt via de service Verzoek Afhandelen van het DSO een verzoeknotificatie in
uw eigen zaaksysteem voor VTH. In deze verzoeknotificatie staan gegevens die u
nodig heeft om het verzoek op te halen uit de werkmap van het DSO en in uw VTHsysteem of zaaksysteem te laden.
1. U ontvangt de melding van het bedrijf Schelp BV. Komt de melding bij het juiste
bevoegde gezag aan? Zo nee, stuur de aanvraag terug naar het DSO.
Vervolgens stuurt DSO de aanvraag aan het juiste bevoegde gezag.
2. Als de melding compleet is, kunt u de melding intern afhandelen in uw eigen
zaaksysteem. Ga na welke afspraken er binnen uw organisatie zijn en of deze
mogelijk moeten worden gemaakt, herzien of aangevuld.
Het is alleen verplicht om de melding te publiceren. Verder zijn er geen
procedurele eisen. U hoeft geen besluit te nemen. Welke taken u uitvoert is
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afhankelijk wat er tussen uw organisatie en de gemeente als bevoegd gezag is
afgesproken. U kunt bijvoorbeeld:
 een ontvangstbevestiging sturen.
 nagaan of de activiteit past binnen het omgevingsplan.
 nagaan of aan bepaalde regels wordt voldaan. Het zal verschillen per
bedrijfstak welke regels u van belang vindt om in deze fase te toetsen.
 nagaan of overgangsrecht van toepassing is.
 nagaan of maatwerk nodig is.
 nagaan of een bodemonderzoek nodig is
3. Publiceer de melding in de lokale krant of op een andere geschikte manier.
4. Maak zo nodig een opleveringscontrole aan in het zaaksysteem. Zijn er
afspraken binnen uw organisatie wanneer er wel of niet een opleveringscontrole
wordt uitgevoerd? Moeten deze worden gemaakt, herzien of aangevuld?
5. Sluit de zaak in uw eigen zaaksysteem.
Aanvullende vragen buiten het DSO:
6. Maak een overzicht van maatregelen die van toepassing zijn op TANKSTATION
SCHELP en vergelijk deze met de maatregelen die vanuit het
Activiteitenbesluit/regeling op dit bedrijf van toepassing waren. Zoek uit of er
iets aan de regels is veranderd.
7. Tijdens het toezicht blijkt dat er ook aanhangers worden verhuurd op het
tankstation. De aanhangers staan opgesteld op een stuk verharding buiten de
begrenzing van de locatie waar de activiteit volgens de melding plaatsvindt.
 Hoe bepaalt u de begrenzing van de locatie waar de activiteit plaatsvindt?
(Zie ook: webpagina Begrenzing van de locatie bij de milieubelastende
activiteit)
 Is het verhuren van aanhangers een mba?
 Maakt deze activiteit onderdeel uit van de mba tankstation, waarom niet of
waarom wel?
 Welke regels gelden voor het verhuren van aanhangers?
 Het blijkt dat de aanhangers met kettingsloten worden vastgezet aan
metalen paaltjes. De aanhangers worden soms pas na 23.00 uur teruggezet
door de huurders. Er zijn klachten binnengekomen over het geluid van
metalen kettingen in de avond- en nachtperiode vanuit de nabijgelegen
woonwijk.
 Hoe gaat u met deze klachten om?
 Gelden er geluidnormen voor deze activiteit? Zo ja, waar kunt u die vinden?
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