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Inleiding 
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet – vooralsnog beoogd op 1 juli 2022 – 
verandert ook de wet- en regelgeving die relevant is voor de afval- en 
reinigingsbranche. Om voor de afval- en reinigingsbranche inzichtelijk te maken 
wat de belangrijkste wijzigingen van de Omgevingswet voor deze branche zijn, 
heeft de NVRD in samenwerking met Hekkelman Advocaten deze Factsheet 
opgesteld. 
 
In deze Factsheet wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die 
de Omgevingswet voor de afval- en reinigingsbranche teweegbrengt. Van een 
uitputtende bespreking is geen sprake. De wet- en regelgeving rondom de 
Omgevingswet is nog altijd volop in ontwikkeling. Bij deze Factsheet is in ieder 
geval de tot en met 28 mei 2021 bekende wet- en regelgeving meegenomen. 
 
Overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de afval- en 
reinigingsbranche 
 
A. Instrumentarium onder de Omgevingswet 
De Omgevingswet (hierna: ‘de Ow’) kent verschillende kerninstrumenten. Deze 
worden hierna toegelicht.  
 
1. Omgevingsvisie 
De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied een omgevingsvisie vast 
(artikel 3.1 van de Ow). In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente de 
strategische visie over en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving voor de lange 
termijn (artikel 3.2 van de Ow). De omgevingsvisie is de vervanger van 
structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en 
milieubeleidsplannen. 
 
De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. In de 
omgevingsvisie worden ook op hoofdlijnen de ambities en doelen voor de fysieke 
leefomgeving en de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren 
integrale beleid beschreven. Deze kunnen ook zien op de afval- en 
reinigingsbranche, bijvoorbeeld waar het gaat om (het toewerken naar) de 
circulaire economie en recycling. Daarbij kan gedacht worden aan het stimuleren en 
het ontwikkelen van en het werken met circulaire ambachtscentra. Gemeenten 
hebben steeds vaker de ambitie om mogelijkheden te verkennen om een circulair 
ambachtscentrum op te richten. Door bepaalde vormen van detailhandel (zoals een 
kringloopwinkel) en werkplaatsen (zoals reparatiewerkplaatsen en 
ambachtswerkplaatsen) toe te laten naast afvalinzameling, recycling en andere 
bedrijvigheid, kan ruimte worden geboden voor een circulair ambachtscentrum. 
Hierdoor kunnen meer mogelijkheden worden gecreëerd om ervoor te zorgen dat 
producten een tweede leven krijgen.  
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Daarnaast is het mogelijk dat een gemeente samen met een andere gemeente 
(denk aan een buurgemeente) of met de provincie een gezamenlijke of regionale 
omgevingsvisie opstelt. 
 
De omgevingsvisie biedt het beleidsmatige karakter voor het omgevingsplan. De 
omgevingsvisie is zelfbindend voor het bestuur. Gemaakte keuzes in de 
omgevingsvisie sturen de in het omgevingsplan op te nemen regels. Plannen die 
afwijken van de omgevingsvisie moeten goed worden gemotiveerd. 
 

 
 
2. Programma 
Het college van burgemeester en wethouders kan een programma vaststellen 
(artikel 3.4 van de Ow). Het programma is een nieuw instrument.  
 
Onder de Omgevingswet worden verschillende soorten programma’s onderscheiden. 
Er gelden verplichte programma’s ter implementatie van EU-richtlijnen. Ook gelden 
er verplichte programma’s als sprake is van (dreigende) overschrijdingen van een 
omgevingswaarde. Daarnaast gelden er onverplichte of facultatieve programma’s. 
In die gevallen kunnen gemeenten uit eigen initiatief en behoefte een programma 
inzetten. 
 
