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AIM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit

Milieuregels
U hebt op 20-4-2012 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl)
doorlopen. Dit document bevat de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële
Regeling die gelden voor uw bedrijf. Deze milieuregels zijn samengesteld aan de hand van de activiteiten die
u in de vragenboom van de AIM heeft geselecteerd, aangevuld met een aantal algemene regels, die ook op
uw bedrijf van toepassing zijn.

Antwoordlijst
Dit document bevat ook een antwoordlijst, met daarin een overzicht van de door u in de AIM gegeven
antwoorden. Aan het eind van de antwoordlijst is de conclusie opgenomen met betrekking tot het van
toepassing zijn van het Activiteitenbesluit op uw bedrijf.

Toelichtingen
De toelichtingen op deze milieuregels kunt u vinden in een apart bestand.
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Antwoordlijst 
In de AIM heeft u de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Hierop is de samenstelling van 
de milieuregels gebaseerd.

Oprichting, verandering of checken milieuregels?
Om te bepalen welke vragen er in de AIM moeten worden gesteld, 
is van belang te weten waarom u de AIM bezoekt. 
 
Selecteer één van de onderstaande opties.

Verandering of uitbreiding van een 
inrichting

U hebt aangegeven dat sprake is van een verandering of 
uitbreiding van uw inrichting. 
 
De AIM bevat twee routes om een verandering van een 
inrichting te melden. Met route 1 doorloopt u eerst de vragenboom 
voor uw hele bedrijf, waarna u in het meldingsformulier de 
verandering kunt omschrijven. Deze route heeft de voorkeur. Met 
route 2 gaat u direct naar het meldingsformulier - deze route 
is alleen bedoeld voor kleine wijzigingen. Hieronder staat 
uitgelegd voor welke soort wijzigingen route 2 kan worden 
gebruikt. 
 
Kies hieronder de route die u wilt volgen. Volg bij twijfel altijd 
route 1.

Route 1: De vragenboom doorlopen 
voor de hele inrichting en daarna in 
het meldingsformulier de 
verandering omschrijven 
Deze route heeft de voorkeur en is 
bedoeld voor de volgende situaties:

• u wilt weten welke regels er 
gelden voor uw hele bedrijf

• er is nog niet eerder een melding 
gedaan via de AIM

• het is niet bekend om welk type 
inrichting het gaat

• de verandering voldoet niet aan 
de criteria voor het volgen van 
route 2

Daarnaast volgt u in ieder 
geval route 1 als de 
verandering betrekking heeft op:

• activiteiten waarvoor een 
omgevingsvergunning of een 
omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets nodig is 

• activiteiten waarvoor specifieke 
informatie bij de melding moet 
worden gevoegd 

• activiteiten die te maken hebben 
met de productieprocessen 
binnen uw bedrijf 

• afvalstoffen die van buiten de 
inrichting afkomstig zijn

Indien u dit niet weet, kies dan ook 
deze route 1

Tot welke branche behoort uw bedrijf?
 
Kies het profiel dat het beste bij uw activiteiten past. U krijgt dan 
alleen vragen over activiteiten die normaal gesproken bij een 
bedrijf in die branche voorkomen. Zo nodig kiest u meerdere 
profielen. Voert u activiteiten uit die niet gebruikelijk zijn binnen de 
branche, kies dan ook het profiel dat bij die activiteit past. Herkent 
u zich in geen enkel profiel, kies dan Geen van bovenstaande.

• Cultuur, sport en recreatie

Wat voor type binnen het profiel cultuur, sport en recreatie is uw 
bedrijf?  
 
Selecteer hieronder alle types die op uw bedrijf van toepassing 
zijn.

• Overige bedrijven in de cultuur-, 
sport- en recreatiesector

Selecteer hieronder alle activiteiten met afvalstoffen die er in uw 
bedrijf worden uitgevoerd.

Geen
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Onderstaande activiteiten en situaties kunnen voorkomen bij 
bedrijven binnen het door u gekozen bedrijfsprofiel. Selecteer alle
activiteiten en situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn. 
 
Deze vraag wordt gesteld om te bepalen of er voor uw activiteiten 
een omgevingsvergunning nodig is. 

Geen

Onderstaande activiteiten en situaties kunnen voorkomen bij 
bedrijven binnen het door u gekozen bedrijfsprofiel. Selecteer alle
activiteiten en situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn. 
 
Deze vraag wordt gesteld om te bepalen of er voor uw activiteiten 
een omgevingsvergunning nodig is. 

Geen

Onderstaande activiteiten en situaties kunnen voorkomen bij 
bedrijven binnen het door u gekozen bedrijfsprofiel. Selecteer alle
activiteiten en situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn. 
 
Deze vraag wordt gesteld om te bepalen of er voor uw activiteiten 
een omgevingsvergunning nodig is. 

Geen

Onderstaande activiteiten en situaties kunnen voorkomen bij 
bedrijven binnen het door u gekozen bedrijfsprofiel. Selecteer alle
activiteiten en situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn. 
 
Deze vraag wordt gesteld om te bepalen of er voor uw activiteiten 
een omgevingsvergunning nodig is. 

Geen

Onderstaande activiteiten met stoffen kunnen voorkomen bij 
bedrijven binnen de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd.

Geen

Onderstaande activiteiten met metaal kunnen voorkomen bij 
bedrijven binnen de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd.

Geen

Onderstaande activiteiten met diverse materialen kunnen 
voorkomen bij bedrijven binnen de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd.

Geen

Onderstaande activiteiten met betrekking tot (afval)water kunnen 
voorkomen bij bedrijven binnen de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd.

Geen

Onderstaande activiteiten met betrekking tot installaties kunnen 
voorkomen bij bedrijven binnen de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd.

Geen

Onderstaande activiteiten kunnen voorkomen bij bedrijven binnen 
de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd.

