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Inleiding Oefenaanpak 

2020 en 2021 staan 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 de 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 Digitaal 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 

Met deze casus kunt u oefenen met het doorzoeken en lezen van de regels van de 

bruidsschat voor gemeenten en waterschappen.  

 U kunt zien hoe de regels worden getoond in het Omgevingsloket van het DSO. 

 U leert waar ze te vinden zijn. 

 U ervaart hoe ze zijn opgebouwd en wat de inhoud is. 

 

De oefening begint bij het stellen van deze vragen:  

 Waar staan de bruidsschatregels?  

 Hoe zoek ik ze op?  

 Hoe zien de regels eruit? 

De oefening houdt op als regels zijn gevonden en op uw scherm staan. 

 Buiten de scope van de oefencasus: 

 Deze oefencasus gaat niet in op de toepasbare regels van de bruidsschat. Het 

uitvoeren van een check of het indienen van een vergunningaanvraag of melding 

komt hier niet aan de orde. 

 

 Opstellen 

juridische 

regels 

Beschikbaar 

stellen 

juridische 

regels 

Juridische 

regels op de 

kaart in 

DSO 

Juridische 

regels 

omzetten in 

toepasbare 

regels 

Beschikbaar 

stellen 

toepasbare 

regels 

Check 

toepasbare 

regels in 

DSO 

Aanvragen 

en indienen 

in DSO 

Ontvangen 

en 

behandelen  

Toezicht en 

handhaving 

Wet  x x       

Anders 

werken 

         

DSO  x x       

 

Toelichting tabel 

Na het opstellen van juridische regels zet u deze in de ‘Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar 

stellen’ (LVBB). Deze regels komen dan in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Iedereen kan daar de 

regels bekijken via het onderdeel Regels op de kaart. U vertaalt deze juridische regels in toepasbare regels. 

Dit betekent dat u vragenbomen maakt voor de vergunningcheck, aanvragen inclusief indieningsvereisten en 

maatregelen op maat. En dit in begrijpelijke taal. Deze toepasbare regels zet u in de Registratie toepasbare 

regels (RTR). Vervolgens controleert u in het DSO of alles klopt met de juridische regels en of de 

initiatiefnemers de vragen begrijpen. Daarna kunt u oefenen met een aanvraag of melding indienen. Deze 

aanvragen en meldingen gaan vanuit het DSO naar het zaaksysteem van het lokale bevoegd gezag voor 

afhandeling. Toezichthouders kunnen oefenen met nieuwe of andere regels.  

 

 

 

 

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/introductie/landelijke-voorziening-0/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/regels-kaart/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/registreren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/registreren/
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2 Voor wie is de casus bedoeld? Wat leert u? 

 

De casus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen en 

omgevingsdiensten. 

 

De leerdoelen zijn: 

 U leert waar u de juridische regels van de bruidsschat voor gemeenten en 

waterschappen kunt vinden in het Omgevingsloket. 

 U leert waar de bruidsschatregels komen te staan en hoe deze eruitzien in het 

omgevingsplan en in de waterschapsverordening. 

 U neemt kennis van de opbouw en inhoud van de bruidsschatregels. 

 U kunt de regels bekijken.  

 U leert welke werkingsgebieden deze regels hebben. 

 U vormt zich een oordeel over de bruikbaarheid van de bruidsschat. 

 

Het gaat hier om het oefenen met en het ervaren van de werking van dit deel van 

het DSO. 

3 Specifieke aspecten 

 Digitaal Stelsel Omgevingswet 

Het gaat in deze casus om het onderdeel ‘Regels op de kaart’ van het 

Omgevingsloket.  

 

Hoe werkt dit onderdeel? Iedereen kan in het Omgevingsloket regels of informatie 

over de leefomgeving opzoeken. Na een klik op de kaart van Nederland of na het 

invullen van een locatie zijn de regels en informatie te zien die gelden op die 

specifieke locatie. Voor meer informatie over Regels op de kaart kunt u ook het 

demo-script bekijken voor Regels op de kaart. 

 Locatie 

U kunt de regels van de bruidsschat bekijken op de demo-omgeving van het 

Omgevingsloket bij een aantal gemeenten en waterschappen. 

