
 

 
Webinar Sufficio op weg naar de Omgevingswet  
Gestelde vragen en antwoorden  
 

Vraag Antwoord Sufficio Deelnemer  

Waar vind ik of wij tot de zogenaamde 
complexe bedrijven behoren?  

De aanwijzing van de complexe bedrijven wordt 
weergegeven in het Besluit activiteiten 
leefomgeving, afdeling 3.3. 
 
Meer informatie hierover vind je ook op: 
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-
activiteiten/milieubelastende-activiteiten-
hoofdstuk-3-bal/complexe-bedrijven/  
 

Johan Heutinck 

Worden de MBA's straks allemaal los 
vergund? Of moeten de (bedrijfs-) 
vergunningen worden uitgebreid bij 
ontwikkeling van een nieuwe activiteit? 

De mba's die vergunningplichtig zijn, worden in 
één vergunning opgenomen. Ben je mba-
plichtig, dan heb je te maken met de algemene 
voorschriften/regels vanuit het BAL. 
 

Niek van Doorn 

Wij hebben een vergunning met eisen 
waaraan we moeten voldoen; lekker 
duidelijk. Deze eisen blijven o.h.a. toch 
hetzelfde (geluid, opslag, bodem etc) ?? 

Als de activiteit na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet vergunningplichtig is, ontstaat er 
van rechtswege een omgevingsvergunning op 
grond van de Omgevingswet. De 
vergunningsvoorschriften die betrekking 
hebben op activiteiten die niet onder mba 
vallen, blijven als maatwerkvoorschrift gelden. 
 

Roel Schaafsma  

Hoe gaan hier de iso auditors mee om in 
2023?  

Op dit moment wordt door de ISO-auditoren 
alleen gevraagd of je voorbereid bent op de 
overgang naar de Omgevingswet. (Heb je een 
plan van aanpak beschikbaar?).  
 
 
 
 
 

Marius van den 
Einden 

Hoe wordt er omgegaan met bv niet 
vergunningplichtige airco's die gezamenlijk 
een dermate geluidbelasting opleveren dat 
de huidige geluid immissie waarden worden 
overschreden? 
 

In het BAL staan onder paragraaf 5.4.5 de 
regels ten aanzien van geluid op 
industrieterreinen.  

Daan Eerland 

De energiebesparingsplicht, voorzien in 
2023, zal aansluiten bij de omgevingswet. 
Schuift de ingangsdatum mee naar 1 juli? 
Heeft dit consequenties voor de inhoud van 
de energieplicht resp. de handhaving 
hierop? 
 
Voorzien Sufficio ook in de 
energiebesparingsplicht? 

Op 1 juli 2023 treedt naar verwachting de 
omgevingswet  in werking. Voor de 
energiebesparingsplicht is er een 
overgangsperiode tot 1 juli 2023. Tot 1 juli 2023 
blijft de energiebesparingsplicht uit het 
activiteitenbesluit gelden. 
 
In Sufficio milieu 2.0 wordt de 
energiebesparingsplicht vanuit de 
omgevingswet opgenomen. 
 
 
 

Wilfred 
Meulenbroeks 
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Vraag Antwoord Sufficio Deelnemer  

Hebben jullie straks van elke gemeente de 
omgevingsplannen erin zitten? 
 

In Sufficio Milieu 2.0 worden niet alle 
omgevingsplannen separaat opgenomen. We 
wijden hier een vraag/aspect aan en de 
adviseur voert tijdens zijn/haar jaarlijkse audit 
de compliance beoordeling uit. Hierbij kan de  
weblink naar het betreffende plan toegevoegd 
worden. Zo wordt het van toepassing zijnde 
omgevingsplan toegevoegd en behandeld in 
Sufficio Milieu. 
 

Manon Bosch 

Kunnen we via Sufficio Milieu ook de 
compliance aan het BBL borgen? 
 

De milieu gerelateerde aspecten vanuit de BBL 
nemen we op in Sufficio Milieu. Arbo-
gerelateerde aspecten worden in Sufficio Arbo 
opgenomen. 
 
 
 
 
 

Wilfred Reker 

"doem -denken" doordat straks Gemeenten 
zelf "regels" mogen toepassen / bepalen. 
Wordt dit niet één grote chaos? Of komt dat 
meer aan op maatwerk per situatie? 
 

De consequentie is (nog) niet duidelijk. 
Maatwerk wordt het sowieso, waarbij eigen 
invulling voer kan zijn voor discussie. Er zijn 
mogelijkheden denkbaar dat een 
omgevingsplan lokaal beperkend wordt op 
basis van gemeentelijk beleid. Anderzijds kan 
een omgevingsplan ook gestandaardiseerd 
worden, een soort ‘allemansvriend’, waardoor 
dat plan niets in- en/of uitsluit. 
 

Wilfred Reker 

Heeft BMD voldoende consultant capaciteit 
voor de opleveringen? 
 

We gaan ervanuit dat hiermee gedoeld wordt 
op de implementatie naar Sufficio Milieu 2.0. 
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen om  
dit straks ‘slim’ te doen. Met als doel dat de 
transitie voor zowel BMD als de gebruiker het 
minste tijd kost. Hierover meer in een volgend 
webinar. 
 

Marius van den 
Einden 

Ik ben ook benieuwd naar de alignment met 
de milieuaspecten uit ISO14001 en RI&E 
binnen AMS. Er zijn voldoende uitdagingen! 
 

Onderwerpen die relevant zijn binnen meerdere 
Sufficio-modules zullen, ook in de toekomst, 
zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd 

Daniëlle van Koert-
Bakker 

 


