Beantwoording van de zeven vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl
1. Wat is de aanleiding?
De ontwerp-regeling bevat een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna:
Activiteitenregeling) en de Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor). De aanleiding hiervoor is met
name de jaarlijkse reguliere actualisatie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toezeggingen
aan het parlement en het bedrijfsleven om in de regelgeving de verwijzingen naar documenten
met betrekking tot de best beschikbare technieken (BBT) zo actueel mogelijk te houden.
2. Wie zijn betrokken?
De Activiteitenregeling bevat algemene normen waaraan bedrijven zich moeten houden. De
wijzigingsregeling voert met name een aantal technische wijzigingen door op de algemene
normen waaraan bedrijven moeten voldoen.
3. Wat is het probleem?

De actualisaties en verbeteringen maken een betere naleving, uitvoering en handhaving van de
regeling mogelijk. Het betreft regulier onderhoud aan de regeling dat nog wordt uitgevoerd
gedurende de relatief korte periode tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op het
moment dat deze wet en de daarbij behorende besluiten inwerking treedt, vervalt deze regeling.
4. Wat is het doel?
Door de artikelen te actualiseren en waar nodig reparaties uit te voeren,

wordt de

Activiteitenregeling verbeterd. Dit onderhoud is nodig met het oog op een goede uitvoering en
handhaving van de Activiteitenregeling. Dit is in het belang van het beperken van de nadelige
gevolgen voor het milieu als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten.
De aanpassing betreft onder meer de actualisatie van de nieuwe PGS-richtlijn 31 ‘Overige
gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’. PGS staat voor
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De Publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die
gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn
belast met het toezicht op deze bedrijven. De Publicatiereeks geeft de stand van de techniek weer
en waar relevant wordt verwezen naar regelgeving en voorschriften. Alle PGS-en zijn vrij
toegankelijk via de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
Daarnaast betreft de wijziging een actualisatie inzake NEN 1059 dat gaat over
gasvoorzieningssystemen. Het gaat hier om een normalisatiedocument van het Nederlands
Normalisatie Instituut. NEN-normen bevatten afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar
maken over de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en processen.

De wijzigingsregeling gaat ook over het Handboek Immissienorm Water. Het handboek is
geactualiseerd ten opzichte van het Handboek Immissietoets 2016. Belangrijke aanleiding voor de
aanpassing is de op 17 september 2017 in de Tweede Kamer aangenomen motie van de leden
Van Eijs en Kröger (Kamerstukken II, 2017/18, 25883, nr. 299). Deze motie heeft tot doel
drinkwaterbedrijven inzicht te bieden in wat bedrijven op welk moment in het oppervlaktewater
lozen. In het Handboek Immissietoets is opgenomen dat als uit de immissietoets blijkt dat de
voorgenomen lozing nadelige effecten kan hebben op een waterwinlocatie, degene die wil lozen
het drinkwaterbedrijf moet informeren over alle te lozen stoffen en de daarbij horende ABMclassificaties. Dit maakt het voor een drinkwaterbedrijf mogelijk voorafgaand aan de lozing te
handelen.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Zolang de Activiteitenregeling nog geldt – namelijk tot aan de inwerkingtreding van de
Omgevingswet- dient deze zoveel mogelijk actueel te zijn om zo de uitvoering en handhaving van
de Activiteitenregeling beter mogelijk te maken.
6. Wat is het beste instrument?
Door de Activiteitenregeling te actualiseren en (tekstuele) verbeteringen aan te brengen, blijft
deze beter toepasbaar in de uitvoeringspraktijk.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De veranderingen die deze wijzigingsregeling aanbrengt, zijn niet van toepassing op burgers.
De meeste wijzigingen zijn gericht op het actueel houden van de Activiteitenregeling en daarmee
op het behoud van een goede uitvoerbaarheid en naleefbaarheid van de Activiteitenregeling voor
bedrijven.
Wat betreft de bestuurlijke lasten voor overheden kan ervan worden uitgegaan dat de lasten voor
de noodzakelijke kennisname van dit besluit beperkt zijn, omdat andere overheden al bekend zijn
met de Activiteitenregeling. De verbeteringen en reparaties maken een betere uitvoering en
handhaving mogelijk.
Door de Activiteitenregeling aan te passen aan de geactualiseerde normdocumenten, wordt deze
regeling verbeterd. De gevolgen voor het milieu zijn daarmee naar verwachting positief.