Het programma is, net als de omgevingsvisie, een instrument voor 
beleidsontwikkeling. Het programma is een instrument waarin wordt uitgewerkt wat 
het te voeren beleid is op onderdelen van de fysieke leefomgeving (artikel 3.5 van 
de Ow). In een programma kan de gemeente daarnaast maatregelen beschrijven 
die leiden tot de gewenste kwaliteit van (onderdelen van) de fysieke leefomgeving. 
Het programma kan een sectoraal, gebiedsgericht of themagericht karakter hebben 
en kan verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving bevatten. Gemeenten 
kunnen dus kiezen hoe ze programma’s inzetten. Zo kan de keuze worden gemaakt 
om de omgevingsvisie globaal te houden en het beleid verder uit te werken in (een 
of meerdere) programma’s. Ook kunnen gemeenten ervoor kiezen om de 
omgevingsvisie veel specifieker te maken en zo minder met programma’s werken. 
 
Om doelstellingen te bereiken op het gebied van afval en reiniging kan een 
programma bijvoorbeeld maatregelen bevatten rond het stimuleren van de 
circulaire economie/afvalketen en het verminderen van afval. De maatregelen 
kunnen ook betrekking hebben op de gemeentelijke taak die ziet op het inzamelen 
van huishoudelijk afval. 
 

 Stel voor het gehele gebied een integrale omgevingsvisie vast 
 Geef hierin de integrale langetermijnvisie en ambities voor de fysieke 

leefomgeving weer 



 

 

 

 

Pagina 4 

Net als bij de omgevingsvisie kan een programma door meerdere overheden samen 
worden opgesteld om samen (gezamenlijke) doelstellingen te behalen. Het 
opgestelde programma geldt dan voor alle betrokken overheden. 
 
Het programma is zelfbindend voor het bestuur. Wel kan een programma burgers 
en bedrijven stimuleren om (mee te werken om) geformuleerde 
beleidsdoelstellingen te halen. 
 

 
 
3. Omgevingsplan 
 
3.1. Algemeen 
De Omgevingswet gaat over de ‘fysieke leefomgeving’ en ‘activiteiten die gevolgen 
hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving’ (artikel 1.2, eerste lid, van 
de Ow). Een omschrijving van het begrip ‘fysieke leefomgeving’ wordt in de wet 
niet gegeven. Wel wordt aangegeven welke onderdelen in ieder geval behoren tot 
de fysieke leefomgeving (artikel 1.2, tweede lid, van de Ow). Het betreft: 
bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, 
natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Deze opsomming is niet limitatief 
bedoeld.1 Op basis van deze opsomming wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
hoofdonderdelen van de fysieke leefomgeving: de natuurlijke omgeving en de 
gebouwde omgeving.2 De natuurlijke omgeving is een onderdeel van de fysieke 
leefomgeving. Het gaat hier om aspecten als lucht, water, bodem en natuur. Ook 
activiteiten van de afval- en reinigingsbranche bevinden zich in de sfeer van de 
fysieke leefomgeving. Daarom heeft de Omgevingswet/het omgevingsplan ook 
gevolgen voor de afval- en reinigingsbranche.  
 
De gemeenteraad moet voor het hele grondgebied van de gemeente één 
omgevingsplan vaststellen waarin regels over de fysieke leefomgeving worden 
vastgelegd (artikel 2.4 van de Ow). In het omgevingsplan worden met het oog op 
de doelen van de wet, regels gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of 
kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving (artikel 4.1 van de Ow). Het 
omgevingsplan bevat voor het hele grondgebied van de gemeente in ieder geval de 
regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties (artikel 4.2, eerste lid, van de Ow). 
 
Artikel 4.2, eerste lid, van de Ow moet niet worden aangemerkt als een 
afzonderlijke grondslag om regels in een omgevingsplan vast te leggen. De regels 
van het omgevingsplan moeten resulteren in een evenwichtige toedeling van 

 
1 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 390. 
2 Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 60. 

