
 

 

Vergunningen voor mijnbouw: voor en na Wabo  

 

* Modernisering m.e.r. per 1 juli 2010. 

 Voor land en NL territoir binnen 12 zeemijl 

 Voor invoering Wabo Na invoering Wabo  

 Vergunning Regelgeving en 

artikel(en) 

Vergunning en 

procedure 

Regelgeving en 

artikel(en) 

1. Wm-melding Art. 8.19 Wm. Omgevingsvergunning 

(reguliere procedure - 

§ 3.2 en artikel 3.10, 

derde lid, Wabo). 

Art. 2.1, eerste lid, 

onder e, sub 2° en 

3° Wabo. 

2. Wm-vergunning Art. 8.1, eerste lid, 

Wm. 

Omgevingsvergunning 

(uitgebreide procedure 

- § 3.3 Wabo). 

Art. 2.1, eerste lid, 

onder e, Wabo. 

3. Wm-vergunning incl. 

mer 

§ 7.2 Wm en 

Besluit mer 1994. 

Omgevingsvergunning 

(uitgebreide 

procedure) + mer. 

Art. 2.1, eerste lid, 

onder e, Wabo, 

hfst. 7 Wm en art. 

13.2. Besluit mer 

1994*. 

4. Revisievergunning Art. 8.4, eerste lid, 

jo. art. 8.1 Wm. 

Omgevingsvergunning 

(uitgebreide 

procedure). 

Art. 2.6, eerste lid, 

Wabo en art. 4.20 

Mor. 

5. Mijnbouwmilieuver-

gunning (oprichten of in 

stand houden), land en 

binnen 12-mijls-zone 

Art. 40 Mbw 

(indien Wm n.v.t., 

bijv. tijdelijke 

boring).  

Omgevingsvergunning 

(uitgebreide 

procedure). 

Art. 2.1, eerste lid,  

onder e, Wabo. 

6. Mijnbouwmilieuver-

gunning (oprichten of in 

stand houden),  land en 

binnen 12-mijls-zone -  

incl. mer 

Art. 40 Mbw 

(indien Wm n.v.t., 

bijv. tijdelijke 

boring), Besluit 

mer 1994 en art. 

5, tweede lid, 

Besluit algemene 

regels milieu 

mijnbouw.  

Omgevingsvergunning 

(uitgebreide 

procedure) + mer. 

Art. 2.1, eerste lid, 

onder e, Wabo,  

hfst. 7 Wm, art. 

13.2. Besluit mer 

1994* en  art. 5, 

tweede lid, Besluit 

algemene regels 

milieu mijnbouw. 

     

 Valt niet onder de Wabo, blijft onveranderd 

7. Amvb-melding Art. 4, Besluit 

algemene regels 

milieu mijnbouw. 

Valt niet onder de Wabo, blijft onveranderd. 

Zie ook art. 2.5 Bor. Dus geen 

omgevingsvergunning voor het milieudeel. 

Mogelijk wel omgevingsvergunning bij 

gemeente voor bouw of aanleg. 

 Buiten 12 zeemijl 

8. Mijnbouwmilieuver-

gunning (oprichten of in 

stand houden), buiten 

12-mijls-zone 

Art. 40 Mbw. Valt niet onder de Wabo, blijft onveranderd. 

9. Mijnbouwmilieuver-

gunning (oprichten of in 

stand houden), buiten 

12-mijls-zone -  incl. 

mer 

Art. 40 Mbw. Valt niet onder de Wabo, blijft onveranderd. 

Hfst. 7 Wm en art. 13.2 Besluit mer 1994*.  



 

 

Vergunningplichtige activiteiten waarvoor EZ na Wabo BG kan zijn 

 

 Reguliere procedure 

10. Bouwen van een bouwwerk. 

 

Art. 2.1, eerste lid, onder a, Wabo. 

11. Uitvoeren van werk of werkzaamheden op 

grond van bestemmingsplan, inpassingsplan, 

beheersverordening of voorbereidingsbesluit.  

 

Art. 2.1, eerste lid, onder b, Wabo. 

12. Uitvoeren van werk of werkzaamheden in 

afwijking van exploitatieplan. 

 

Art. 2.1, eerste lid, onder b, Wabo. 

13. Binnenplans afwijken van bestemmingsplan, 

inpassingsplan of beheersverordening. 

Art. 2.1, eerste lid, onder c en art. 2.12, 

eerste lid onder a, sub 1, Wabo. 