 

Gemeenten: 

• Alkmaar, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ede, Epe, 

Goeree-Overflakkee, Gouda, Groningen, Hattem, Het Hogeland, Hilversum, 

Maastricht, Meppel, Nieuwegein, Pijnacker-Nootdorp, Putten, Roerdalen, 

Rotterdam, Scherpenzeel, Stein, Texel, Tilburg, Utrecht, Veenendaal, Venlo, 

Vught, Woerden, Zeewolde. 

 

Waterschappen: 

• Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard 

• Waterschap Scheldestromen 

• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

• Waterschap Rivierenland 

 

Op de oefenomgeving van het Omgevingsloket (pre-productieomgeving) kunt u de 

regels van de bruidsschat bekijken bij alle gemeenten en waterschappen. 

 Juridische activiteiten 

U kunt alle juridische regels van de bruidsschat zien in het ambtsgebied een 

gemeente of een waterschap. 

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/regels-kaart/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/home
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/home
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
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4 Voordat u start met oefenen 

• Zorg dat u beschikt over basiskennis van de inhoud en werking van het 

Omgevingsloket (vergunningcheck, aanvragen, regels op de kaart). Uitleg over 

het Omgevingsloket kunt u vinden op de website van het Informatiepunt 

Leefomgeving (IPLO).  

• Zorg dat u basiskennis heeft van de juridische regels en weet dat deze als 

bruidsschat in het DSO terechtkomen. Meer over de inhoud, achtergrond en 

werking van de bruidsschatregels is te vinden op de volgende websites: 

 Alles over de bruidsschat – website Informatiepunt Leefomgeving 

 De bruidsschat – artikel op de VNG-website 

 Factsheet De bruidsschat van de Omgevingswet – publicatie op de VNG-

website 

• Gebruik bij het oefenen de browsers Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari of 

Google Chrome. Internet Explorer wordt niet ondersteund. 

 

U hoeft voor deze casus niet in te loggen. Iedereen kan de regels inzien in het 

Omgevingsloket. 

 

U bent nu klaar om naar de casusbeschrijving te gaan! 

 

https://iplo.nl.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/
https://vng.nl/artikelen/de-bruidsschat
https://vng.nl/publicaties/factsheet-de-bruidsschat-van-de-omgevingswet
https://vng.nl/publicaties/factsheet-de-bruidsschat-van-de-omgevingswet
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Deel 2 De casus 

5 Casusbeschrijving 
 

U kunt de juridische regels van de bruidsschat opzoeken in het Omgevingsloket.  

6 Juridische context 
 

Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en 

waterschappen. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels 

automatisch in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen. De 

verzameling van regels die verhuist van het Rijk naar de gemeenten en 

waterschappen heet ook wel de 'bruidsschat'. 

 

De provincies krijgen geen bruidsschat. Provincies zullen hun omgevingsverordening 

af hebben als de Omgevingswet in werking treedt. Zij hebben dus geen bruidsschat 

nodig. 

 

Gemeenten en waterschappen kunnen de bruidsschatregels van het omgevingsplan 

naar eigen inzicht wijzigen of laten vervallen. Waterschappen kunnen dat al doen 

voor de inwerkingtreding. Gemeenten kunnen dat doen vanaf het moment van 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ze kunnen voor de inwerkingtreding wel al 

beginnen met de voorbereidingen.  

 

Meer informatie hierover leest u op de volgende pagina’s: 

 Voor gemeenten: 

o Tijdelijk deel omgevingsplan en overgangsfase tot eind 2029 

o Productieomgeving DSO vullen door gemeenten 

 Voor waterschappen: 

o Overgangsrecht bij de waterschapsverordening 

o Productieomgeving DSO vullen door waterschappen 

 

Het Rijk zorgt ervoor dat op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet 

bij alle gemeenten de bruidsschatregels in het omgevingsplan staan. En dat voor 

waterschappen alle bruidsschatregels in de waterschapsverordening staan. Daarvoor 

publiceert het Rijk voor elke gemeente een omgevingsplan met daarin de 

bruidsschatregels via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen 

(LVBB). Voor elk waterschap publiceert het Rijk een waterschapsverordening met de 

bruidsschatsregels. 