 Beschouw het programma als een concrete uitwerking van de 
omgevingsvisie 

 Neem hierin een pakket op van beleidsvoornemens en (indien gewenst) 
maatregelen 
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functies aan locaties. Dit – enigszins abstract geformuleerde criterium – vormt een 
voorzetting van het criterium van ‘een goede ruimtelijke ordening’ uit de 
Wet ruimtelijke ordening. Doordat de doelstelling van de Omgevingswet iets ruimer 
is dan die van de Wet ruimtelijke ordening (met name vanwege het aspect 
duurzaamheid) omvat de evenwichtige toedeling van functies aan locaties iets meer 
dan de goede ruimtelijke ordening naar huidige recht. Het zorgen voor een 
evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt in het omgevingsplan 
bereikt door activiteiten evenwichtig aan locaties toe te delen. 
 

 
 
3.2. Verhouding omgevingsplan en de gemeentelijke afvalstoffenverordening 
Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan. Dat 
betekent dat sommige regels die nu in gemeentelijke verordeningen staan en 
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, overgeheveld kunnen, en soms 
zelfs moeten worden naar het omgevingsplan.  
 
In artikel 2.7, eerste lid, van de Ow is vastgelegd dat bij algemene maatregel van 
bestuur gevallen kunnen worden aangewezen waarin regels over de fysieke 
leefomgeving alleen in het omgevingsplan mogen worden opgenomen. In het 
tweede lid van dat artikel staat dat bij algemene maatregel van bestuur gevallen 
kunnen worden aangewezen waarin regels over de fysieke leefomgeving juist niet 
in het omgevingsplan mogen worden opgenomen. De hiervoor genoemde algemene 
maatregel van bestuur betreft het Omgevingsbesluit (hierna: ‘het Ob’). In artikel 
2.1 van het Ob is aan het bepaalde in artikel 2.7 van de Ow als volgt invulling 
gegeven:  
 

“1. Onverminderd het tweede lid worden in ieder geval regels over activiteiten die 
onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, 
onder a, van de wet alleen in het omgevingsplan opgenomen. 
2. In ieder geval worden niet in het omgevingsplan opgenomen regels als bedoeld in 
de volgende bepalingen van de Gemeentewet: 
a. de artikelen 151a, eerste lid, 151b, eerste lid, 151c, eerste lid, 151d, eerste lid, en 
154a, eerste lid; 
b. de artikelen 154, eerste lid, en 154b, eerste lid; 
c. artikel 172, tweede lid, en artikel 174, derde lid; 
d. artikel 216.”.  

 
Uit artikel 2.7 van de Ow en artikel 2.1 van het Ob volgt een driedeling van 
categorieën regels: 
- regels die in het omgevingsplan moeten worden opgenomen; 
- regels die niet in het omgevingsplan mogen worden opgenomen; en  

 Stel voor het gehele grondgebied een omgevingsplan vast 
 Leg hierin de regels vast over activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben 

voor de fysieke leefomgeving 
 Let erop dat de regels moeten resulteren in een evenwichtige toedeling 

van functies aan locaties 
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- regels die in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen.   
 
Voor de afval- en reinigingsbranche is met name de afvalstoffenverordening (en 
soms het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit) die iedere gemeenteraad op grond 
van de Wet milieubeheer (hierna: ‘de Wm’) vaststelt van belang. De vraag rijst in 
hoeverre gemeenten verplicht zijn de bepalingen uit hun afvalstoffenverordening 
(en/of Uitvoeringsbesluit) over te hevelen naar het omgevingsplan. En als 
keuzevrijheid bestaat, of het wenselijk is (bepaalde) regels over te hevelen naar 
het omgevingsplan.  
 
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer 
zodanig wordt gewijzigd dat gemeenten de keuzevrijheid krijgen om de regels over 
inzameling van afvalstoffen in een afvalstoffenverordening of in het omgevingsplan 
op te nemen. De manier waarop die keuzevrijheid gestalte krijgt, is te lezen in de 
Invoeringswet Omgevingswet.3 Daar staat dat de artikelen 10.23 en verder van de 
Wm, die gaan over de (inhoud van de) afvalstoffenverordening, worden gewijzigd. 
Achter ‘afvalstoffenverordening’ wordt ‘of bij omgevingsplan’ ingevoegd, waaruit 
blijkt dat de betreffende regels zowel in de afvalstoffenverordening als in het 
omgevingsplan kunnen (blijven) staan.  
 
