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Toelichting 
Alleen Wet milieubeheer-inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit of hebben een 
omgevingsvergunning milieu of omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.  

Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer (Wm) is een belangrijk begrip in de 
milieuregelgeving voor bedrijven. Niet alle bedrijven zijn 'Wm-inrichtingen'. Bedrijven die 
geen Wm-inrichting zijn, hoeven niet te voldoen aan het Activiteitenbesluit. Ook hebben zij 
geen omgevingsvergunning milieu nodig. 

 

Activiteitenbesluit 

- Milieuvergunning. 

In  het Activiteitenbesluit staan milieuregels, vooral voor bedrijven. Alle bedrijven in 
Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, behalve als ze geen 'inrichting' zijn. 

Veel van de voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn verder uitgewerkt in de 
Activiteitenregeling. 

In het Activiteitenbesluit staan regels per soort milieubelastende activiteit (bijvoorbeeld 
metaalbewerking) en per soort milieubelasting (bijvoorbeeld geluid). 

Soms is het mogelijk om met 'maatwerkvoorschriften' af te wijken van de regels van het 
Activiteitenbesluit. 

 

Voorschriften 
- Het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2008 in werking getreden.  

- Met de invoering van het Activiteitenbesluit is het systeem van de Wet milieubeheer (Wm) 
omgedraaid. Het verbod om een inrichting op te richten, te veranderen en in werking te 
hebben zonder een daartoe verleende vergunning blijft direct gelden voor gpbv-installaties 
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging), welke afkomstig is uit de 
Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Deze richtlijn is in 
2005 in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer onder de naam gpbv-
installatie. Voor deze bedrijven geldt naast de algemene regels nog een vergunningplicht. 
Het merendeel van de bedrijven heeft geen vergunning meer nodig en valt onder een 
stelsel van algemene regels voor inrichtingen (het Activiteitenbesluit). 

- Voor 1 januari 2008 was een inrichting op grond van de Wet milieubeheer (art. 8.1) 
vergunningplichtig, tenzij de uitgevoerde activiteiten onder een branchegerichte 8.40-
AMvB (Algemene Maatregelen van Bestuur) vielen. Dit principe is per 1 januari 2008 
gewijzigd in de Wet milieubeheer.  

- Per 1 januari 2008 hebben 11 bestaande 8.40-AMvB’s plaatsgemaakt voor één nieuwe 
AMvB: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter bekend als het 
Activiteitenbesluit. Dit betekent dat voor veel bedrijven de milieuvergunning is komen te 
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vervallen en dat er ook minder Wvo-vergunningen (Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren) nodig zijn. 

- Het Activiteitenbesluit onderscheidt drie type bedrijven (artikel 1.2 van het besluit). 
Afhankelijk van de mogelijke effecten voor het milieu door de activiteiten van een bedrijf, 
wordt een bedrijf getypeerd. De Wm bepaalt de typering van de inrichting. De typering is 
daarna ook bepalend voor de waterkwaliteitsbeheerder. 

• Welke inrichtingen type A zijn, staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. 

• Alle inrichtingen die niet type A of C zijn, zijn type B. 

• Alle inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu moeten hebben, zijn type C. 

De verschillende type bedrijven: 

• Type A 

Bedrijven waarvan de activiteiten weinig (negatieve) invloed hebben op het milieu, 
vallen onder het zogenaamde ‘lichte regime’. Het zijn bedrijven waarvan uit de 
praktijk is gebleken dat er toezicht is en handhaving plaatsvindt naar aanleiding van 
klachten, het zogenaamde piepsysteem. Nieuw is dat deze bedrijven zich niet hoeven 
te melden bij het bevoegd gezag bij oprichting of wijziging van het bedrijf. Daarnaast 
gelden er in beginsel geen administratieve verplichtingen meer voor. Voorbeelden van 
bedrijven die onder deze categorie vallen zijn: kantoren, banken, sommige 
opslagbedrijven, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen. Een type A 
aanduiding houdt echter niet in dat gemeenten deze inrichtingen niet hoeven te 
registreren en daarop geen toezicht hoeven te houden. 