• Gebruik van verlichting ten behoeve 
van sportbeoefening in de 
buitenlucht

Wordt er vanuit uw bedrijf afvalwater geloosd op het 
oppervlaktewater of direct op de rioolwaterzuiveringsinstallatie? 
Lozingen van afvalwater die vanuit uw bedrijf kunnen plaatsvinden 
kunnen bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater of 

Nee
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afvloeiend hemelwater betreffen. Als u uitsluitend afvalwater loost 
op een rioleringsstelsel kunt u deze vraag met nee beantwoorden. 
Met een directe lozing op de RWZI worden lozingen bedoeld die 
vanuit uw bedrijf direct op de RWZI worden geloosd. 
Hieronder staan situaties genoemd waarvoor het mogelijk nodig is 
dat een akoestisch rapport bij de melding worden gevoegd.
 
Selecteer alle situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Geen

Op basis van de gegeven antwoorden geldt voor u in beginsel 
geen verplichting om een akoestisch onderzoek bij de melding te 
voegen.
Het bevoegd gezag kan binnen 4 weken na ontvangst van de 
melding besluiten dat een rapport van een akoestisch onderzoek 
toch moet worden ingediend. Dit kan zij doen:

• als het aannemelijk is dat door de verandering van de 
inrichting de geluidsnormen overschreden zullen worden of;

• als de inrichting op een gezoneerd industrieterrein is gelegen 
en het rapport nodig is voor zonebeheer.

Melding nodig
U hebt nu alle vragen beantwoord. Uit uw antwoorden blijkt dat 
voor uw bedrijf geen omgevingsvergunning nodig is. Wel moet u 4 
weken voor de verandering van uw inrichting een melding doen bij 
het bevoegd gezag. 
 
Uw bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 
en moet voldoen aan diverse regels uit het Activiteitenbesluit.
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Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport 

 

Document Milieuregels "Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit § 4.8.5, artikel 4.113 

Ministeriële Regeling nvt 

Versie 1 januari 2011 

 

Activiteitenbesluit (§ 4.8.5) 

Artikel 4.113 

1. De verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht is uitgeschakeld: 

a. tussen 23.00 uur en 07.00 uur; en 

b. indien er geen sport beoefend wordt noch onderhoud plaatsvindt. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met: 

a. de viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de 

gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt; 

b. de viering van andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens 

een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer mag bedragen dan twaalf 

per kalenderjaar; 

c. door het bevoegd gezag aangewezen activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als 

bedoeld in onderdeel b, waarbij het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen gebaseerd op dit artikel 

tezamen niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar. 

3. Een festiviteit of activiteit als bedoeld in het tweede lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel 

voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende op één dag. 
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Lozingen algemeen 

 

Document Milieuregels "Lozingen algemeen" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit 

Afdeling 2.2, artikel 2.2, 2.2a en 2.3 

§ 6.1, artikel 6.2, 6.3 en 6.5 

Ministeriële Regeling nvt 

Versie 1 juli 2011 

 

Activiteitenbesluit (Afdeling 2.2) 

Artikel 2.2 

1. Het lozen van afvalwater op of in de bodem en het lozen van afvalwater en andere afvalstoffen in een 

voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is 

verboden tenzij het lozen bij of krachtens de artikelen 3.1 tot en met 3.6, 3.6a, 3.32 tot en met 3.34, 4.19, 

4.74c, 4.104, 4.109, 4.113a, is toegestaan. 

2. In afwijking van het eerste lid is lozen op of in de bodem verboden, indien daarbij stoffen zonder 

doorsijpeling door bodem of ondergrond in het grondwater geraken. 

3. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het eerste en tweede lid niet van toepassing 

zijn en dat lozen op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van 

afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool is toegestaan indien het belang van de bescherming van het 

milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van de lozing daartegen niet 

verzet. 

4. Bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking 

tot: 

a. de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van de lozing en het meten en registreren daarvan; 

b. te treffen maatregelen; 

c. de duur van de lozing; en 

d. de plaats van het lozingspunt. 

5. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op lozen in de bodem waaraan in een vergunning 

op grond van artikel 6.4 of artikel 6.5, onderdeel b, van de Waterwet, dan wel een vergunning op grond 

van een verordening van het waterschap voorschriften zijn gesteld. 

6. Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid een lozing betreft die aanzienlijke gevolgen 

voor het milieu kan hebben, is op de voorbereiding van het maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

Artikel 2.2a 

Indien er sprake is van een zodanige combinatie van meerdere activiteiten, dat een scheiding van het 

afvalwater, afkomstig van die activiteiten, niet doelmatig is, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de 

bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, op verzoek van de aanvrager bij maatwerkvoorschrift 

aan het lozen voorwaarden stellen, die afwijken van de voorwaarden die aan het lozen als gevolg van een 

afzonderlijke activiteit bij of krachtens hoofdstuk 3 of 4 zijn gesteld. 

Artikel 2.3 

1. Emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissie-eisen voor het lozen worden uitgevoerd 

volgens: 

a. NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 ten aanzien van arseen, barium, berylium, boor, cadmium, 

chroom, cobalt, ijzer, koper, molybdeen, nikkel, lood, seleen, tin, titaan, uranium, vanadium, zilver en 

zink, waarbij de ontsluiting van de elementen plaats vindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1 en NEN 

6961; 



6 van 21Correspondentienummer: gh2bt2jsqb

AIM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 20-4-2012

 

b. NEN-EN-1483 ten aanzien van kwik; 

c. NEN-EN-ISO 14403 ten aanzien van vrij cyanide in afvalwater; 

d. NEN-EN-ISO 15680 ten aanzien van benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naftaleen; 

e. NEN 6401 ten aanzien van vluchtige organohalogeenverbindingen; 

f. NEN-EN-ISO 6468 ten aanzien van aromatische organohalogeenverbindingen; 

g. NEN-EN-ISO 10301 ten aanzien van chlooretheen (vinylchloride), dichloormethaan, 

tetrachlooretheen (PER), tetrachloormethaan, trichlooretheen, trichloormethaan, 1,1-dichloorethaan, 