Voor de regels in de afvalstoffenverordening geldt dus keuzevrijheid: die regels 
mogen in de afvalstoffenverordening blijven staan maar mogen ook naar het 
omgevingsplan overgeheveld worden. Gemeenten zullen daarover een keuze 
moeten maken.  
 
Opvallend is dat uit de wijzigingen van de Wet milieubeheer (blijkend uit de 
Invoeringswet Omgevingswet) lijkt te volgen dat sommige regels die nu in de 
afvalstoffenverordening staan overgeheveld mogen worden naar het omgevingsplan 
terwijl deze de fysieke leefomgeving eigenlijk niet raken (te denken valt aan regels 
over de aanwijzing van de inzameldienst). Het is de vraag of dit de bedoeling is. Wij 
zouden menen dat voor de integratie van decentrale regels in het omgevingsplan 
wel altijd het vereiste geldt dat de regels moeten zien op de fysieke leefomgeving 
of activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving (artikel 
1.2 van de Ow). Zien de regels over afvalstoffen niet op de fysieke leefomgeving, 
dan zouden zij eigenlijk in de afvalstoffenverordening moeten blijven staan.  
 

 
 
3.3. Instructieregels en omgevingsplan  

 
3 Stb. 2020, 172, p. 135 e.v.  

 De regels die in de afvalstoffenverordening staan mogen naar het 
omgevingsplan overgeheveld worden (keuzevrijheid) 

 Regels over afvalstoffen die niet over de fysieke leefomgeving gaan, 
moeten wat ons betreft in de afvalstoffenverordening blijven staan  
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Het Rijk stelt (landelijke) instructieregels op die decentrale overheden moeten 
volgen. De instructieregels gaan over het uitvoeren van taken en het gebruiken van 
instrumenten en staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: ‘het Bkl’). De 
regels die worden opgenomen in het omgevingsplan moeten in ieder geval passen 
binnen de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. 
 
Ook over sommige afvalstoffen en afvalgerelateerde activiteiten moet de gemeente 
regels opnemen in het omgevingsplan als gevolg van deze landelijke 
instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze zien bijvoorbeeld op de 
volgende activiteiten ten aanzien van het aspect geur: 
- het opslaan van agrarische producten, composteren of opslaan van groenafval 

(artikel 5.120 en verder van het Bkl); 
- rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) (artikel 5.98 en verder van het Bkl), en; 
- het lozen van industrieel afvalwater in openbaar vuilwaterriool (artikel 

5.165 van het Bkl). 
 
Daarnaast zien de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving 
bijvoorbeeld op het (milieu)aspect geluid, omdat afvalgerelateerde activiteiten 
(zoals de opslag van afvalstoffen op een terrein) geluid kunnen veroorzaken. 
Daarbij kan ook gedacht worden aan (complexe) bedrijven met afvalactiviteiten. 
Ook kan gedacht worden aan het aspect stof, bijvoorbeeld als gevolg van bepaalde 
afvalgerelateerde activiteiten in de buitenlucht. 
 

 
 
3.4. Bruidsschat 
Vooralsnog is de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet 
1 juli 2022. Vanaf het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
krijgt elke gemeente een omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan van 
rechtswege bestaat grofweg uit twee onderdelen: namelijk (1) het geheel aan 
bestaande ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen (met verbrede 
reikwijdte), wijzigingsplannen, inpassingsplannen, uitwerkingsplannen, 
beheersverordeningen, exploitatieplannen, voorbereidingsbesluiten en 
inpassingsplannen en (2) de bruidsschat. Ook de geurverordening en bepaalde 
regels uit de erfgoedverordening en de verordening over hemelwater en grondwater 
behoren direct tot het tijdelijke deel van het omgevingsplan,4 evenals de kaarten 
met gegevens over de kwaliteit en functie van de bodem5 en ontheffingen die zijn 
verleend op grond van artikel 51 van de Wet bodembescherming.6  
 

 
4 Zie de besluiten die zijn genoemd in artikel 4.6, eerste lid, van de Invoeringswet Ow.  
5 Die zijn vastgesteld met toepassing van artikel 12a, vijfde lid, van de Wbb.  
6 Zie artikel 22.1, aanhef en onder b, van de Ow.  

