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Handleiding meldingsplicht, het verstrekken van gegevens en 
bescheiden en informatieplichten 

 
 

 
Meldingsplicht, het verstrekken van gegevens en bescheiden en informatieplichten uit het 

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de bruidsschat (tijdelijke omgevingsplan). 
 
Inleiding 
Deze handleiding is van toepassing op alle toezichthouders en vergunningsverleners van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid die zich na inwerkingtreding van de Omgevingswet bezig houden met het toezicht op of de 
beoordeling van meldingen, gegevens en bescheiden en informatie. 
 
Doel 
Het doel van deze handleiding is bewustwording creëren hoe de meldingsplicht, de plicht tot het verstrekken van 
gegevens en bescheiden en de informatieplichten uit het Bal en de bruidsschat werken om zo adequaat mogelijk 
toe te zien op de verplichtingen uit genoemde regelgeving. 
 
Situatie voorheen: terugblik 
 

Melding Activiteitenbesluit 
 

Toepassing Inrichting Melden? Wanneer? Wettelijk 
kader 

Hoe melden? 

▪ Wm-inrichting 
▪ Activiteit in Bor 
 

Type A ▪ Geen vergunning 
▪ Geen melding 
▪ Geen OBM 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

 Type B ▪ Geen vergunning 
▪ Melding 
▪ Mogelijk: OBM 

4 weken voor 
oprichting of 
wijziging 

Artikel 1.10 
Abm 

▪ AIM 
▪ Vormvrij 

 Type C 
- IPPC installatie 
- Vergunningplicht  
Bor Bijlage I 

▪ Vergunning 
▪ Mogelijk: 
melding (H3 Abm) 
▪ Mogelijk: OBM 

4 weken voor 
oprichting of 
wijziging 

Artikel 1.10 
Abm 

▪ AIM 
▪ Vormvrij 

 
Gegevens 
Gegevens die altijd nodig waren voor het doen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit waren 
gegevens over de aard en omvang van de activiteiten binnen het bedrijf en de indeling, uitvoering en ligging van 
het bedrijf. Afhankelijk van de aard van de activiteiten gold de plicht om op basis van artikel 1.11 van het 
Activiteitenbesluit een rapport van een akoestisch onderzoek bij de melding in te dienen. 
 
Ook moest de melder altijd aanleveren: 

- e-mail adres van degene die de melding indient 
- naam- en adresgegevens van de melder of diens gemachtigde 
- naam van het bedrijf 
- adres van het bedrijf, bouwnummer of kadastraal perceelnummer 
- inschrijving van de Kamer van Koophandel 
- voorgenomen tijdstip van oprichting of verandering van het bedrijf 
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Omgevingswet 
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt het inrichtingenbegrip en staat de milieubelastende activiteit, 
zoals bedoeld in artikel 2.1 van het Bal, centraal. De hoofdstukken 2 tot en met 5 gaan over milieubelastende 
activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal.  
 
Het nieuwe stelsel van de Omgevingswet kent verschillende plichten waardoor het bevoegd gezag op de hoogte 
is van het verrichten van milieubelastende activiteiten: 
 

- meldingsplicht, 
- plicht tot het verstrekken van gegevens en bescheiden en; 
- informatieplichten. 

 
Stroomschema meldingsplicht, gegevens en bescheiden en informatieplichten Besluit activiteiten leefomgeving 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hoofdstuk 3: Richtingaanwijzer 

Is de activiteit als milieubelastend 
aangewezen in hoofdstuk 3 Bal? 

 

Hoofdstukken 2 tot en met 5 Bal niet van 
toepassing: geen algemene rijksregels 

Hoofdstuk 4: Melden 

Gelden er voor de 
milieubelastende activiteit 
algemene regels in hoofdstuk 4?  

Geldt op grond van een 
paragraaf in hoofdstuk 4 een 
meldingsplicht voor de 
activiteit? 

Specifieke gegevens hoofdstuk 4 

 

 
Algemene gegevens artikel 2.17 

 

 

+ 

 

 

Zie eventueel Stroomschema gegevens 
en bescheiden bruidsschat (p. 3) 

Hoofdstuk 3: 
Gegevens en 
bescheiden 

Geldt op grond van 
hoofdstuk 3 de plicht tot 
het verstrekken van 
gegevens en 
bescheiden? 