• Type B 

Bedrijven waarvoor geen vergunningsplicht (meer) geldt en die geheel onder de 
algemene regels vallen. 

Het gaat voornamelijk om bedrijven die voorheen onder de oude 8.40 AMvB’s vielen 
en niet type A zijn. Voorbeelden van bedrijven die onder deze categorie vallen zijn: 
een groot aantal bedrijven uit de metaalelektrobranche, tandheelkundige laboratoria, 
zeefdrukkerijen en een klein deel van de afvalverwerkende bedrijven die door 
versoepeling of het vervallen van de uitsluitcriteria nu wel onder de algemene regels 
vallen. 

Voor deze bedrijven is het voldoende om bij oprichting, wijziging of uitbreiding van 
het bedrijf bij het bevoegd gezag de activiteiten te melden. Voor bestaande 
bedrijven die ook in de huidige situatie onder een 8.40-AMvB vallen, is geen nieuwe 
melding nodig. Alle hoofdstukken uit het Activiteitenbesluit zijn van toepassing. Voor 
bestaande bedrijven die van vergunningplicht naar melding gaan wordt de bestaande 
vergunningaanvraag als melding beschouwd. 

• Type C 

Bedrijven waarvoor de vergunningplicht nog steeds geldt. Uitgezonderd IPPC-
bedrijven (of gpbv-installaties); deze vallen helemaal niet onder het 
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Activiteitenbesluit en krijgen dus geen letteraanduiding. Type C-bedrijven krijgen 
voor een deel van de activiteiten te maken met de voorschriften in met name 
hoofdstuk 3. Het gaat om voorschriften die voorheen in de 8.44-AMvB’s opgenomen 
waren (instructie AMvB’s). Hierbij valt te denken aan activiteiten die voorheen 
stonden in het Besluit opslaan in ondergrondse tanks, het Besluit voorzieningen en 
installaties milieubeheer en het Besluit tankstations milieubeheer. Deze activiteiten 
zijn aangevuld met een aantal activiteiten voor afvalwater. Bijvoorbeeld het lozen 
van huishoudelijk (bedrijfs)afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater 
(bronneringswater). 

Voor een (zij het beperkte) doorwerking van het Activiteitenbesluit zijn alle 
landbouwinrichtingen onder type C gebracht. 
 

- De systematiek van de Wet milieubeheer (Wm) is veranderd en enkele onderdelen 
(bijvoorbeeld artikel 8.1) van de Wm zijn per januari 2008 gewijzigd. Het aanwijzen van 
het bevoegd gezag is met de komst van het Activiteitenbesluit niet gewijzigd. Deze 
bevoegdheidstoewijzing volgt op dezelfde wijze uit het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer en uit de Waterwet. Hierbij vervult de gemeente een 
centrale rol in het proces via de 1-loket werkwijze. De melding wordt gedaan bij de 
gemeente waar het bedrijf gevestigd is, waarna de gemeente zorgt voor eventuele 
doorzending naar het bevoegd gezag: de Provincie, het Rijk of waterkwaliteitsbeheerder 
(waterschap). 
 

- Een bedrijf meldt bij de plaatselijke gemeente dat het bestaat en welke activiteiten het 
verricht. In de AMvB staat aan welke voorschriften het bedrijf moet voldoen. Een bedrijf 
moet zelf de regels naleven. Handhaving vindt steekproefsgewijs plaats door het bevoegd 
gezag. 
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- Welke regels gelden er voor de verschillende Types A, B en C: 

Activiteitenbesluit Type A Type B Type C 

Afdeling 1.1 Ja Ja Alleen van toepassing voor zover 
het uit activiteiten voortvloeit. 