 Zorg ervoor dat de regels die zijn opgenomen in het omgevingsplan passen 
binnen de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving 
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Naast de geldende plannen maken ook de bruidsschatregels deel uit van het 
omgevingsplan van rechtswege.7 De bruidsschat bevat regels die met de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet op Rijksniveau vervallen. Het gaat daarbij 
met name om regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer die niet terugkomen in 
het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: ‘het Bal’). Het betreft onder meer 
regels over geur, geluid en trillinghinder. Ook de vergunningvrije bouwregelgeving 
en regels over bodemactiviteiten die niet in het Besluit activiteiten leefomgeving 
worden geregeld, behoren tot de bruidsschat.  
 
Om te voorkomen dat er door het schrappen van de regels op Rijksniveau een 
rechtsvacuüm ontstaat, verdwijnen deze voormalige rijksregels niet, maar worden 
deze toegevoegd aan en daarmee onderdeel van het omgevingsplan van 
rechtswege. 
 
In de bruidsschat staan ook regels over afval, bijvoorbeeld over het opruimen van 
zwerfafval en de aansluiting van afvoer huishoudelijk afvalwater en hemelwater.  
 
Gemeenten kunnen tijdens de zogenoemde overgangsperiode – deze loopt 
vooralsnog van 1 juli 2022 tot 1 juli 2030, maar ook deze data staan niet vast – 
deze (bruidsschat)regels wijzigen (laten staan, schrappen of wijzigen). 
 

 
 
B. Milieu onder de Omgevingswet 
 
4. Besluit activiteiten leefomgeving en de milieubelastende activiteiten 
Onder de Omgevingswet vervalt het begrip inrichting uit de Wet milieubeheer. 
Onder de Omgevingswet wordt gesproken van een milieubelastende activiteit. Ook 
het Activiteitenbesluit milieubeheer vervalt onder de Omgevingswet. De algemene 
Rijksregels die gelden voor milieubelastende activiteiten zijn onder de 
Omgevingswet opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. De wetgever 
heeft niet alle activiteiten die een Wm-inrichting waren in het Besluit activiteiten 
leefomgeving aangewezen als een milieubelastende activiteit.8 
 
Ook heeft de wetgever bekeken voor welke milieubelastende activiteiten uit het 
Besluit activiteiten leefomgeving een vergunningplicht moet gelden. In het Besluit 
activiteiten leefomgeving zijn er vergunningplichten bij gekomen, maar ook 
vervallen.9 Onder de Omgevingswet wijst het Rijk alleen (nog) een vergunningplicht 

 
7 Artikel 22.2, eerste lid, van de Ow.  
8 Wij verwijzen naar de ‘Was-wordt’-tabel met inhoudelijke verandering van inrichting naar 
milieubelastende activiteiten, digitaal raadpleegbaar (o.a. via www.iplo.nl.). 
9 Wij verwijzen naar de ‘Was-wordt’-tabel met inhoudelijke verandering vergunningplicht 
milieubelastende activiteit, digitaal raadpleegbaar (o.a. via www.iplo.nl.). 

 Maak tijdens de overgangsperiode keuzes over het al dan niet wijzigen van 
de bruidsschatregels (laten staan, schappen of wijzigen) 
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aan voor milieubelastende activiteiten, als dit nodig is vanuit Europees recht en als 
een individuele toets nodig is. 
 
Kortom, in het Besluit activiteiten leefomgeving staan de algemene regels die 
gelden voor milieubelastende activiteiten, maar worden ook de vergunningplichtige 
activiteiten aangewezen. 
 