1,2-dichloorethaan, 1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, trans-1,2-dichlooretheen 1,1,1-

trichloorethaan en 1,1,2-trichloorethaan; 

h. NEN 6676 ten aanzien van extraheerbare organohalogeenverbindingen; 

i. NEN-EN-ISO 9377-2 ten aanzien van olie; 

j. NEN-EN-ISO 17993 ten aanzien van polyaromatische koolwaterstoffen; 

k. ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2 ten aanzien van het biochemisch zuurstof verbruik; 

l. NEN 6633 ten aanzien van het chemisch zuurstof verbruik; 

m. NEN-EN-ISO 13395 ten aanzien van nitrietstikstof en nitraatstikstof; 

n. NEN-ISO 5663 of NEN 6646 ten aanzien van organisch stikstof (Kjeldahlstikstof); 

o. NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN 6604 ten aanzien van ammoniumstikstof; 

p. NEN-ISO 5813 of NEN-ISO 5814 ten aanzien van het zuurstofgehalte; 

q. NEN-EN 872 ten aanzien van onopgeloste stoffen; 

r. NEN-ISO 15681-1 en NEN-ISO 15681-2 ten aanzien van fosfor totaal; 

s. NEN 6414 ten aanzien van temperatuur; en 

t. ISO 11083 ten aanzien van chroom VI. 

2. De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-

eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt 

uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen 

worden meegenomen in de analyse. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen andere methoden voor emissiemetingen, monstername 

en conservering worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de in die leden genoemde 

methoden. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.2 

1. Voor het lozen vanuit een inrichting type A of B, waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van 

het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste of tweede lid, op die inrichting een vergunning op 

grond van artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van 

artikel 6.2 van de Waterwet in werking en onherroepelijk was, worden de voorschriften van die 

vergunning gedurende drie jaar na het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste of 

tweede lid, op die inrichting aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de voorschriften van die 

vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van 

maatwerkvoorschriften. 

2.  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het van toepassing worden van artikel 1.4, derde lid, 

met betrekking tot het lozen vanuit een inrichting type C, voor zover het lozen betrekking heeft op de 

activiteiten genoemd in hoofdstuk 3. 

3. De nadere eisen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 

1.4, eerste, tweede of derde lid, voor een inrichting golden krachtens het Lozingenbesluit Wvo 

huishoudelijk afvalwater of het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering voor het lozen vanuit 

een inrichting, blijven na het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4 op die inrichting 

gelden als maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de reikwijdte van een 

maatwerkvoorschrift. 
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4. De voorschriften van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit Wvo 

huishoudelijk afvalwater of het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering voor het lozen vanuit 

een inrichting, die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 

worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichting in werking en onherroepelijk waren 

en niet vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften 

worden indien op grond van dit besluit strengere bepalingen gelden, gedurende zes maanden 

aangemerkt als maatwerkvoorschriften. 

5. Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die geacht worden 

onderdeel te zijn van de voorschriften van de vergunning, aangemerkt als voorschriften van de 

vergunning. 

Artikel 6.3 

1. Een ontheffing op grond van de artikelen 14, tweede lid, 24, tweede lid, en 25, tweede lid, van het 

Lozingenbesluit bodembescherming met betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 2.2, eerste of tweede 

lid, wordt gedurende de resterende termijn van die ontheffing aangemerkt als een maatwerkvoorschrift 

als bedoeld in artikel 2.2, derde lid. 

2. In afwijking van artikel 6.2, eerste lid, wordt een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de 

Waterwet met betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid, gedurende de resterende termijn 

van die vergunning aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onder 

b. 

3. Onverminderd artikel 6.2, derde en vierde lid, is het lozen vanuit een bodemsanering in het vuilwaterriool 

dat op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4 op een inrichting was toegestaan 

volgens het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, in afwijking van artikel 3.1, vijfde 

lid, toegestaan en worden de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste tot en met derde lid, 7, eerste lid, 8, 12, 13 

en 14 van dat besluit aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onder 

b. 

4. Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4 op een inrichting het lozen van 

huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam was toegestaan op grond van artikel 14 van het 

Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater, blijft die toestemming gelden gedurende de termijn die 

volgt uit de toepassing van dat artikel. 

5. Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die worden aangemerkt 

als onderdeel van de voorschriften van de ontheffing of vergunning aangemerkt als voorschriften van de 

ontheffing of vergunning. 

Artikel 6.5 

Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op een 

inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 1 van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet en dit 

besluit op het betreffende lozen van toepassing is, wordt de aanvraag om de vergunning aangemerkt als: 

a. een melding overeenkomstig artikel 1.10, voor zover het lozen bij of krachtens de in hoofdstuk 3 of 4 van 

dit besluit gestelde voorschriften is toegestaan; 

b. een verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onderdeel b, 

voor zover de aanvraag lozen betreft als bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid. 
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Algemene milieuregels 

 

Document Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen 

Vindplaats milieuregels 

Activiteitenbesluit 

Afdeling 2.1, artikel 2.1 

Afdeling 2.5, artikel 2.12 t/m 2.14b 

Afdeling 2.6, artikel 2.15 

Afdeling 2.7, artikel 2.16 [per 1-1-2014] 

Afdeling 2.8, artikel 2.17 t/m 2.22 

Afdeling 2.9, artikel 2.23 

§ 6.1, artikel 6.1, 6.4 en 6.6 

§ 6.2, artikel 6.8 

§ 6.3, artikel 6.9 

§ 6.5, artikel 6.12 t/m 6.16 

§ 6.27, artikel 6.38 

§ 6.29, artikel 6.41 en 6.43 

Ministeriële Regeling 

Afdeling 2.2, artikel 2.7 en 2.8 [per 1-1-2014] 

Afdeling 2.3, artikel 2.9 

§ 6.2, artikel 6.15 

Versie 28 juli 2011 

 

Activiteitenbesluit - Zorgplicht (Afdeling 2.1) 

Artikel 2.1 

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn 

dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu 

ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van 

de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover 

voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 

2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in 

het eerste lid wordt verstaan: 

a. een doelmatig gebruik van energie; 

b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

bodemverontreiniging; 

c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

verontreiniging van het grondwater; 

d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de 

verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam; 

e. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

luchtverontreiniging; 

f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van geluidhinder; 

g. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van geurhinder; 

h. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van lichthinder; 

i. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van stofhinder; 

j. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van trillinghinder; 

k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor 

het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting; 
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l. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet 

mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone 

voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan; 

m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting; 

n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater; 

o. het doelmatig beheer van afvalwater; 

p. het doelmatig beheer van afvalstoffen; 

q. het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag 

aangewezen gebieden. 

3. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting bedoeld in het eerste lid 

maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend 

is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door de inrichting te verrichten 

activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht 

ter bepaling van de mate waarin de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. 

Activiteitenbesluit - Afvalbeheer (Afdeling 2.5) 

Artikel 2.12 

1. Het is verboden: 

a. gevaarlijke afvalstoffen te mengen met afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen; 

b.  afvalstoffen te mengen met andere afvalstoffen die wat betreft aard, samenstelling of concentraties 

niet vergelijkbaar zijn, en 

c. afvalstoffen te mengen met stoffen of materialen, niet zijnde afvalstoffen. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op afvalstoffen, voor 

zover: 

a. de afvalstoffen geen gevaarlijke afvalstoffen zijn; 

b. de afvalstoffen niet van buiten de inrichting afkomstig zijn, en  

c. het gescheiden houden en gescheiden afgeven van de afvalstoffen redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd. 

3.  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b en c, is niet van toepassing op het mengen: 

a. ten behoeve van recycling als product of als materiaal, en 

b. van afvalwater waarvan het lozen bij of krachtens dit besluit op dezelfde wijze is toegestaan, 

voorafgaand aan dat lozen. 

4. Bij ministeriële regeling worden categorieën van afvalstoffen aangewezen waarin per categorie de 

afvalstoffen wat betreft aard, samenstelling en concentratie in ieder geval vergelijkbaar zijn. 

Artikel 2.13 

Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of 

spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd 

binnen een straal van 25 meter van de inrichting. 

Artikel 2.14 

Indien binnen een inrichting een afvalstof zijnde metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of 

gips als grondstof wordt ingezet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten of 

onderdelen daarvan bestaande uit metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips en de 

eigenschappen van de afvalstof afwijken van de gangbare grondstof kan het bevoegd gezag 

maatwerkvoorschriften stellen om nadelige gevolgen voor het milieu die kunnen ontstaan door het afwijken 

van de eigenschappen, te voorkomen of voor zover dat niet mogelijk is te beperken. 

Artikel 2.14a 

1. Het is verboden afvalstoffen te verbranden. 

2. Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten. 
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3. Het tweede lid geldt niet voor het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond of 

baggerspecie, waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. 

4. Het tweede lid geldt niet voor het lozen op of in de bodem. 

5. Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaren op te slaan. 

6. Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering langer dan een jaar op te slaan. 

7. Uiterlijk binnen acht weken na de beëindiging van de inrichting worden de daarin aanwezige afvalstoffen 

uit de inrichting afgevoerd. 

Artikel 2.14b 

1. Indien binnen een inrichting afvalstoffen worden op- of overgeslagen of verwerkt die worden ingezameld 

bij of afgegeven door een andere persoon dan degene die de inrichting drijft, is binnen de inrichting een 

actuele beschrijving aanwezig van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen 

afvalstoffen, die nodig zijn voor een doelmatig beheer van die afvalstoffen.  

2. De beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit het 

oogpunt van doelmatig beheer van afvalstoffen verschillende procedures worden gehanteerd en omvat 

per onderscheiden groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen: 

a. het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, voor zover dit gevolgen heeft voor de 

acceptatie en controle; 

b. de eisen die degene die de inrichting drijft, stelt aan de manier waarop de afvalstoffen worden 

aangeboden; 

c. de manier waarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst, en 

d. de manier waarop de afvalstoffen die op een milieuhygiënisch relevante manier afwijken van wat 

gangbaar is voor de categorie, worden behandeld. 

3. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat: 

a. de procedures van acceptatie en controle, bedoeld in het eerste lid, binnen de inrichting in acht 

worden genomen, en 

b. de afvalstoffen binnen de inrichting uitsluitend worden ingenomen voor zover die procedures worden 

nageleefd. 

4. Het bevoegd gezag kan in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen bij maatwerkvoorschrift 

eisen stellen aan de invulling van de procedures, bedoeld in het eerste lid. 

Activiteitenbesluit - Energiebesparing (Afdeling 2.6) 

Artikel 2.15 

1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 

vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde 

hebben bij een interne rentevoet van 15%. 

2. Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de 

inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan 

elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om 

binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten 

waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan. 

3. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt 

degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd 

gezag te bepalen redelijke termijn. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner 

is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten 

aan brandstoffen. 
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Activiteitenbesluit - Overgangsrecht energiebesparing (§ 6.2) 

Artikel 6.8 

In afwijking van artikel 6.1 worden de nadere eisen die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het 

tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.15 op grond van voorschrift 4.2.1 van bijlage 2 van het Besluit 

detailhandel en ambachtsbedrijven golden tot 1 januari 2012 aangemerkt als maatwerkvoorschriften. Artikel 

8.42, vierde lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing. 

Activiteitenbesluit - Verkeer en vervoer (Afdeling 2.7) 

Artikel 2.16 [Treedt in werking per 1 januari 2014] 

1. Degene die een inrichting drijft, treft ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar 

de inrichting de in de ministeriële regeling genoemde maatregelen, waarbij kan worden bepaald dat 

maatregelen worden getroffen die tezamen ten minste het op grond van die ministeriële regeling 

benodigde aantal punten behalen. 

2. Indien in de inrichting meer dan 500 werknemers werkzaam zijn kan het bevoegd gezag degene die de 

inrichting drijft verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn onderzoek naar 

personenvervoer te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt welke aanvullende maatregelen kunnen 

worden toegepast. Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van dat onderzoek bij maatwerkvoorschrift 

aanvullende maatregelen voorschrijven. 

3. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het eerste lid een lager aantal punten dan het in de ministeriële 

regeling vastgestelde puntenaantal vaststellen indien degene die de inrichting drijft aantoont dat het 

gezien de aard en ligging van de inrichting op geen enkele manier mogelijk is om het puntenaantal zoals 

opgenomen in de ministeriële regeling te bereiken. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing indien er in de inrichting minder dan 50 werknemers werkzaam zijn. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht verkeer en vervoer (§ 6.3) 

Artikel 6.9 

Indien artikel 2.16 in werking treedt na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.1, is artikel 2.1, derde lid, 

van toepassing ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting. 

Activiteitenbesluit - Geluidhinder (Afdeling 2.8) 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 

verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de 

onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die 

tabel aangegeven waarden; 

Tabel 2.17a 

 07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige 

gebouwen  

50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige 

gevoelige gebouwen  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige 

gebouwen  

70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige 

gevoelige gebouwen  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  
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b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus 

LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden 

indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid 

uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens 

van het terrein; 

e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en 

verblijfsruimten; en 

f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 

gezoneerd industrieterrein. 

2. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een gezoneerd industrieterrein, waarbij binnen een 

afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het 

gezoneerde industrieterrein, zijn gelegen, bedraagt in afwijking van het eerste lid, het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, 

alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten niet meer dan de in tabel 2.17b bij 

het betreffende tijdstip aangegeven waarde. De eerste volzin is niet van toepassing op windturbines. 

Tabel 2.17b 

  07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

LAr,LT op een afstand van 50 meter 

vanaf de grens van de inrichting  

50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

3. In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, dat: 

a. het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) op de in 

tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven 

waarden; 

b. de in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale geluidsniveaus 

(LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

c. de in tabel 2.17c aangeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet van 

toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het 

in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

d. de in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen 

op de grens van het terrein; 

e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en 

verblijfsruimten, en 

f. de in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 

gezoneerd industrieterrein. 

Tabel 2.17c 

  07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige 

gebouwen op het bedrijventerrein  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige 

gebouwen op het bedrijventerrein  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige 

gebouwen op het bedrijventerrein  

75 dB(A)  70 dB(A)  65 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige gevoelige 

gebouwen op het bedrijventerrein  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  
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4. In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

en het maximaal geluidsniveau (LAmax, bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor 

openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor 

motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat: 

a. de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in 

die tabel aangegeven waarden; 

b. de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax 

niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

Tabel 2.17d 

 07:00-21:00 uur  21:00-07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  40 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  60 dB(A)  

c. de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van 

het terrein; 

d. indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een afstand van 50 meter 

geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein zijn 

gelegen, de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17d gelden op 

een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting; en 

e. de in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 

gezoneerd industrieterrein. 

Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten 

beschouwing: 

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de 

inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; 

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of 

recreatieactiviteiten; 

c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het 

bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede 

geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden; 

d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de 

nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen; 

e. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de 

buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire 

inrichtingen; 

f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke 

verordening regels zijn gesteld; 

g. het traditioneel schieten, tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn 

gesteld; 

h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 

inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een 

uur na beëindiging van het onderwijs; 

i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 

instelling voor kinderopvang. 

2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid geen 

bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
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3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten beschouwing 

het geluid als gevolg van: 

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en 

recreatieactiviteiten plaatsvinden; 

b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan. 

4. De maximale geluidsniveaus LAmax, bedoeld in artikel 2.17 zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van 

toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien: 

a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het maximaal geluidsniveau LAmax, genoemd in tabel 

2.17a, niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en 

b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is 

van 65dB(A). 

5. Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels worden 

gesteld met betrekking tot: 

a. het ten gehore brengen van onversterkte muziek, en 

b. het traditioneel schieten. 

Artikel 2.19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] 

1. Bij gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden vastgesteld op grond waarvan krachtens de 

verordening gebieden worden aangewezen waarin de in de verordening opgenomen geluidsnormen 

gelden die afwijken van de waarden, bedoeld in artikel 2.17 indien de in dat artikel genoemde waarden 

gelet op de aard van de gebieden niet passend zijn. 

Alvorens een gebied wordt aangewezen worden de gevolgen hiervan voor de in die gebieden gelegen 

inrichtingen, de bewoners van die gebieden en andere belanghebbenden in kaart gebracht. 

2. In een gebied als bedoeld in het eerste lid bedragen de waarden binnen een geluidsgevoelige ruimte of 

een verblijfsruimte voor zover deze niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein, op de volgende 

tijdstippen niet meer dan de in tabel 2.19 aangegeven waarden: 

Tabel 2.19 

 07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

LAr,LT  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax 55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in het tweede lid, blijft buiten 

beschouwing het geluid als gevolg van: 

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en 

recreatieactiviteiten plaatsvinden; 

b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan. 

4. De in het tweede lid genoemde waarden gelden niet indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen 

geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen. 

5. In een verordening als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat het bevoegd gezag ten aanzien 

van een gebied dat krachtens de verordening is aangewezen overeenkomstig artikel 2.20 

maatwerkvoorschriften kan stellen. 

Artikel 2.20 

1. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12, kan het bevoegd gezag bij 

maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het 

maximaal geluidsniveau LAmax vaststellen. 

2. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 

2.17, 2.19 dan wel 6.12, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige 

gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde 

van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd. 
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3. De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker van deze 

gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van 

geluidsmetingen. 

4. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats waar de waarden, bedoeld in de 

artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12, voor een inrichting gelden. 

5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting 

worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen teneinde aan geldende 

geluidsnormen te voldoen. 

6. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12 kan het bevoegd gezag bij 

maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in 

artikel 2.21, andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal 

geluidsniveau LAmax vaststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking 

tot de duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de activiteiten 

plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit plaatsvindt. 

Artikel 2.21 

1. De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12 zijn voor zover de naleving van deze 

normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd, niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband 

met de viering van: 

a. festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in 

de gemeente waarvoor de verordening geldt; 

b. andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een 

gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van inrichtingen 

kan verschillen en niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar. 

2. Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden verbonden aan de festiviteiten 

ter voorkoming of beperking van geluidhinder. 

3. Een festiviteit als bedoeld in het eerste lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 

00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag. 

