
Spelregels voor bestuurlijke afwegingsruimte gemeente  
 
 
Besluit 
kwaliteit 
leefomgeving 
(gericht op 
overheden) 

Wat regelt het Bkl? Instructieregels milieu en 
veiligheid 
 
voor: 

• externe veiligheid 
• geluid 
• geur 
• trillingen 

Instructieregels met 
andere oogmerken 
 
voor: 
• ruimte voor 

toekomstige functies 
van nationaal belang 

• behoud van erfgoed en 
landschappelijke 
kwaliteit  

• bevorderen van 
toegankelijkheid 

• beschermen van 
waterbelangen 

• behoeden van staat en 
werking van 
hoofdinfrastructuur  

• gemeentelijke 
watertaken (o.m. 
stedelijk afvalwater) 
 

Rijksomgevingswaarden 
 

 
voor: 
• luchtkwaliteit 

 

Waar zit de 
afwegingsruimte? 

• variabele normhoogte 
(‘mengpaneel’) 

• ‘rekening houden 
met’-formuleringen 

• uitzonderingen 
• vrijheid bij het 

vertalen van 
instructieregels naar 
omgevingsplanregels 
(bijv. afstand, 
gebruiksregels, 
rekeneenheid) 
 

• ontheffing mogelijk 
• ‘rekening houden met’-

formuleringen 
• uitzonderingen 
• vrijheid bij het vertalen 

van instructieregels 
naar omgevingsplan-
regels 

• aanscherpen of 
aanvullen 
rijksomgevings-
waarden luchtkwaliteit 

• beperkte doorwerking 
omgevingswaarden 
lucht naar besluiten 

 

  



Besluit 
activiteiten 
leefomgeving 
(gericht op 
degene die een 
activiteit uit het 
dit besluit 
verricht) 

Wat regelt het Bal? Algemene rijksregels voor activiteiten, waaronder milieubelastende- en 
lozingsactiviteiten 
 
Deze zijn vooral beperkt tot technische, locatieonafhankelijke eisen die landelijk aan 
activiteiten worden gesteld. 
 

Waar zit de 
afwegingsruimte? 

Maatwerk voor milieubelastende en lozingsactiviteiten 
 
• Generiek maatwerk mogelijk in aanvulling of in afwijking van op algemene 

rijksmilieuregels 
• Specifiek maatwerk mogelijk als in een concreet geval of in een bepaald gebied 

een algemene rijksregel voor activiteiten niet goed past. Maatwerk kan zowel 
iets soepeler als iets strenger of concreter, zolang de strekking van de regel 
maar gerespecteerd blijft. 
 

Decentraliseren 
 
Afwegingsruimte door activiteiten of regels over aspecten die niet langer door het 
Rijk worden geregeld. Zoals regels over horeca en supermarkten, of 
gebruiksruimteregels over geluid en geur. Decentrale bestuursorganen bepalen of en 
zo ja, welke regels er voor deze activiteiten nodig zijn. Instructieregels van het Bkl 
waarborgen een beschermingsniveau.  
 

Besluit 
bouwwerken 
leefomgeving 
 

Waar zit de 
afwegingsruimte? 

Maatwerk voor de energiezuinigheid van gebouwen 
 
Gemeenten hebben de bevoegdheid om in hun omgevingsplan maatwerkregels op te 
nemen waarin zij de algemene rijksregels over energiezuinigheid bij nieuwbouw 
(EPC-norm) en de milieuprestatie van bij nieuwbouw toe te passen bouwmaterialen, 
kunnen aanscherpen of waarin zij de algemene rijksregels over bruikbaarheid van 
woonfuncties kunnen versoepelen. 
 

Decentrale 
omgevings-
waarden en 
andere 
decentrale 
regels 

 Op grond van de Omgevingswet kunnen gemeenten voor onderwerpen waarvoor het 
Rijk of de provincie geen omgevingswaarden hebben gesteld, zelf 
omgevingswaarden stellen. 
 
Daarnaast zijn er onderwerpen die gemeenten zelf kunnen regelen door het stellen 
van regels. Voorbeelden:  
• Ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke 

functies (waaronder wonen, werken, leren, zorgen en recreëren) 
• Bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit (bijvoorbeeld 

stedenbouwkundige waarden, het uiterlijk van bouwwerken en beheer van de 
openbare ruimte)  



• Gezondheid en milieu (niet genormeerde onderwerpen zoals 
gezondheidsbevordering, lichthinder, hittestress en plaagdieren) 

• Eigen infrastructuur (beheren, ontwikkelen en behoeden van de staat en 
werking)  
 

 
 
 