Onder de Omgevingswet geldt voor een aantal afvalgerelateerde onderwerpen 
algemene Rijksregels op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving. Landelijke 
milieuregels voor afvalbeheer staan in afdeling 3.5 van het Bal. Onder (de werking 
van) deze regels vallen onder andere recyclingbedrijven, kringloopwinkels, 
milieustraten en rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). 
 
Voorbeelden van afvalgerelateerde onderwerpen die in het Besluit activiteiten 
leefomgeving worden behandeld zijn: 
- de algemene grondslag om maatwerkregels in het omgevingsplan te stellen 

(artikel 2.12 van het Bal); 
- het mengen van afvalstoffen (momenteel geldt nog een verbod op het mengen 

van afvalstoffen, dat wordt onder het Bal een vergunningplicht); 
- het opruimen van zwerfafval (specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 van het Bal); 
- maatwerkvoorschriften voor afvalstoffen die afwijken van gangbare 

grondstoffen (in veel gevallen is maatwerk mogelijk, zie artikel 2.13 van het 
Bal); 

- het verbanden of het op of in de bodem brengen van afvalstoffen (van verbod 
onder het huidige recht naar vergunningplicht onder het Bal); 

- het langdurig opslaan van afvalstoffen (onder het Bal gekoppeld aan specifieke 
soorten afvalstoffen, met een duidelijke termijn); 

- het afvoeren van afvalstoffen na beëindiging activiteit (specifieke zorgplicht uit 
artikel 2.11 van het Bal); 

- (de vergunningplicht voor) het verdichten van afvalstoffen; 
- het toepassen van IBC-bouwstoffen, en 
- de aanwijzing van de vergunningplichtige afvalgerelateerde activiteiten (de 

vergunningplichten en de uitzonderingen daarop zijn overzichtelijk per activiteit 
aangegeven in het Bal). 

 
Voor het op of in de bodem brengen of verbranden van bedrijfsafvalstoffen of 
gevaarlijke afvalstoffen gaat het Besluit activiteiten leefomgeving ook gelden. Dit 
geldt ook voor afgegeven of ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen. 
 
Let wel: het omgevingsplan kan in aanvulling op of in afwijking van het Besluit 
activiteiten leefomgeving (ook) milieuregels bevatten (artikel 2.12 van het Bal). 
 
5. Milieustraten 
Op grond van artikel 10.22 van de Wm moet de gemeente ervoor zorgen dat er ten 
minste één locatie is waar inwoners grove huishoudelijke afvalstoffen kunnen 
afgeven (gemeentelijke milieustraten). 
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Voor milieustraten gelden algemene Rijksregels uit het Besluit activiteiten 
leefomgeving. De milieubelastende activiteit ‘milieustraat’ wordt in het Besluit 
activiteiten leefomgeving aangewezen (artikel 3.170 van het Bal). Deze activiteit 
kan namelijk schadelijk zijn voor het milieu, bijvoorbeeld als gevolg van 
ondoelmatig beheer van afvalstoffen. 
 
De milieubelastende activiteit ‘milieustraat’ omvat het bieden van gelegenheid om 
op een daarvoor ingerichte locatie afvalstoffen af te geven, als dat in ieder geval 
het afgeven van grove huishoudelijke afvalstoffen door particuliere huishoudens 
omvat (kernactiviteit). De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende 
activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat bieden van gelegenheid 
ondersteunen (functioneel ondersteunende activiteiten). Hierdoor omvat de 
aanwijzing als milieustraat het hele bedrijf. Locaties die een gemeente heeft 
aangewezen om afvalstoffen te plaatsen voor de ophaaldienst, vallen niet onder de 
aangewezen milieubelastende activiteit. 
 
