
 

 
 

De bruidsschat: samenwerking van RO, 
Milieu en Water 



Even kennismaken 



Vraag 

De bruidsschat:  

Als u wilt kunt u lui zijn, 

maar is dat het beste voor 

uw omgeving? 



Verschillende uitgangspunten 
Ruimtelijke ordening: 
• “Van oudsher gericht op leiding geven bij de ruimtelijke 

ontwikkeling van een gebied teneinde het ontstaan van een voor de 
gemeenschap zo gunstig mogelijk geheel te bevorderen” 

• Faciliteren en afwegen 
 

Milieu en Water: 
• Stellen van eisen en regels als logisch begin van beleidsontwikkeling 

 





De bruidsschat 



Milieu 

Nu       Omgevingswet 

RO 

RO 

Milieu 

Water 

Water 



Wat staat er in de bruidsschat I 
• Specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten (MBA) en generieke 

maatwerkmogelijkheden 

• Activiteiten die niet in het Besluit Activiteiten Leefomgeving staan maar wel 

in het Activiteitenbesluit  

(Horeca, kantoren, supermarkten en schietbanen / Parkeergarages / Manages / Opslaan vaste mest / 

Kleinschalig houden van dieren) 

• Immissieregels (geur en geluid) 

• Vervallen MBA vergunningplichten 

Zie ook verhuistabel rijksregels bruidsschat op aandeslagmetdeomgevingswet.nl, pagina milieubelastende activiteiten in de bruidschat 



Wat staat er in de bruidsschat II 

• Bouwregels niet overgenomen in Besluit Bouwactiviteiten Leefomgeving: 
(Verrichten bouw- en sloopwerkzaamheden / Bouwwerken en het gebruik ervan / Open erven en terreinen en 
het gebruik ervan / Aansluitplichten, overbewoning) 

• Verbod om zonder vergunning bouwactiviteiten verrichten en in stand houden 
(Vergunningsvrije gevallen (art 3 bijlage II BOR) / Beoordelingsregels) 

• Indieningsvereisten decentrale vergunningen 

• Regels voor lozingen buiten inrichtingen 

Zie ook verhuistabel rijksregels bruidsschat op aandeslagmetdeomgevingswet.nl, pagina milieubelastende activiteiten in de bruidschat 



Omgevingsplan | Waterschapsverordening 

Nieuw deel 
 
 
 
 

 
 
 

Keur 

bruidsschat 





Kan ik de Bruidsschat regels 
ongewijzigd overnemen in mijn 

Omgevingsplan / 
Waterschapsverordening?  



Dat hangt ervan af - I 

Het kan zijn dat de bruidsschatregel niet aan de 
instructieregels uit het BKL voldoen. 

Voorbeeld: 
 

Onder het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer waren gebouwen of een deel van een gebouw met een nevengebruiksfunctie, een geluidgevoelige 
bestemming en geen geluidgevoelig object. Met de nieuwe definitie van geluidgevoelig gebouw in het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt de 
nevengebruiksfunctie geacht onderdeel uit te maken van het geluidgevoelig gebouw, tenzij het omgevingsplan in het nevengebruiksdeel geen 
geluidgevoelige ruimte toelaat. Dat betekent dat de geluidnormen ook van toepassing zijn op de nevengebruiksfuncties. 

In bestaande bestemmingsplannen worden echter vaak geen specifieke ruimtes bestemd. Het hele gebouw heeft dan dezelfde bestemming. Hierdoor kan in 
bestaande situaties een verandering ontstaan in de plaats (ruimte) waar de geluidnorm geldt. Denk aan een aan- of inpandige garage, die wel een 
nevengebruiksfunctie van wonen heeft, maar geen verblijfsruimte is. Het kan dan voorkomen dat de activiteit opeens niet meer aan de geluidnormen 
voldoet. In de transitieperiode is dit ongewenst, het is immers de bedoeling dat de transitieperiode de gemeenten de tijd geeft om zelf een afweging over de 
geluidsituatie te maken. Daarom is bij de toepassing van de geluidregels in het omgevingsplan een uitzondering opgenomen voor bestaande rechtmatige 
situaties: daar vormt de nevengebruiksruimte geen onderdeel van het begrip geluidgevoelig gebouw. 

Zie tabel bruidschat en instructieregels op aandeslagmetdeomgevingswet.nl, pagina milieubelastende activiteiten in de bruidschat 

 

 



Dat hangt ervan af - II 

 
De keuze voor het type regel past niet binnen de eigen visie 
op het omgevingsplan cq de formulering is niet consistent 
met de overige formuleringen van regels in omgevingsplan 

 
 
  
 
 



Welke keuzes kan ik maken bij het 
omzetten van de Bruidsschat?  





Schrap waar specifieke zorgplicht volstaat 



Stem af op lokaal beleid 



Specificeer bij specifieke wensen 



Casussen 
Bruidsschat: Artikel 2.3.3.2 (afval: zwerfvuil)  
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen 
wordt binnen een straal van 25 m rond een bedrijf of 
instelling zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, 
sport- of spelmaterialen, of andere materialen 
verwijderd die van dat bedrijf of die instelling afkomstig 
zijn of er voor zijn bestemd.  
 
1. wanneer zou je dit voorschrift ongewijzigd in het 

omgevingsplan opnemen? 
2. Wanneer zou  je dit voorschrift schrappen?  
3. In welke situatie zou je dit geval op een andere 

manier regelen? Schrijf dit uit  
 

Hoe ga je de samenwerking gemeente – 
omgevingsdienst - veiligheidsregio vormgeven in relatie 
tot het verwerken van de bruidsschat 

 

Bruidsschat: Artikel 2.19.1 (asverstrooiing) 
Het op een oppervlaktewaterlichaam individueel 
verstrooien van s door de nabestaande die de zorg voor 
een asbus heeft, bedoeld in artikel 66a, tweede lid, van 
de Wet op de lijkbezorging, is toegestaan. 
 
1. wanneer zou je dit voorschrift ongewijzigd in het 

omgevingsplan opnemen? 
2. Wanneer zou  je dit voorschrift schrappen?  
3. In welke situatie zou je dit geval op een andere 

manier regelen? Schrijf dit uit  
 

Hoe ga je de samenwerking waterschap – gemeente – 
omgevingsdienst – provincie - veiligheidsregio 
vormgeven in relatie tot het verwerken van de 
bruidsschat 

 


