Beantwoording van de zeven vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)

Wijzigingsregeling Activiteitenregeling Milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht

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 (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
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 de
actualisatie van een aantal normalisatiedocumenten van het Nederlands Normalisatie Instituut
(hierna: NEN-normen), de actualisatie van een aantal Bijlagen bij de Activiteitenregeling en de
Mor en ook enkele aanpassingen van juridisch-technische of tekstuele aard.

2. Wie zijn betrokken?
De Activiteitenregeling bevat algemene normen waaraan bedrijven zich moeten houden. De
regeling voert met name een aantal technische wijzigingen door op de algemene normen waaraan
bedrijven moeten voldoen.
De Activiteitenregeling verwijst op diverse plekken naar NEN-normen. NEN-normen bevatten
afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van
producten, diensten en processen. Met het aanpassen van enkele NEN-normen in deze regeling
wordt tegemoetgekomen aan de toezeggingen aan het parlement en het bedrijfsleven om in de
regelgeving de verwijzingen naar documenten met betrekking tot de beste beschikbare
technieken (BBT) zo actueel mogelijk te houden. De NEN-normen die in deze regeling worden
geactualiseerd raken met name aan de werkwijzen van de diverse laboratoria in Nederland. Hen
wordt dan ook door middel van een overgangstermijn de tijd geboden de processen aan te
passen.
Andere wijzigingen betreffen eveneens actualisaties of reparaties. Dit betreft bijvoorbeeld
wasplaatsen, drukregistratievoorziening, inwendig reinigen van veewagens, windturbines en het
mengen van afval.

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.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Zolang de Activiteitenregeling nog geldt – namelijk tot aan de inwerkingtreding van de
Omgevingswet- dient deze zoveel mogelijk actueel te zijn. Indien er tekstuele verbeteringen
nodig zijn gebleken in de praktijk worden deze ook aangebracht 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 in deze wijzigingsregeling naast een aantal inhoudelijke wijzigingen, aanpassingen aan
recente normdocumenten, redactionele correcties en verduidelijkingen op te nemen, wordt de
Activiteitenregeling verbeterd met het oog op een goede uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.
De gevolgen voor het milieu zijn daarmee naar verwachting positief.