 

Het Rijk zorgt dus voor de digitalisering van de bruidsschat en zet per gemeente en 

per waterschap de bruidsschat als pakket regels klaar, met het ambtsgebied als 

werkingsgebied.  

 

Op de oefenomgeving van het DSO staan alle omgevingsplannen en 

waterschapsverordeningen al klaar. De definitieve versie komt ook beschikbaar op 

de productieomgeving. De mijlpalen voor de definitieve versie van de bruidsschat 

kunt u vinden in de Route2022, de roadmap voor de invoering van de 

Omgevingswet. 

 

De volgende onderwerpen zijn terug te vinden in de bruidsschat voor gemeenten: 

 een aantal milieubelastende activiteiten 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan-overgangsfase-eind/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/vullen/gemeenten/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/waterschapsverordening/overgangsrecht/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/vullen/waterschappen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/bzk-eb/


 

Oefencasus Raadplegen gehele bruidsschat (juridische regels) in het Omgevingsloket DSO | juli 2021 

 

 Pagina 9 van 17 

 

 lozingen 

 gevolgen van emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven 

 bouwen 

 indieningsvereisten 
 

De volgende onderwerpen zijn terug te vinden in de bruidsschat voor 

waterschappen: 

 lozingen 

 waterontrekkingsactviteiten 

 beperkingengebiedactiviteiten  

 indieningsvereisten 

 

In bijlage 1 en bijlage 2 kunt u uitgebreider zien over welke onderwerpen de 

bruidsschat regels bevat. Met andere woorden: welke rijksregels gaan over naar de 

gemeenten en waterschappen? Het Invoeringsbesluit is bekendgemaakt. U kunt de 

overzichten in deze bijlagen ook digitaal raadplegen via Overheid.nl. 

 

Lees meer over het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

http://www.overheid.nl/
https://iplo.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/omgevingswet-in-ontwikkeling/hoofdlijnen-invoeringsbesluit/
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Deel 3 Oefenen 

7 Start de casus! 

 Ga naar de demo-omgeving van het Omgevingsloket.  

 

 Klik in het tekstblok over ‘Regels op de kaart’ op de link Regels op de kaart. 

 

 U komt in een scherm waar u een locatie moet invullen voordat u verder kunt. 

 

 Vul een adres in dat ligt in een van de gebieden en klik op ‘Zoek op 

geselecteerde locatie’. In de volgende gemeenten kunt u zowel een 

omgevingsplan als een waterschapsverordening bekijken:  

o Gemeente Nieuwegein, bijvoorbeeld: Stadsplein 1, Nieuwegein 

o Gemeente Utrecht, bijvoorbeeld: Gansstraat 61, Utrecht 

o Gemeente Woerden, bijvoorbeeld: Blekerijlaan 14, Woerden 

 Regels bruidsschat opzoeken 

 Klik onder ‘Geldende regels’ op ‘Bekijk geldende regels’. 

 

 Kies uit de resultatenlijst het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Dit is 

afhankelijk van het ingevoerde adres. Bijvoorbeeld: 

o Omgevingsplan gemeente Nieuwegein 

o Omgevingsplan gemeente Utrecht 

o Omgevingsplan gemeente Woerden 

o Waterschapsverordening De Stichtse Rijnlanden 

 

U ziet nu de regels van de bruidsschat in het omgevingsplan of in de 

waterschapsverordening zoals gemeenten en waterschappen die krijgen vanuit 

het Rijk.  

 

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/orienteren
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 U kunt rechts onder de titel ook kiezen voor ‘Hele document bekijken’. U ziet dan 

de volgende onderdelen: 

o Thema’s (alleen bij het omgevingsplan): u ziet dat er nog geen 

thema’s zijn. Overheden kunnen deze zelf toevoegen als de 

juridische regels van de bruidsschat aanpassen. 

o Regels: u ziet hier het hele document met de verschillende 

hoofstukken. Zo kunt u gemakkelijk bladeren en zoeken in een 

document. U ziet dat de waterschapsverordening bestaat uit 5 

hoofdstukken. U ziet dat het omgevingsplan bestaat uit 23 

hoofdstukken en dat een aantal hoofdstukken zijn gereserveerd.  

o Bijlagen: hier ziet u de bijlagen bij de waterschapsverordening en 

het omgevingsplan. 

