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› Korte inleiding

› Decentraal, tenzij

› Structuur van het Besluit activiteiten leefomgeving

› Van inrichting naar activiteit

› Maatwerk

Inhoud presentatie
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Samenhang AMvB’s
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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
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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

Inhoud Bal: decentraal, tenzij

529 november 2017



› Locatieonafhankelijke regels

– Beste beschikbare technieken
– Preventieve maatregelen

› Locatieafhankelijke regels: omgevingsplan

– Zo nodig met instructieregel in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Inhoud Bal: karakter van de regels
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› 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

Structuur Bal: milieubelastende activiteiten
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Structuur Bal: voorbeeld
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Bal

Zwemmen en baden

Erfgoed

Rijkswegen en spoor

Rijkswateren

Milieubelastende 
activiteiten

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.

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen
•Propaantank
•Windturbine
•Etc. 

Afleveren brandstof

Afleveren LPG 

Propaantank

Windturbine

Tandheelkundige 
bewerkingen



Structuur Bal: voorbeeld
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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

Van inrichting naar activiteit

1029 november 2017



Milieubelastende activiteiten in het Bal:

› Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (installaties): kernactiviteit

› Complexe bedrijven: Seveso-inrichting of ippc-installatie

› Overige bedrijven: kernactiviteit + andere milieubelastende activiteiten 
die worden verricht op dezelfde locatie die deze functioneel ondersteunen

Van inrichting naar activiteit
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› De mogelijkheid om maatwerkregels en -voorschriften te stellen, 
wordt ruim open gesteld

› De mogelijkheid wordt uitgesloten:

– Aanwijzen milieubelastende activiteit
– Melding
– EU

Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
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› Invoeringsbesluit 

› Aanvullingsbesluit

– Bodem
– Natuur
– Zwemmen

Toekomst van het Bal
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