Gegevens en bescheiden hoofdstuk 3 

Algemene gegevens en bescheiden 
artikel 2.18 

+ 

 

 

Hoofdstuk 2, 4 en 5: Informeren 

Geldt op grond van hoofdstuk 2, 4 of 5 
een plicht tot het aanleveren van 
informatie? 

Informatie hoofdstuk 2, 4 en 5 

 

 

+ 

 

 

Bij wijziging: altijd gegevens artikel 2.19 
+ 

 

 - 4 weken voor de start van de activiteit       
- Geen verbod om te starten 

- 4 weken voor de start van de activiteit       
- Verbod: het is verboden de activiteit of 
bepaalde onderdelen daarvan te starten 
zonder melding                                         
- De activiteit mag niet eerder dan 4 
weken na de melding starten                         

 

Artikel 2.18 en 2.19 niet van toepassing 

 

 
Plicht en termijn verschilt per artikel 

 

 

Indienen via het 
Omgevingsloket 
(DSO) 

Indienen via het 
Omgevingsloket 
(DSO) 

Indienen via het 
Omgevingsloket 
(DSO) 

Beoordelen LHS  

Beoordelen LHS  

Beoordelen LHS  
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Melden ongewoon voorval (Besluit activiteiten leefomgeving) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongewoon voorval 

Is de activiteit als milieubelastend 
aangewezen in hoofdstuk 3 Bal? 

 

Gegevens en bescheiden bij een 
ongewoon voorval 

Het bevoegd gezag , bedoeld in afdeling 
2.2, wordt onverwijld (=onmiddellijk) 
geïnformeerd over een ongewoon voorval 
op grond van artikel 2.21 

 

Gegevens en bescheiden artikel 2.22 
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Bruidsschat 
In de bruidsschat staan milieubelastende activiteiten beschreven die niet geregeld zijn in het Bal. In Afdeling 22.3 
'Milieubelastende activiteiten' geldt voor verschillende milieubelastende activiteiten de plicht tot het verstrekken 
van gegevens en bescheiden. Bij wijziging van de bruidsschat, de overheveling van (een deel van) de regels van 
de bruidsschat naar het nieuwe deel van het omgevingsplan, kunnen gemeenten meldingsplichten toevoegen. Dit 
op grond van artikel 4.4 lid 1 Omgevingswet. 
 
Stroomschema meldingsplicht, gegevens en bescheiden en informatieplichten bruidsschat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Melden ongewoon voorval (bruidsschat) 
Op grond van artikel 22.49 van de bruidsschat wordt het college van burgemeester en wethouders onverwijld 
(=onmiddellijk) geïnformeerd over een ongewoon voorval. Dit geldt niet voor: 
a. milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal; en 
b. ongewone voorvallen bij wonen. 
 
Stroomschema melden ongewoon voorval 

 
 

Hoofdstuk 22: Activiteiten 

Is de activiteit als milieubelastend 
aangewezen in 'Afdeling 22.3 
Milieubelastende activiteiten' bruidsschat? 

 

Paragrafen Afdeling 22.3: Gegevens en 
bescheiden 

Geldt op grond van een paragraaf in 
afdeling 22.3 de plicht tot het verstrekken 
van gegevens en bescheiden? 

 

Bruidsschat niet van toepassing: geen 
decentrale regels 

Gegevens en bescheiden paragraaf in 
Afdeling 22.3 

Algemene gegevens en bescheiden 
artikel 22.46 

+ 

 

 
Bij wijziging: altijd gegevens artikel 22.47 

+ 

 

 - 4 weken voor het begin van de activiteit       
- Geen verbod om te beginnen 

Ongewoon voorval 

Is de activiteit als milieubelastend 
aangewezen in 'Afdeling 22.3 
Milieubelastende activiteiten' bruidsschat? 

 

Gegevens en bescheiden bij een 
ongewoon voorval 

Zodra de gegevens en bescheiden 
bekend zijn, worden ze verstrekt aan het 
college van burgemeester en wethouders 
op grond van artikel 22.49. 

 

Gegevens en bescheiden artikel 22.50 


