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De Wabo

Per 1 juli 2010 treedt de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de Wabo, in 
werking. In goede samenwerking gaan 
provincie, gemeenten en waterschappen 
ervoor zorgen dat burgers en ondernemers 
die een vergunning nodig hebben, (nog) beter 
en sneller geholpen worden dan voorheen. 
Aan één loket kunnen zij terecht voor advies 
en informatie. Medewerkers van overheden 
krijgen door de Wabo te maken met een nieuwe 

werkwijze. Onder meer omdat gemeenten het 
bevoegd gezag worden voor een groot aantal 
bedrijven waarvoor eerder de provincie het 
bevoegd gezag was. De provincie is nog wel 
verantwoordelijk voor het verstrekken van een 
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor 
het milieuaspect en de Natuurbeschermingswet-
aspecten van die vergunningen. Bovendien 
blijft de provincie bevoegd gezag voor bedrijven 
die vallen onder de IPPC en BRZO.

Deze folder biedt informatie die van nut kan zijn bij het opstellen en behandelen van 
vergunningaanvragen, na inwerkingtreding van de Wabo. Er is aandacht voor de Wabo in relatie 
tot de Natuurbeschermingswet en diverse milieuaspecten. Voor meer informatie wordt verwezen 
naar de websites van de provincie Noord-Brabant en van de ministeries van VROM en LNV.

Samen aan de slag met de Wabo
Informatie voor medewerkers van overheden in Brabant
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De Wabo en het milieu

Bodem
Bij de aanvraag van een milieuvergunning kan een 
vergunningverlener verzoeken om rapporten van 
bodemonderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
onderzoeken naar de verontreiniging op een bedrijventerrein. 

De volgende bodemonderzoeken kunnen nodig zijn:
Nulsituatie en/of eindsituatie bodemonderzoek, in het •	
kader van de Wet Milieubeheer.
Herhalingsbodemonderzoek, in het kader van de Wet •	
Milieubeheer.
Grondwatermonitoring, in het kader van de Nederlandse •	
Richtlijn Bodembescherming.
Grondwatermonitoring, in het kader van het Stortbesluit.•	

De specifieke eisen die de provincie Noord-Brabant stelt 
aan een bodemonderzoek staan vermeld op www.brabant.nl. 
Klik op dossiers op thema / milieu / bodem/ eisen aan 
bodemonderzoeken.

Lucht
De eisen waaraan een luchtkwaliteitonderzoek moet voldoen 
zijn beschreven in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007, paragraaf 4.3: ‘Het door middel van berekening 
vaststellen van concentraties van verontreinigende stoffen in 
de buitenlucht bij inrichtingen’. Uitgangspunt hierbij is dat 
emissies van verbrandingsmotoren, gekanaliseerde emissies 
en emissies vanwege opslagen betrokken moeten worden bij 
het onderzoek. Voor wat betreft opslagen kan aangesloten 
worden bij de stuifklasse, zoals opgenomen in paragraaf 4.6 
‘Klassenindeling stuifgevoelige stoffen’ van de Nederlandse 
emissie Richtlijn lucht (NeR).

Geur
Als één van de Bijzondere Regelingen uit de Nederlandse 
emissie Richtlijn lucht van toepassing is op de aangevraagde 
activiteiten, dan is het beoordelingskader in de Bijzondere 
Regelingen bepalend. In sommige gevallen bevat de 
Bijzondere Regeling ook de wijze van rekenen of meten van de 
emissies. 
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Als er geen Bijzondere Regeling van toepassing is op de 
aangevraagde activiteiten dan is het aan het bevoegd gezag 
een beoordelingskader op te stellen. In dat geval dient de NeR 
als basis. 

De eisen waaraan een geuronderzoek moet voldoen, zijn 
beschreven in paragraaf 3.6 van de NeR. Emissie- en 
verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd 
conform het document ‘Meten en rekenen geur’ en het boek 
‘Nieuw Nationaal Model’ (het zogenoemde paarse boekje). 
Uitgangspunt is dat alle immissie-relevante bijdragen van de 
aangevraagde situatie bij het onderzoek betrokken worden. 