Artikel 2.22 

1. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 

6.12, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve 

van ongevallenbestrijding, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een 

ongeval. 

2. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het treffen van technische en 

organisatorische maatregelen ten aanzien van het uitrukken van motorvoertuigen bij 

ongevallenbestrijding, brandbestrijding en gladheidbestrijding, indien dat bijzonder is aangewezen in het 

belang van het milieu. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht geluidhinder (§ 6.5) 

Artikel 6.12 

1. De waarden op de gevel van gevoelige gebouwen en de grens van gevoelige terreinen in tabel 2.17a 

worden met 5 dB(A) verhoogd indien onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 2.17 

op grond van een in het derde lid genoemd voorschrift hogere waarden golden. 

2. Indien in een milieuvergunning die inwerking en onherroepelijk was op het tijdstip genoemd in het op de 

inrichting van toepassing geweest zijnde voorschrift, genoemd in het derde lid, lagere waarden dan de 

waarden, bedoeld in het eerste lid, waren vastgesteld, zijn die lagere waarden van toepassing. 
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3. De voorschriften, bedoeld in het eerste en tweede lid zijn: voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit 

opslag- en transportbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van bijlage 2 van het Besluit detailhandel- 

en ambachtsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.7 van de bijlage van het Besluit horeca-, sport- en 

recreatie-inrichtingen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit bouw- en 

houtbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van de bijlage van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen 

milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit voorzieningen- en installaties milieubeheer, 

voorschrift 1.1.3 van bijlage 1 van het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.3 

van de bijlage van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, voorschrift 3.2 van bijlage 

2 van het Besluit tankstations milieubeheer en voorschrift 4.2.1 van bijlage 1 van het Besluit 

tandartspraktijken milieubeheer. 

Artikel 6.13 

1. De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van artikel 2.20, eerste lid, is niet lager dan 

40 dB(A) voor een inrichting: 

a. waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 2.20, het Besluit opslag- en 

transportbedrijven milieubeheer, het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer, het 

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit bouw- en houtbedrijven 

milieubeheer, het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, het Besluit 

textielreinigingsbedrijven milieubeheer, het Besluit jachthavens milieubeheer of het Besluit 

motorvoertuigen milieubeheer van toepassing was, en 

b. die voor de inwerkingtreding van het betreffende in onderdeel a genoemde besluit is opgericht. 

2. De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van artikel 2.20, eerste lid, is niet lager dan 

40 dB(A) voor een inrichting waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit het 

Besluit tankstations milieubeheer of het Besluit tandartspraktijken milieubeheer van toepassing was. 

Artikel 6.14  

1. Voor inrichtingen waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 2.17, het Besluit 

horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing was, en waarvoor voor 

muziekgeluid een bedrijfsduurcorrectie werd toegepast, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift 

bepalen dat artikel 2.18, tweede lid, niet van toepassing is voor de toetsing van geluidsniveaus tussen 

23.00 en 07.00 uur.  

2. Indien op grond van het maatwerkvoorschrift, bedoeld in het eerste lid, een bedrijfsduurcorrectie wordt 

toegepast, is het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau gedurende de bedrijfstijd tussen 23.00 en 

07.00 uur niet hoger dan op grond van artikel 2.17 is toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur. 

Artikel 6.15 

Voor inrichtingen waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de artikelen 2.17 en 2.18, 

het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit detailhandel en 

ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing 

was, zijn de waarden uit de artikelen 2.17, 2.18 dan wel 2.19 niet van toepassing op de gevel van 

respectievelijk in een dienst- of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting. 

Artikel 6.16 

1. Tot het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.19 is dit artikel van toepassing. 

2. Artikel 2.17 is niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een concentratiegebied voor 

horeca-inrichtingen of in een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven, dat bij of 

krachtens een verordening als zodanig is aangewezen. 

3. In een gebied als bedoeld in het tweede lid bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 

verrichte werkzaamheden en activiteiten, in ieder geval niet meer: 

a. dan het in dat gebied heersende referentieniveau; 

b. dan de in tabel 6.16 aangegeven waarden binnen een woning of andere geluidsgevoelige gebouwen 

en terreinen. 
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Tabel 6.16 

  07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

Langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT)  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

Maximaal geluidsniveau  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder referentieniveau: hoogste waarde van de in 

onderdeel a en b genoemde niveaus: 

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van 

de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; 

b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 

dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen 

wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 

motorvoertuigen gedurende die periode. 

Activiteitenbesluit - Trillinghinder (Afdeling 2.9) 

Artikel 2.23 

1. Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen alsmede de tot de 

inrichting toe te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten, bedragen in geluidsgevoelige ruimten en 

verblijfsruimten, met uitzondering van geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten gelegen op een 

gezoneerd industrieterrein, niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 2 van de Meet- en 

beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» van de Stichting Bouwresearch 

Rotterdam, voor de gebouwfunctie wonen. 

2. De waarden gelden niet indien de gebruiker van de geluidsgevoelige ruimten of verblijfsruimten geen 

toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen. 

3. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren en een 

andere trillingsterkte toelaten. Deze trillingsterkte is niet lager dan de streefwaarden die zijn gedefinieerd 

voor de gebouwfunctie wonen in de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in 

gebouwen» van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. 

Activiteitenbesluit - Algemeen overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.1 

1. Voor inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van 

artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichtingen, een vergunning op grond van artikel 8.1 van 

de Wet milieubeheer dan wel een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en 

onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking en onherroepelijk was, worden de 

voorschriften van die vergunning gedurende drie jaar na het van toepassing worden van artikel 1.4, 

eerste, tweede of derde lid, op die inrichtingen, aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de 

voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen 

van maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op de inrichting van toepassing is. 