 Regels bruidsschat bekijken in omgevingsplan of waterschapsverordening 
Hoe zien de regels eruit? U kunt ervoor kiezen om de bruidsschatregels te 
schrappen, te specificeren of beter af te stemmen op uw lokale situatie.  
 
Zo kunt u als gemeente de regels over milieubelastende activiteiten (afdeling 22.3) 

aanpassen. Enkele voorbeelden:  

• Geur (paragraaf 22.3.6): vanwege het ontbreken van geurgevoelige objecten in 

de omgeving van een kleinschalige manege, schrapt u de geurregels op deze 

specifieke locatie. U volstaat hier met de specifieke zorgplicht. 

• Afvalwater (subparagraaf 22.3.8.3): het lozen van huishoudelijk afvalwater werkt 

u in overleg met het waterschap gebiedsgericht en concreet uit.  

• Geluid (paragraaf 22.3.4): u koppelt een regel ter beperking van geluidhinder 

direct aan een locatie. 

• Geluid (paragraaf 22.3.4): bij een bedrijfsterrein vervangt u de uitgebreide set 

geluidsvoorschriften door een voorschrift om inpandig te laden en te lossen. 

 

Verder bevat paragraaf 22.2.3 (Algemene regels over het bouwen en in stand 

houden van bouwwerken) regels met voorschriften over repressief welstandstoezicht 

en aansluiting op het distributienetwerk voor elektriciteit, gas, warmte en 

drinkwater. 

 

In paragraaf 22.2.7 vindt u de vergunningplichten met betrekking tot het bouwen, in 

stand houden en gebruiken van bouwwerken. Wilt u weten welke beoordelingsregels 

hiervoor gelden? Kijkt u dan in artikelen 22.30 en verder. 

 

Als u wilt weten welke aanvraagvereisten zijn opgenomen kijk dan in 

paragraaf 22.5.2.  

 
Als waterschap kunt u regels aanpassen over lozingsactiviteiten (hoofdstuk 2), 
wateronttrekkingsactiviteiten (hoofdstuk 3) en beperkingengebiedactiviteiten 
(hoofdstuk 4).  

 Zoeken naar activiteiten 

U kunt in het Omgevingsloket bij het onderdeel Regels op de kaart ook zoeken naar 

activiteiten. Dat kan op de volgende manier: 

 

 Ga terug naar het overzichtsscherm van Regels op de kaart. 

 Vul opnieuw de locatie in waar u regels over activiteiten wilt zien.  

 Klik op ‘Zoek op geselecteerde locatie’. 

 Onder het onderdeel ‘Gebiedsinfo’ kunt u zoeken naar regels voor een activiteit. 

Vul een activiteit in het veld onder ‘Zoek regels voor een activiteit’. 
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 Typ bijvoorbeeld ‘Huishoudelijk afvalwater’. Onder het zoekveld verschijnen alle 

activiteiten over huishoudelijk afvalwater.  

 Selecteer bijvoorbeeld de volgende activiteit ‘Huishoudelijk afvalwater lozen op 

een oppervlaktelichaam’.    

 

 Nu ziet u het tabblad Gebiedsinfo. Hier kunt u het volgende zien: 

o Activiteiten 

o Omgevingsnormen  

o Omgevingswaarden  

o Gebiedsaanwijzingen (dit zijn bijvoorbeeld beperkingengebieden, 

defensiegebieden of recreatiegebieden) 

 

 U ziet hier onder ‘Activiteit’ de activiteit waarop u heeft gezocht, bijvoorbeeld 

‘Huishoudelijk afvalwater lozen op een oppervlaktewaterlichaam’.  

U ziet hier mogelijk meerdere keren dezelfde activiteit als u heeft gezocht op 

een hele gemeente. Dat komt omdat het Omgevingsloket tijdelijk ook 

activiteiten laat zien van omringende gemeenten. Het is de bedoeling dat u 

uiteindelijk alleen de regels ziet van het gebied dat u heeft geselecteerd. 

