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Ontwikkelingen 2015

1. 1 juli 2015: art. 2.17 Abm. Toelaatbare geluidbelasting van 

woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen 

(Stb. 2015. 196).

2. Vierde tranche (Stb. 2015, 337 en 450):

1. 1 december 2015: art. 2.15 Abm en Erkende maatregelen energiebesparing.

2. 1 januari 2016:
1. Circa 1.500 nieuwe activiteiten

2. Verplaatsing overgangsrecht

3. Inbouw Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)

4. Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer

5. Besluit lpg-tankstations milieubeheer

6. Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer

7. Ondergrondse tanks

8. Koelinstallaties

9. Rechtsbasis tussenopslag autowrakken na demontage

10. Industriële emissies (verduidelijking)

11. Vervallen verwijzingen naar vervallen NEN-normen
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Jurisprudentie 2015

1. ECLI:NL:RVS:2015:1530: geen informatieplicht overheid bij 

overgang naar Abm

2. ECLI:NL:RVS:2015:1741: verplaatsing tankstation leidt niet tot 

legalisatie

3. ECLI:NL:RVS:2015:737: geluid veroorzaakt door traditioneel 

schieten is uitputtend geregeld (art. 2.18 lid 1 onder g Abm)

4. ECLI:NL:RVS:2015:3786: stemgeluid van alle kinderen op terrein 

basisschool blijft buiten beschouwing; niet geluid door spelen (art. 

2.18 lid 1 onder h Abm). Geluid door spelen/niet-stemgeluid valt 

niet onder (sport)activiteiten en moet dus wel worden 

meegenomen (art. 2.18 lid 3 onder b Abm)

5. ECLI:NL:RVS:2015:1631: oproermomenten papegaaien
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Jurisprudentie 2015

6. ECLI:NL:RVS:2015:1276 een hoge druk van 90 bar dient te 

worden aangemerkt als een hoge druk in de zin van art. 4.99 lid 3 

Abm

7. ECLI:NL:RVS:2015:2246 jaargemiddelde emissiegrenswaarden 

van zoutzuur (HCl) en waterstoffluoride (HF) mag niet worden 

gecorrigeerd met een vaste waarde, maar met een 

betrouwbaarheidsinterval, een waarde die per inrichting en 

meetsysteem moet worden berekend

8. ECLI:NL:RVS:2015:3377 omgevingsvergunning van rechtswege 

zonder melding. Art. 8.41a Wm biedt mogelijkheid om aanvrager in 

de gelegenheid te stellen later te melden
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Conclusie AG Widdershoven: meldingen

1. ECLI:NL:RVS:2014:4116 conclusie Widdershoven inzake 

meldingenstelsels APV

2. Melding ivm algemene regels, melding als uitzondering op 

vergunningplicht, melding als gebod en melding als uitzondering 

op voorwaardelijke gebodsbepaling

3. Melding ex art. 1.10 Abm is melding ivm algemene regels

4. Melding is geen voorwaarde voor gelding van algemene regels

5. Geen rechtsmiddelen tegen acceptatie melding

6. Opleggen van maatwerkvoorschrift of afwijzen van aanvraag van 

derde om dat te doen is beschikking waartegen wel rechtsmiddelen 

openstaan.
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Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

1. Het Bal geeft invulling aan art. 4.3 Ow, met name voor 

milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten.

2. Het Bal vervangt 24 AMvBs, waaronder het Activiteitenbesluit, het 

Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten 

inrichtingen.
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Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

1. Weeffouten in het Activiteitenbesluit:

1. De meeste artikelen zijn van toepassing maar niet relevant. Ondergrenzen 

helpen niet altijd.

2. Onderverdeling activiteiten vaak beleidsmatig of historisch bepaald.

2. Doel structuur Bal: wie zoekt in het Bal wordt alleen met regels 

geconfronteerd die voor zijn activiteit van belang zijn.

3. Uitgangspunt: gezichtspunt van degene die activiteit uitvoert en zo 

nodig regels over verschillende categorieën activiteiten bijeen.

4. Waar in de Ow activiteiten uit elkaar zijn getrokken, worden ze in 

het Bal bij elkaar en in samenhang behandeld.

5. Via een getrapte structuur worden voor activiteiten alleen regels 

van toepassing verklaard die daadwerkelijk relevant zijn.
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Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
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