Afdeling 1.2 Nee Ja Idem 

Afdeling 2.1, 2.2, 2.4 
en 2.10 

Ja Ja Idem 

Afdeling 2.3, 2.5 t/m 
2.9 

Ja Ja Nee 

Hoofdstuk 3 Ja Ja Ja 

Hoofdstuk 4 Ja Ja Alleen betrekking tot paragraaf 
4.1.5 + art. 4.18 (keuring voor 
zover het betreft WKK-
installatie) 

Hoofdstuk 6 Ja Ja Alleen van toepassing voor zover 
het uit de activiteiten 
voortvloeit. 

 

Naleving voorschriften 

• Een bedrijf met een milieuvergunning (gpbv-installaties) dient deze strikt na te leven. 
Bij wijziging van activiteiten dient dit vooraf gemeld te worden. Dat moet gebeuren 
ten minste vier weken voordat de nieuwe of gewijzigde activiteiten beginnen. 

• Een bedrijf zonder milieuvergunning valt waarschijnlijk onder de algemene regels 
voor inrichtingen (het Activiteitenbesluit). Dit houdt in dat zij wijzigingen van 
activiteiten moeten melden. Dat moet gebeuren ten minste vier weken voordat die 
activiteiten beginnen. Daarnaast dienen ze de opgestelde regels in het AMvB na te 
leven. 

 

Documenten 
- Geldige originele (actuele) milieuvergunning. 

- Bijbehorende tekeningen. 

- Bijbehorende documenten. 

- Bewijs van naleving van de vergunning. Documenten die aantonen dat de milieuvergunning 
of het activiteitenbesluit inhoudelijk wordt nageleefd. Dit kunnen goedkeuringen zijn na 
een controle door het bevoegd gezag of certificaten van milieusystemen (onder andere 
koel- en stookinstallaties). 
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- Erkende maatregelen lijst (EML). 

- Energy Efficiency Audit (EED). 

- Asbest inventarisatierapport. 

 

Opmerkingen 

- Voor een aantal milieuaspecten bevat het Activiteitenbesluit een zorgplichtbepaling. Dat 
houdt in dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om nadelige gevolgen voor het 
milieu zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

- Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu 
wordt onder andere verstaan: 

• Doelmatig gebruik van energie. 

• Doelmatig beheer van afvalwater. 

• Doelmatig beheer van afvalstoffen. 

• Voorkomen/beperken bodemverontreiniging. 

• Voorkomen/beperken verontreiniging van het oppervlaktewater. 

• Voorkomen/beperken van luchtverontreiniging. 

• Voorkomen/beperken van geluidhinder. 

• Voorkomen/beperken van verkeer van personen en goederen naar de inrichting. 

• Enzovoort. 
 

- Voorbeelden hoe bovengenoemde punten kunnen worden opgevolgd: 

• Afvalbeheer: afvalstoffen worden gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden 
afgegeven. 

• Energiebesparing: het treffen van energiebesparende maatregelen met een 
terugverdientijd van vijf jaar of minder. Wanneer 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, kan het bevoegd gezag 
verplichten om, binnen een te bepalen termijn, onderzoek te (laten) verrichten 
waaruit blijkt dat kan worden voldaan aan energiebesparende maatregelen met een 
terugverdientijd van vijf jaar of minder. 

• Verkeer en vervoer: een bedrijf treft voorzieningen voor het vervoer van eigen 
werknemers van en naar de inrichting. Bij een bedrijf of inrichting van meer dan 500 
werknemers kan het bevoegd gezag verplichten om, binnen een te bepalen termijn, 
onderzoek te (laten) verrichten waaruit blijkt welke aanvullende maatregelen kunnen 
worden toegepast om het aantal vervoersbewegingen van het eigen personeel terug 
te dringen. 
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• Zie verder onder hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit “Algemene regels ten 
aanzien van alle activiteiten”. Waarin de zorgplicht en de maatregelen om 
energiebesparende maatregelen toe te passen verder worden toegelicht. 

- Het opstellen van een plan van aanpak is met het inwerking treden van het 
Activiteitenbesluit komen te vervallen. De aspecten die normaliter in het plan van aanpak 
worden benoemd om energiebesparende maatregelen te treffen, zijn nu specifiek 
opgenomen in het Activiteitenbesluit. 
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Systematiek Activiteitenbesluit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