Hieraan werkt het ontwikkelteam van Regels op de kaart. 

 

 U kunt de regels bekijken van de activiteiten die u selecteert. Hiervoor klikt u 

op ‘Bekijk selectie’. 

 U ziet nu alle regels over lozen van huishoudelijk afvalwater op een 

oppervlaktewaterlichaam in de waterschapsverordening. 
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Bijlage 1 Onderwerpen bruidsschat gemeenten  

De onderstaande tabel met de inhoudsopgave van de bruidsschatregels voor 

gemeenten komt uit het Invoeringsbesluit, versie 28-10-2020.  

 

Het Invoeringsbesluit is te vinden op Overheid.nl. 

 

Tabel 7.1 Inhoudsopgave van de bruidsschat voor gemeenten 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN: begripsbepalingen  

HOOFDSTUK 2 tot en met HOOFDSTUK 21 [gereserveerd] 

HOOFDSTUK 22 ACTIVITEITEN  

AFDELING 22.1 Algemeen: voorrangsbepaling en overgangsrecht gemeentelijke monumenten en 

rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten 

AFDELING 22.2 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken, open erven en terreinen 

§ 22.2.1 Algemene bepalingen: maatwerkvoorschriften 

§ 22.2.2 Verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden: onder andere specifieke zorgplicht 

§ 22.2.3 Bouwen en in stand houden van bouwwerken: onder andere aansluiting op nutsvoorzieningen 

§ 22.2.4 Gebruik van bouwwerken: onder andere specifieke zorgplicht 

§ 22.2.5 In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen: onder andere specifieke zorgplicht 

§ 22.2.6 Cultureel erfgoed: Vrijstelling van archeologisch onderzoek 

§ 22.2.7 Vergunningplichten met betrekking tot het bouwen, in stand houden en gebruiken van 
bouwwerken 

§ 22.2.7.1 Algemene bepalingen 

§ 22.2.7.2 Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken 

§ 22.2.7.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken van rechtswege in overeenstemming met dit 

omgevingsplan 

§ 22.2.8 Overgangsrecht bestaande bouwwerken 

AFDELING 22.3 Milieubelastende activiteiten 

§ 22.3.1 Algemene bepalingen: onder andere specifieke zorgplicht, maatwerkvoorschriften, algemene 
gegevens en ongewone voorvallen 

§ 22.3.2 Energiebesparing 

§ 22.3.3 Zwerfafval 

§ 22.3.4 Geluid 

§ 22.3.4.1 Algemene bepalingen 

§ 22.3.4.2 Geluid door activiteiten, anders dan door windturbines en windparken en civiele 
buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen 

§ 22.3.4.3 Geluid door windturbines en windparken 

§ 22.3.4.4 Geluid door civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen 

§ 22.3.5 Trillingen 

§ 22.3.6 Geur 

§ 22.3.6.1 Algemene bepalingen 

§ 22.3.6.2 Geur houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony’s voor het berijden in een 
dierenverblijf  

§ 22.3.6.3 Geur door het houden van fokteven van nertsen  

§ 22.3.6.4 Geur door andere agrarische activiteiten  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-400.html
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§ 22.3.7 Bodembeheer [gereserveerd]  

§ 22.3.8 Afvalwaterbeheer  

§ 22.3.8.1 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering  

§ 22.3.8.2 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een  

bodembeschermende voorziening  

§ 22.3.8.3 Lozen van huishoudelijk afvalwater  

§ 22.3.8.4 Lozen van koelwater  

§ 22.3.8.5 Lozen bij reinigen van bouwwerken  

§ 22.3.8.6 Lozen bij opslaan en overslaan van goederen  

§ 22.3.8.7 Lozen vanuit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater 

§ 22.3.8.8 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen  

§ 22.3.8.9 Lozen bij calamiteitenoefeningen  

§ 22.3.9 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen  

§ 22.3.10 Lozen bij maken van betonmortel  

§ 22.3.11 Uitwassen van beton  

§ 22.3.12 Recreatieve visvijvers  

§ 22.3.13 Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal  

§ 22.3.14 Wassen van motorvoertuigen  

§ 22.3.15 Niet-industriële voedselbereiding  

§ 22.3.16 Voedingsmiddelenindustrie  

§ 22.3.17 Slachten van dieren en bewerken van dierlijke bijproducten of, uitsnijden van vlees, vis of 
organen  