Het gaat hierbij niet alleen om gemeentelijke milieustraten, maar ook om bedrijven 
die een milieustraat hebben waar particulieren hun grote huishoudelijke afvalstoffen 
kunnen afgeven. Als op de milieustraat ook andere afvalstoffen kunnen worden 
afgegeven, valt die activiteit ook onder de milieubelastende activiteit. Daarbij kan 
worden gedacht aan niet-grove huishoudelijke afvalstoffen (bijvoorbeeld 
verpakkingsglas, batterijen en klein chemisch afval) en het afgeven van 
bedrijfsafval. 
 
Voor de kernactiviteit die ziet op het bieden van gelegenheid om grove 
huishoudelijke afvalstoffen af te geven op een daarvoor ingerichte locatie geldt 
geen vergunningplicht in paragraaf 3.5.6 van het Bal. Wel kan er een 
vergunningplicht gelden vanwege functioneel ondersteunende activiteiten die zien 
op het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen (zie artikel 3.185 
en verder van het Bal). Ook kan voor (andere) functioneel ondersteunende 
activiteiten mogelijk een omgevingsvergunning nodig zijn. 
 
In paragraaf 3.5.6 van het Bal worden de algemene Rijksregels gegeven voor de 
milieubelastende activiteit ‘milieustraat’. Deze zien op de volgende activiteiten: het 
mechanisch bewerken van metalen, steen en diverse materialen, het reinigen, 
lijmen en coaten van materialen, het opslaan van verwijderd asbest en het opslaan 
van goederen. Ook dient te worden voldaan aan specifieke regels over 
energiebesparing. Voor milieustraten geldt daarnaast meer specifiek paragraaf 
4.51 van het Bal, voor zover gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke 
afvalstoffen af te geven op een daarvoor ingerichte locatie. Daarin staan met het 
oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen voorschriften over het ontvangen van 
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grote huishoudelijke afvalstoffen. Deze regels zijn bedoeld om te zorgen voor een 
voldoende adequaat scheidingsbeleid ter plaatse van de milieustraat.10 
 
Milieustraten zijn onder de huidige wet- en regelgeving alleen verplicht om aparte 
afvalbakken voor particulieren te hebben, maar onder de Omgevingswet wordt dat 
ook verplicht voor andere afvalstromen die op een milieustraat kunnen worden 
ingenomen. Voor alle afvalstromen die bij de milieustraat worden ingenomen, 
moeten inzamelingsvoorzieningen aanwezig zijn om deze afvalstoffen gescheiden te 
houden. Dit geldt dus ook in de situatie dat bedrijven bedrijfsafval bij de 
milieustraat kunnen afgeven. 
 
Voor de milieubelastende activiteit milieustraat zijn tot slot ook de algemene 
Rijksregels over het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 
mogelijk van belang (paragraaf 3.5.11 van het Bal). De handelingen met 
afvalstoffen op een milieustraat worden namelijk gekwalificeerd als 
verwerkingshandelingen met afvalstoffen. 
 
6. Verhouding Besluit activiteiten leefomgeving en Wet milieubeheer 
Niet alle landelijke milieuregels voor afvalbeheer worden opgenomen in het Besluit 
activiteiten leefomgeving. De (huidige) Wet milieubeheer blijft namelijk ook onder 
de Omgevingswet voor bepaalde aspecten gelden. Hierbij moet met name worden 
gedacht aan de volgende handelingen: storten, verbranden, toepassen en 
verwijderen van afvalstoffen. In de Wet milieubeheer blijven bijvoorbeeld – 
vooralsnog – nog de volgende regels gelden over afvalstoffen: 
- regels over gesloten stortplaatsen (paragraaf 8.2 en 8.3 van de Wm); 
- regels over het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (titel 10.4 van de Wm); 
- regels over het inzamelen en vervoeren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen (paragraaf 10.6.2 en 10.6.3 van de Wm); 
- regels over het landelijk afvalbeheerplan (titel 10.2 van de Wm); 
- de afgifte en ontvangst van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 

(paragraaf 10.6.1 van de Wm), en 
- het overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap 

(titel 10.7 van de Wm). 

 
10 Hierbij is aansluiting gezocht bij de beleidslijn uiteengezet bij de tweede wijziging van het 
Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat. 