14. Afwijken van bestemmingsplan, 

inpassingsplan of beheersverordening. 

Art. 2.1, eerste lid, onder c en art. 2.12, 

eerste lid onder a, sub 2, Wabo in, in het Bor 

aangegeven gevallen van beperkte 

planologische betekenis (kruimelgevallen). 

15. Afwijken van regels in het exploitatieplan. 

 

Art. 2.1, eerste lid, onder c en art. 2.12, 

eerste lid , onder b, Wabo. 

16. Afwijken van verbod om bestaand gebruik te 

wijzigen op grond van een voorbereidings-

besluit. 

Art. 2.1, eerste lid, onder c en art. 2.12, 

eerste lid, onder d, Wabo. 

17. Slopen van bouwwerk op grond van 

bestemmingsplan, inpassingsplan, 

beheersverordening of voorbereidingsbesluit. 

Art. 2.1, eerste lid, onder g, Wabo. 

18. Slopen. Art. 2.2, tweede lid, onder a, Wabo. 

19. Veranderen provincial resp. gemeentelijk 

monument. 

Art. 2.2, tweede lid, onder b, Wabo. 

20. Slopen van bouwwerk in gemeentelijk of 

provinciaal stads- of dorpsgezicht. 

Art. 2.2, tweede lid, onder c, Wabo. 

21. Aanleggen of veranderen van een weg. Art. 2.2, eerste lid, onder d, Wabo. 

22. Uitwegen. Art. 2.2, eerste lid, onder e, Wabo. 

23. Hebben van een alarminstallatie. Art. 2.2, eerste lid, onder f, Wabo. 

24. Kappen van boom of vellen van een 

houtopstand. 

Art. 2.2, eerste lid, onder g, Wabo. 

25. Voeren van handelsreclame. Art. 2.2, eerste lid, onder h, Wabo. 

26. Opslaan van roerende zaken. Art. 2.2, eerste lid onder j en k, Wabo. 

27. Toestemmingen uit gemeentelijke, provinciale 

of waterschapsverordeningen die via art. 2.2, 

tweede lid, Wabo in de verordening zijn 

aangewezen. 

Art. 2.2, tweede lid, Wabo. 

 Uitgebreide procedure 

28. Afwijken van bestemmingsplan of 

inpassingsplan. 

Art. 2.1, eerste lid, onder c en art. 2.12 

eerste lid, onder a, sub 3, Wabo. 

29. Afwijken van beheersverordening. Art. 2.1, eerste lid, onder c en art. 2.12, 

eerste lid onder a, sub 3, Wabo. 

30. Afwijken van de ruimtelijke regels gesteld bij 

provinciale verordening of bij amvb. 

Art. 2.1, eerste lid, onder c en art. 2.12, 

eerste lid, onder c, Wabo. Vvgb-plichtig, art. 

3.10, eerste lid, onder e, Wabo. 

31. Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan, 

inpassingsplan of beheersverordening. 

Art. 2.1, eerste lid, onder c en art. 2.12, 

tweede lid, Wabo. 

32. Brandveilig gebruik. Art. 2.1, eerste lid, onder d, Wabo. 

33. Veranderen beschermd rijksmonument. Art. 2.1, eerste lid, onder f, Wabo. 



 

 

34. Slopen in Rijks beschermd stads- en 

dorpsgezicht. 

Art. 2.1, eerste lid, onder h, Wabo. 

35. Handelen in afwijking van de Provinciale 

Milieuverordening. 

Art. 1.3, onder a, Wm. Haakt bij samenloop 

omgevingsvergunning aan. Vvgb-plichtig, 

art. 3.10, eerste lid, onder e, Wabo. 

36. Handelen in beschermd natuurgebied. Hfst. IX, Titel 2, Nb-wet 1998. Haakt bij 

samenloop omgevingsvergunning aan. Vvgb-

plichtig, art. 3.10, eerste lid, onder e, Wabo. 

37. Handelen in habitatgebied. Hfst. IX, Titel 2, NB-wet 1998. Haakt bij 

samenloop omgevingsvergunning aan. Vvgb-

plichtig, art. 3.10, eerste lid, onder e, Wabo. 

38. Handelen met gevolgen voor beschermde 

soorten. 

Hfst. V, Titel III, Afdeling 2a, Ff-wet. Haakt 

bij samenloop omgevingsvergunning aan. 

Vvgb-plichtig, art. 3.10, eerste lid, onder e, 

Wabo. 

  

 

 


