Wet- en regelgeving

Milieuregelgeving
Milieuregels voor activiteiten van bedrijven en organisaties zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.
Door nagenoeg alle bedrijfstakken onder een systeem van algemene milieuregels te brengen, hoopt
de rijksoverheid de administratieve 'rompslomp' te verminderen. Voor een groot deel van de
Scoutinggroepen en –kampeerterreinen geldt geen vergunning of meldingsplicht. Zij moeten wel
voldoen aan de algemene milieuvoorschriften van het besluit. In het besluit zijn ook regels opgenomen
rond het lozen van afvalwater.
Zorgplichtartikelen
Het Activiteitenbesluit regelt een aantal milieuaspecten in zogenaamde 'zorgplichtartikelen'. Deze
artikelen bepalen dat een bedrijf zo goed mogelijk moet omgaan met afvalwater- en afvalbeheer,
energie, bodem- en grondwaterbescherming enz. Bedrijven moeten bijvoorbeeld zo zuinig mogelijk
omgaan met energie. De wijze waarop zij dit doen, hebben ze vaak zelf in de hand. De gemeente
heeft wel de mogelijkheid om regels te stellen voor de manier waarop bedrijven aan hun zorgplicht
moeten voldoen.
Soorten bedrijven
In het Activiteitenbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten bedrijven of inrichtingen. Ook
gebouwen, kampeerterreinen en havens van Scoutinggroepen worden hierbij als bedrijf/inrichting
gezien. Afhankelijk van je activiteiten word je bij één van de drie ingedeeld. Belangrijk is om alleen
milieurelevante activiteiten die gedurende minimaal zes maanden (verwarmingsinstallatie) of
structureel van aard zijn (botenonderhoud bij waterwerkgroepen) mee te nemen in de beslissing. Een
incidenteel feestje heeft geen invloed op onderstaande indeling.
Type A-inrichtingen zijn de inrichtingen van het Activiteitenbesluit die onder het ‘lichte regime’ van de
algemene regels vallen. Dergelijke inrichtingen zijn voor het milieu minder belastend en hierdoor geldt
dat er geen melding aan het bevoegde gezag verplicht is. Alleen enkele algemene zorgplicht artikelen
zijn van toepassing. De gemeente zal alleen bij klachten van omwonenden handhavend optreden.
Type B-inrichtingen zijn de inrichtingen die niet vergunningplichtig zijn: op deze inrichtingen is
het hele Activiteitenbesluit van toepassing. Deze inrichtingen moeten bij de oprichting of wijziging wel
een melding aan het bevoegd gezag doen. Bij deze inrichtingen zal de gemeente op structurele basis
een controlebezoek afleggen. Nadat de organisatie zich heeft gemeld als type B bedrijf hoeft er geen
milieuvergunning te worden aangevraagd.
Type C-inrichtingen zijn de inrichtingen die vergunningplichtig zijn. Het activiteitenbesluit kan op
sommige activiteiten van toepassing zijn. Dit type bedrijf dient een volledige milieuvergunning aan te
vragen en kan niet volstaan met een melding.
Via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM: www.aimonline.nl) kun je checken of een vergunning of
melding nodig is, inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen, en in één keer online melden. De AIM
is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake
zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Voor meer informatie hierover kun je
kijken op de website van InfoMil. Je kunt voor vragen ook terecht bij je gemeente.
Voor Scouting is geen standaard bedrijfsprofiel samengesteld. Op voorhand is niet aan te geven waar
Scouting ingedeeld wordt, omdat de activiteiten die je doet bepalend zijn. Over het algemeen zal het
erop neerkomen dat een Scoutinggroep een Type A-inrichting is en niet hoeft te melden en niet
vergunningplichtig is. Scoutingkampeerterreinen kunnen zowel een type A als type B inrichting
worden, afhankelijk van de lokale situatie. Waterscoutinggroepen vallen door hun activiteiten in veel
gevallen onder de meldingsplicht. Sommige activiteiten van Scoutinggroepen- of kampeerterreinen
kunnen dusdanig belastend zijn voor het milieu dat sprake is van een vergunningplicht.
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Handhaving en meer informatie
De gemeente is verantwoordelijk voor het behandelen van de meldingen en de handhaving van de
milieuwetgeving. Is de Scoutinggroep meldingsplichtig, dan kan dit via de website of direct bij je
gemeente gemeld worden. Indien er bij een type B of C inrichting een grote verandering plaats vindt
dient er opnieuw een melding te worden ingediend of een vergunning te worden aangevraagd.
Meer informatie
Wet milieubeheer
Activiteitenbesluit
Informatiecentrum Milieuvergunningen
Activiteitenbesluit Internetmodule
Infoblad Afvalinzameling
Infoblad Lozingen

www.wetten.nl
www.wetten.nl
www.infomil.nl
www.aimonline.nl
www.scouting.nl
www.scouting.nl

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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