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Inhoud

• Korte inleiding

• Structuur van het Besluit activiteiten leefomgeving

• De beweging van het begrip inrichting naar het begrip activiteit

• Vragen



Samenhang AMvB’s



Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving

Vervangt 13 AMvB’s en 30 ministeriële regelingen, zoals:

– Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

– Besluit emissiearme huisvesting veehouderij

– Besluit en regeling externe veiligheid buisleidingen

– Besluit en regeling lozen buiten inrichtingen

– Besluit omgevingsrecht

– Besluit ontgrondingen in rijkswateren

– Besluit en regeling risico’s en zware ongevallen 2015

– Mijnbouwbesluit

– Vuurwerkbesluit

– Waterbesluit en Waterregeling



Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving

Redenen om Rijksregels te stellen:

• Rijksregels in verband met aan het Rijk toebedeelde taken

• Rijksregels in verband met gelijk speelveld en gelijk 
beschermingsniveau

• Rijksregels in verband met internationaalrechtelijke verplichtingen



Opbouw Besluit activiteiten leefomgeving
H1: Algemeen

Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten
H2: Algemeen
H3: Benoemen activiteit, vergunningplicht, richtingaanwijzer
H4: Concrete regels 
H5: Modules

H15: Slotbepalingen

Activiteiten in of bij:
H6: Waterstaatswerken in beheer bij het Rijk
H7: Noordzee 
H8: Rijkswegen
H9+10: Spoorwegen en luchthavens

H11: Cultureel erfgoed
H12: Werelderfgoed
H13: Gelegenheid bieden tot baden en zwemmen
H14: Grondwateronttrekking en ontgrondingen



Inzoomen: milieubelastende activiteiten (H2-H5)

• H2: Algemeen

Toepassingsbereik, bevoegd gezag, normadressaat, specifieke 
zorgplicht, melding, maatwerk, ongewone voorvallen

• H3: Richtingaanwijzer

Benoemen activiteit, aanwijzen vergunningplichtige gevallen, 
richtingaanwijzer naar algemene regels H4/H5, informatieplicht

• H4: Inhoudelijke regels (doel- en middelvoorschriften)

• H5: Modules



Voorbeeld: Tankstation

Bal

Zwemmen en 
baden

Erfgoed

Rijkswegen en 
spoor

Rijkswateren

Milieubelastende 
Activiteit

Wasstraat

Industrie
Chemische industrie
Papierindustrie
Etc.

Agrarische sector: 
Veehouderij
Glastuinbouw
Etc.

Dienstverlening en Zorg
Chemische wasserijen
Tandartspraktijk
Etc. 

Transport en Logistiek
Tankstation
Motorrevisiebedrijf
Garage
Etc.

Bedrijfstakoverstijgende  
activiteiten

Propaantank
Windturbine
Etc. 

Afleveren 
brandstof

Afleveren LPG 

Propaantank

Windturbine

Tandheelkundige 
bewerkingen



Voorbeeld: Tankstation met tandartspraktijk
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Van inrichting naar milieubelastende activiteit

Redenen om over te stappen naar het begrip activiteit:

• Regels voor milieubelastende activiteiten buiten inrichtingen

• Regels hoeven niet altijd voor de hele inrichting te gelden

• “Onvolkomenheden van het begrip inrichting”

– Bedrijfsmatig of een omvang alsof bedrijfsmatig

– Duur van de activiteit

– Organisatorische binding



Milieubelastende activiteiten in het Bal

• Complexe bedrijven: Seveso-inrichting of ippc-installatie

• Overige bedrijven: hoofdactiviteit + andere milieubelastende 
activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die hiermee 
rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en gevolgen 
kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging, of deze 
functioneel ondersteunen

• Bedrijfstakoverstijgende activiteiten (installaties): hoofdactiviteit



Voorbeeld: tankstation

Artikel 3.250 (milieubelastende activiteit)

1. Het tanken van voertuigen is een milieubelastende activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1. 

2. Deze activiteit omvat ook andere milieubelastende activiteiten die 
worden verricht op dezelfde locatie en die:

a. hiermee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan, en 
gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging, of

b. deze functioneel ondersteunen.

3. Deze paragraaf is niet van toepassing als het tanken van voertuigen 
alleen voor eigen gebruik gebeurt.



Voorbeeld: tankstation met een windturbine

Tankstation met een windturbine: 

De windturbine wekt elektriciteit op voor het tankstation  technisch 

verbonden, dus onderdeel van de milieubelastende activiteit 
‘tankstation’.

Windturbine met een tankstation:

Artikel 3.15 (milieubelastende activiteit)

Het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 
2 m is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

De windturbine is een losstaande activiteit.



Voorbeeld: tankstation met een winkel

De winkel bevat de kassa voor het afrekenen bij het tankstation 

functioneel ondersteunend, dus onderdeel van de activiteit 
tankstation.

Let op: er gelden geen regels van H4/H5, wel specifieke zorgplicht

De winkel is op geen enkele manier verbonden met het tankstation 

de winkel wordt niet geregeld in het Bal



Vragen?