Externe veiligheid
Voor de beoordeling van een kwantitatieve risicoanalyse 
(quantitative risk assessment: QRA) is er de ‘QRA-checklist 
inrichtingen’. Deze checklist bevat wettelijk verplicht op te 
nemen gegevens, aangevuld met gegevens die de opsteller 
van een QRA kan gebruiken om deze te laten voldoen aan de 
wettelijke eisen. U vindt de checklist op www.brabant.nl. Klik 
op dossiers op thema / milieu. 

Voor de beoordeling van een aanvraag van bedrijven die niet 
vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), 
maar wel vergelijkbaar risicovolle activiteiten uitvoeren – zoals 
de opslag van biogas – acht de provincie het van belang zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij het Bevi. In individuele gevallen kan 
een QRA nodig zijn.

Voor de registratie van risicovolle situaties geldt het 
Registratiebesluit externe veiligheid. Per inwerkingtreding 
van de Wabo (1 juli 2010) is het een taak van gemeenten om 
de gegevens over de risicovolle activiteiten van bedrijven 
– waarvoor voorheen de provincie het bevoegd gezag was – 
op te laten nemen in het Register Risicosituaties Gevaarlijke 
Stoffen (RRGS). Dit blijft vanzelfsprekend ook het geval voor 
de bedrijven waarvoor de gemeente het bevoegd gezag was 
en die al werden genoemd in het Registratiebesluit externe 
veiligheid.
Voor vragen over het registreren van risicovolle situaties kunt 
u een e-mail sturen naar risicokaart@brabant.nl.  



Colofon

Dit is een uitgave van 
de provincie Noord-
Brabant. De folder is 
in mei 2010 uitgereikt 
aan medewerkers van 
gemeenten tijdens de door 
VROM georganiseerde 
verdiepingscursussen Wabo 
op het provinciehuis te 
’s-Hertogenbosch. De folder 
is ook te downloaden via 
www.brabant.nl/wabo. 
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Voor vragen en meldingen over stank, 
geluid en andere ergernissen  

is de Provinciale Milieuklachtencentrale 
24 uur per dag en 7 dagen per week 
bereikbaar: (073) 681 28 21, of via de 

website: www.brabant.nl, 
klik op: ik heb een klacht over milieu.

De Wabo en de Natuurbeschermingswet 
Een gemeente kan met de Natuurbeschermingswet te maken krijgen als (bedrijfs-)activiteiten 
worden uitgevoerd die negatieve effecten kunnen hebben op beschermde natuurmonumenten, 
of de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden). Er is dan mogelijk sprake van 
een vergunningplicht, waarvoor in veel gevallen de provincie het bevoegd gezag is. 

Met de komst van de Wabo haken vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 
aan bij de omgevingsvergunning. De provincie verstrekt dan niet langer een 
Natuurbeschermingswetvergunning, maar een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Als 
er géén sprake is van een samenhang met een inrichtinggebonden activiteit, dan blijft de 
zelfstandige vergunningprocedure uit de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht. Dit doet 
zich onder meer voor bij natuurontwikkelingsprojecten.

Op de website van het ministerie van LNV: www.minlnv.nl/natuurwetgeving is te zien welke 
natuurgebieden in Brabant zijn beschermd door de Natuurbeschermingswet. Om te bepalen 
of de Natuurbeschermingswet van toepassing is, is vooral het te verwachten effect op een 
beschermd natuurgebied van belang. Als hulpmiddel is hiervoor een ‘effecten-indicator’ 
beschikbaar op de website van het ministerie van LNV. 

Zijn er plannen voor een project in of nabij een beschermd natuurgebied, dan adviseert 
de provincie in een vroeg stadium contact op te nemen met de medewerkers van bureau 
Natuurverkenningen. Zij kunnen beoordelen of er een vergunningplicht is en advies 
uitbrengen.

Informatie
Kijk voor meer informatie over de Natuurbeschermingswet op www.minlnv.nl/natuurwetgeving 
of www.brabant.nl U kunt ook bellen met één van de medewerkers van de provincie, bureau 
Natuurverkenningen, tel. 073-6812138, of een e-mail sturen aan Groenewetten@brabant.nl.