§ 22.3.18 Opwekken van elektriciteit met een windturbine  

§ 22.3.19 In werking hebben van een acculader  

§ 22.3.20 Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage  

§ 22.3.21 Traditioneel schieten  

§ 22.3.22 Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht  

§ 22.3.23 Opslaan van vaste mest  

§ 22.3.24 Opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen  

§ 22.3.25 Het fokken, houden of trainen van landbouwhuisdieren, andere zoogdieren of vogels 

§ 22.3.26 Vergunningplichten, aanvraagvereisten en beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning 

voor milieubelastende activiteiten 

AFDELING 22.4 Aanleggen of wijzigen van wegen of spoorwegen zonder geluidproductieplafond 

[Gereserveerd] 

AFDELING 22.5 Overige activiteiten 

§ 22.5.1 Vergunningplichten en beoordelingsregels voor activiteiten in het tijdelijke deel van dit 

omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet 

§ 22.5.2 Aanvraagvereisten: diverse activiteiten die onder artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht vallen 

§ 22.5.2.1 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van het tijdelijke deel van dit 

omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet 

§ 22.5.2.2 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van artikel 22.280 van dit 
omgevingsplan 

§ 22.5.2.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van een andere gemeentelijke 

regeling dan dit omgevingsplan in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet 
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§ 22.5.2.4 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen vereist op grond van artikel 4.35, tweede lid, van 

de Invoeringswet Omgevingswet 

§ 22.5.3 Voorschriften 

Bijlage I Begripsbepalingen 
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Bijlage 2 Onderwerpen bruidsschat waterschappen 

De onderstaande tabel met de inhoudsopgave van de bruidsschatregels voor 

waterschappen komt uit het Invoeringsbesluit, versie 28-10-2020.  

 

Het Invoeringsbesluit is te vinden op Overheid.nl. 

 

Tabel 7.2 Inhoudsopgave van de bruidsschat voor waterschappen 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

AFDELING 1.1 Begripsbepalingen 

AFDELING 1.2 Algemene bepalingen omgevingsvergunningen voor wateractiviteiten: beoordelingsregel 

HOOFDSTUK 2 LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF EEN 

ZUIVERINGTECHNISCH WERK 

AFDELING 2.1 Algemeen: onder andere specifieke zorgplicht, maatwerkvoorschriften, algemene 
gegevens, ongewone voorvallen 

AFDELING 2.2 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering 

AFDELING 2.3 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 

voorziening 

AFDELING 2.4 Lozen van huishoudelijk afvalwater 

AFDELING 2.5 Lozen van koelwater 

AFDELING 2.6 Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken 

AFDELING 2.7 Lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen 

AFDELING 2.8 Lozen bij opslaan en overslaan van andere dan inerte goederen 

AFDELING 2.9 Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater 

AFDELING 2.10 Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de 

waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam 

AFDELING 2.11 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen 

AFDELING 2.12 Lozen bij calamiteitenoefeningen 

AFDELING 2.13 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen 

AFDELING 2.14 Lozen bij maken van betonmortel en uitwassen van beton 

AFDELING 2.15 Lozen bij niet-industriële voedselbereiding 

AFDELING 2.16 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers 

AFDELING 2.17 Lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand 
of grind 

AFDELING 2.18 Asverstrooiing 

AFDELING 2.19 Andere lozingen: vergunningplicht voor overige lozingen 

AFDELING 2.20 Aanvraagvereisten, beoordelingsregels en voorschriften omgevingsvergunning 

lozingsactiviteit 

HOOFDSTUK 3 WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN 

AFDELING 3.1 Onttrekken van grondwater en infiltreren van water: aanvraagvereisten, informatieplicht en 
meetverplichting 

AFDELING 3.2 Onttrekken van oppervlaktewater: aanvraagvereisten 

HOOFDSTUK 4 BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT EEN WATERSTAATSWERK 

AFDELING 4.1 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteiten 

Bijlage I begripsbepalingen 
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