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WET MILIEUBEHEER EN HET ACTIVITEITENBESLUIT
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
-

Minder meldings- en vergunningsplicht
Zorgplichtartikelen
Soorten bedrijven
Handhaving en meer informatie
Meer informatie

Op 1 januari 2008 is het nieuwe Activiteitenbesluit in werking getreden. Dit besluit
vervangt allerlei andere besluiten, zoals het besluit Jachthavens en het besluit Horeca,
sport en recreatie-inrichtingen, waar voorheen Scoutingkampeerterreinen mee te maken
hadden. Door nagenoeg alle bedrijfstakken onder het systeem van algemene milieuregels
te brengen, hoopt de rijksoverheid de administratieve 'rompslomp' te verminderen. Voor
veel Scoutingkampeerterreinen vervalt de meldingsplicht. Uitgangspunt blijft wel dat het
milieu op een zelfde niveau wordt beschermd.
Minder meldings- en vergunningsplicht
Voor veel bedrijven leidt het Activiteitenbesluit tot vermindering van administratieve
werkzaamheden; het aantal nu nog verplichte meldingen, keuringen en rapportages van
bijvoorbeeld vloeistofdichte vloeren of installaties wordt minder. Landelijk hoeven
ongeveer 70.000 bedrijven niets meer te melden. Daaronder vallen detaillisten,
kantoorgebouwen, scholen en dergelijke. Voor een groot deel van de Scoutinggroepen en
-kampeerterreinen vervalt ook de meldingsplicht . Uiteraard moeten ze wel voldoen aan
de milieuvoorschriften van het besluit. In het besluit zijn ook regels opgenomen rond het
lozen van afvalwater.
Zorgplichtartikelen
Het nieuwe Activiteitenbesluit regelt - meer dan voorheen - een aantal milieu-aspecten 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 wèl de
mogelijkheid om regels te stellen voor de manier waarop bedrijven aan hun zorgplicht
moeten voldoen.
Soorten bedrijven
In het nieuwe besluit 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.
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 alleen dat bij de oprichting of wijziging een melding aan het
bevoegde gezag niet verplicht is. Verder is het Activiteitenbesluit volledig van toepassing.
Type B-inrichtingen zijn de inrichtingen die niet (meer) 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.
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Type C-inrichtingen zijn de inrichtingen die vergunningplichtig zijn.
Via de website van het ministerie van VROM (http://aim.vrom.nl/) kun je uitzoeken tot
welke categorie je behoort. Ook kun je direct een melding doen als dit nodig blijkt. 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 algemene
Scoutinggroep een Type A-inrichting is en niet meer hoeft te melden en niet
vergunningplichtig is. Ook de meeste Scoutingkampeerterreinen zijn hiervan vrijgesteld.
Voor waterwerkgroepen kan het wel nodig zijn om een melding te doen. Soms is een
dergelijke groep misschien wel vergunningplichtig.
Handhaving en meer informatie
De gemeente is verantwoordelijk voor de milieuvergunningen en de handhaving van de
milieuwetgeving. Ben je meldingsplichtig, dan moet je je inrichting ook bij de gemeente
melden. De gemeente kan je meer informatie geven over de regels die gelden.
Meer informatie
Wet milieubeheer
Activiteitenbesluit
Informatiecentrum Milieuvergunningen
Algemene informatie
Online wijzer voor het activiteitenbesluit Milieubeheer
Infoblad Afvalinzameling
Infoblad Lozingen
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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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