2. De nadere eisen die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 

worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichting op grond van de besluiten, bedoeld 

in artikel 6.43 in werking en onherroepelijk waren, worden aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits 

de nadere eisen vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van 

maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op de inrichting van toepassing is. 
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3. De voorschriften van een vergunning als bedoeld in het eerste lid dan wel de nadere eisen op grond van 

de besluiten, bedoeld in artikel 6.43, die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van 

het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichting in werking en 

onherroepelijk waren en niet vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van 

maatwerkvoorschriften, worden indien op grond van dit besluit strengere bepalingen gelden, gedurende 

zes maanden aangemerkt als maatwerkvoorschriften. 

4. Voor de toepassing van dit artikel worden de gegevens die in de aanvraag staan en die geacht worden 

onderdeel te zijn van de voorschriften van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als 

voorschriften van de vergunning. 

Artikel 6.4 

1. Degene die een inrichting type B of C drijft die is opgericht voor het van toepassing worden van artikel 

1.4, tweede of derde lid, op die inrichting en waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het 

van toepassing worden van artikel 1.4, tweede of derde lid, op die inrichting geen vergunning als gedoeld 

in artikel 6.1, eerste lid, in werking en onherroepelijk was en geen melding was gedaan op grond van een 

van de in artikel 6.43 genoemde besluiten, meldt aan het bevoegd gezag dat hij de inrichting in werking 

heeft. 

2. Degene die de inrichting drijft doet de melding, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na het tijdstip 

van het van toepassing worden van artikel 1.4, tweede of derde lid, op die inrichting. Afdeling 1.2 is van 

overeenkomstige toepassing. 

3. Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4, tweede lid, op een inrichting type B 

ten aanzien van die inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning op 

grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

voor een inrichting, zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing en wordt de aanvraag om een 

vergunning aangemerkt als een melding overeenkomstig artikel 1.10. 

Artikel 6.6 

Voor de toepassing van dit besluit wordt als eerste dag van de termijn waarbinnen wordt gekeurd 

aangemerkt: de dag waarop voor het laatst is gekeurd. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van brandbare stoffen 

(§ 6.27) 

Artikel 6.38 

1. Indien artikel 1.4 in werking treedt voor het tijdstip waarop de op grond van artikel 8, achtste lid, van de 

Woningwet te geven algemene maatregel van bestuur waarin voorschriften worden gegeven omtrent het 

brandveilig gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen in werking treedt zijn het tweede tot en 

met vijfde lid van toepassing op het opslaan van brandbare stoffen op open erven of terreinen tot de 

datum van inwerkingtreding van die algemene maatregel van bestuur. 

2. Bij de opslag van brandbare stoffen anders dan in een gebouw draagt degene die de inrichting drijft er 

zorg voor dat er bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend perceel 

gelegen of op dat perceel volgens het bestemmingsplan nog te realiseren gebouw dat op grond van het 

Bouwbesluit 2003 een brandcompartiment of gedeelte van een brandcompartiment is, speeltuin, 

kampeerterrein als bedoeld in de Wet op de openluchtrecreatie of opslag van gevaarlijke stoffen. 

3. Aan het tweede lid wordt bij opslag van hout voldaan indien: 

a. de opslag bij brand geen grotere stralingsbelasting veroorzaakt dan 15 kilowatt per vierkante meter 

gedurende ten minste 60 minuten, gerekend vanaf het ontstaan van de brand; 

b. de bereikbaarheid van de opslag vanaf twee tegenover elkaar liggende zijden is gewaarborgd en de 

bereikbaarheid van ten minste één van de andere zijden indien die langer zijn dan 40 meter, en 

c. bij of in de directe omgeving van de opslag een bluswatervoorziening aanwezig is die gedurende ten 

minste vier uren een toevoercapaciteit heeft van ten minste 90 kubieke meter. 
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4. De in het derde lid, onderdeel a, bedoelde stralingsbelasting wordt gemeten op: 

a. de naar de houtopslag toegekeerde uitwendige scheidingsconstructie van het op het aangrenzend 

perceel gelegen gebouw, en 

b. de perceelsgrens, indien het aangrenzend perceel is ingericht als speeltuin of kampeerterrein of op 

dat aangrenzend perceel gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. 

5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de toepassing van dit artikel. 

Activiteitenbesluit - Slotbepalingen (§ 6.29) 

Artikel 6.41 

Indien een niet-publiekrechtelijke norm waarnaar in dit besluit wordt verwezen, de NeR of de NRB wijzigt kan 

bij ministeriële regeling overgangsrecht worden opgenomen waarbij kan worden bepaald dat de oude norm 

voor bestaande inrichtingen al dan niet tijdelijk blijft gelden. 

Artikel 6.43 

De volgende besluiten worden ingetrokken: 

* Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer 

* Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer 

* Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer 

* Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer 

* Besluit jachthavens 

* Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 

* Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer 

* Besluit tandartspraktijken milieubeheer 

* Besluit tankstations milieubeheer 

* Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer 

* Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer 

* Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer. 

Ministeriële Regeling - Verkeer en vervoer (Afdeling 2.2) 

Artikel 2.7 [Treedt in werking per 1 januari 2014] 

1. Degene die een inrichting drijft waar meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, treft ten aanzien van het 

vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting de volgende maatregelen: 

a. in de interne en externe communicatie wordt de bereikbaarheid per openbaar vervoer, fiets en 

andere alternatieven minimaal gelijkwaardig aan de bereikbaarheid per auto behandeld; en 

b. de in bijlage 1 opgenomen maatregelen tot het aantal punten dat op grond van tabel 2.8 voor de 

inrichting van toepassing. 

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien degene die de inrichting drijft kan aantonen dat 

ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting 9 van de 10 

werknemers niet met de auto naar de inrichting komen. 

Artikel 2.8 [Treedt in werking per 1 januari 2014] 

Voor de toepassing van tabel 2.8 worden de volgende gemeenten als een normaal regime aangemerkt: 

Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, 

Assen, Bergen op Zoom, Breda, Capelle aan den IJssel, Delft, Deventer, Diemen, Doetinchem, Dordrecht, 

Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Goes, Gorinchem, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 

Haarlemmermeer, Heemstede, Heerhugowaard, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Hilversum, 

Hoorn, Houten, Leeuwarden, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Nieuwegein, 

Nijmegen, Oegstgeest, Oss, Papendrecht, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Sittard-

Geleen, Sliedrecht, Tilburg, Utrecht, Veenendaal, Veghel, Velsen, Venlo, Vlaardingen, Waddinxveen, 

Westland, Woerden, Zaanstad, Zeist, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwijndrecht en Zwolle. 
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Tabel 2.8  

   

Ministeriële Regeling - Afvalbeheer (Afdeling 2.3) 

Artikel 2.9 

De categorieën van afvalstoffen, bedoeld in artikel 2.12, vierde lid, van het besluit, waarin de afvalstoffen in 

ieder geval vergelijkbaar zijn wat betreft aard, samenstelling en concentratie, zijn de categorieën genoemd in 

de bijlage bij de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen, en: 

a. autowrakken die vloeistoffen of gevaarlijke stoffen bevatten; 

b. brandblussers groter dan 1 kilogram en gasflessen en overige drukhouders die gassen bevatten; 

c. LPG-tanks; 

d. lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen; 

e. IBC-bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit; 

f. oliedrukkabels; 

g. gepantserde papier-loodkabels; 

h. teerhoudend of bitumineus dakafval; 

i. composieten van teerhoudend of bitumineus dakafval; 

j. dakgrind verkleefd met teer of bitumen; 

k. banden van voertuigen; 

l. cellenbeton; 

m. gipsproducten; 

n. groenafval; 

o. A- en B-hout; 

p. kunststof dat geschikt is voor recycling als materiaal of product;  

q. laminaatverpakking en kunststof, dat ongeschikt is voor recycling als materiaal of product; 

r. metalen; 

s. papier en karton; 

t. papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en restanten, uitgezonderd oliedrukkabels en gepantserde 

papier-loodkabels; 

u. asfalt, anders dan teerhoudend asfalt; 

v. bouwstoffen, als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar 

zijn, uitgezonderd IBC-bouwstoffen, cellenbeton, teerhoudend of bitumineus dakafval, composieten van 

teerhoudend of bitumineus dakafval, dakgrind verkleefd met teer of bitumen en asfalt; 

w. textiel; 

x. verpakkingsglas; 

y. vlakglas. 

Ministeriële Regeling - Slotbepalingen (§ 6.2) 

Artikel 6.15 

1.  De artikelen van deze regeling treden in werking met ingang van 1 januari 2008 met uitzondering van: 

a. artikel 2.2, vierde lid, tweede volzin, voor zover het MTBE en ETBE betreft; 

b. afdeling 2.2 en bijlage 1; 

c. artikel 4.30; 

d. de paragrafen 3.3.4 voor zover het opslag van bilgewater en afgewerkte olie in ondergrondse 

opslagtanks betreft en 4.1.1 voor zover het de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in verpakking 

betreft afkomstig van onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen, ten aanzien van inrichtingen 

waar gelegenheid wordt geboden voor het afmeren van pleziervaartuigen; 

e. artikel 4.32 voor zover het de opslag van afgedankte apparatuur betreft, ten aanzien van inrichtingen 

met een opslag tot 35 kubieke meter afgedankte apparatuur, bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de 
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Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur die conform artikel 4 van die regeling zijn 

ingenomen bij het ter beschikking stellen van een nieuw product; 

f. artikel 4.32 voor zover het de opslag van autowrakken betreft, ten aanzien van inrichtingen waar 

onderhoud en reparatie van motorvoertuigen plaatsvindt en waar autowrakken worden opgeslagen 

waarop op 31 december 2007 het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van 

toepassing was of zou zijn geweest; 

g. paragraaf 4.1.1 voor zover het de opslag van gevaarlijke afvalstoffen betreft ontstaan bij 

bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden of herstelwerkzaamheden die buiten de 

inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft, ten aanzien van inrichtingen met een 

opslag van gevaarlijke afvalstoffen ontstaan bij bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden 

of herstelwerkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft, 

waarop op 31 december 2007 

1°. het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer; 

2°. het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer; 

3°. het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer; 

4°. het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, of 

5°. het Besluit jachthavens, 

van toepassing was of zou zijn geweest. 

2. Artikel 4.30 treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling bodemkwaliteit in werking treedt. 

3. Artikel 2.2, vierde lid, tweede volzin, voor zover het MTBE en ETBE betreft, treedt in werking met ingang 

van 1 januari 2009. Afdeling 2.2 en bijlage 1 treden in werking met ingang van 1 januari 2014. 

4. De volgende artikelen en paragrafen treden in werking met ingang van een door de Minister in 

overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat te bepalen tijdstip, dat voor de 

verschillende artikelen of paragrafen verschillend kan worden vastgesteld: 

a. artikel 4.32 voor zover het de opslag van afgedankte apparatuur betreft, ten aanzien van inrichtingen 

met een opslag tot 35 kubieke meter afgedankte apparatuur, bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de 

Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur die conform artikel 4 van die regeling zijn 

ingenomen bij het ter beschikking stellen van een nieuw product; 

b. artikel 4.32 voor zover het de opslag van autowrakken betreft, ten aanzien van inrichtingen waar 

onderhoud en reparatie van motorvoertuigen plaatsvindt en waar autowrakken worden opgeslagen 

waarop op 31 december 2007 het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van 

toepassing was of zou zijn geweest; 

c. de paragrafen 3.3.4 voor zover het opslag van bilgewater en afgewerkte olie in ondergrondse 

opslagtanks betreft en 4.1.1 voor zover het de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in verpakking 

betreft afkomstig van onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen, ten aanzien van inrichtingen 

waar gelegenheid wordt geboden voor het afmeren van pleziervaartuigen; 

d. paragraaf 4.1.1 voor zover het de opslag van gevaarlijke afvalstoffen betreft ontstaan bij 

bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden of herstelwerkzaamheden die buiten de 

inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft, ten aanzien van inrichtingen met een 

opslag van gevaarlijke afvalstoffen ontstaan bij bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden 

of herstelwerkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft, 

waarop op 31 december 2007 

1°. het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer; 

2°. het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer; 

3°. het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer; 

4°. het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, of 

5°. het Besluit jachthavens, 

van toepassing was of zou zijn geweest. 
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