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Activiteitenbesluit
Het nieuwe Activiteitenbesluit bevat voorschriften per 
activiteit. Bij het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten 
of het veranderen van bestaande bedrijfsactiviteiten 
kunt u volstaan met een melding, als deze bedrijfs-
activiteiten onder dit Activiteitenbesluit vallen. 
U dient echter wel zelf na te gaan aan welke regels uit 
het Activiteitenbesluit u zich heeft te houden. Bij uw 
brancheorganisatie of bij de DCMR kunt u vragen of uw 
bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit. 

Vragen over milieuregels
Voor algemene vragen over milieu- en andere regels 
voor bedrijven heeft het ministerie van Economische 
Zaken in 2008 een helpdesk ingericht. Daar kunnen 
ondernemers terecht voor praktische informatie over 
eisen en procedures (www.antwoordvoorbedrijven.nl).

Milieuvoorschriften
Er bestaan verschillende voorschriften, die kunnen 
gelden voor de milieuaspecten lucht, bodem, geluid en 
veiligheid:

doelvoorschriften geven doeleinden weer waaraan • 
in het belang van het milieu voldaan moet worden, 
maar laten in het midden hoe of met welke 
middelen dat gebeurt (voorbeeld: ‘Er mag geen 
olie en vet worden geloosd in het riool’);
middelvoorschriften geven precies aan met welke • 
middelen het milieu beschermd moet worden 
(voorbeeld: ‘Er moet een vetafscheider worden 
geplaatst om te voorkomen dat olie en vet in het 
riool terechtkomen’);
voorschriften die onderzoeks-, reken-, meet- en • 
registratieverplichtingen bevatten;
voorschriften die u verplichten een fi nanciële • 
zekerheid te stellen; dat kan betekenen dat u 
een bankgarantie of een milieuverzekering moet 
hebben.

Het Activiteitenbesluit bevat doelvoorschriften, 
onderzoeksvoorschriften en voorschriften over 
fi nanciële zekerheid. De middelvoorschriften staan 
in een aparte ministeriële regeling waar in het 
Activiteitenbesluit naar wordt verwezen. Daarnaast 
heeft het bevoegd gezag (DCMR) de mogelijkheid 
om in bepaalde gevallen maatwerkvoorschriften 
op te leggen. Daarin kunnen bijvoorbeeld extra 
onderzoekzoeksverplichtingen of technische 
maatregelen worden opgelegd.

Gevolgen bedrijven
Het nieuwe Activiteitenbesluit heeft gevolgen voor 
nieuwe én bestaande bedrijven. Er zijn per 1 januari 
2008 drie typen bedrijven te onderscheiden.

Type A: geen meldingplicht• 
Type B: meldingplicht• 
Type C: vergunningplicht• 

Vergunningplichtige bedrijven, die ook na 1 januari 
2008 vergunningplichtig blijven, krijgen gedeeltelijk 
met het Activiteitenbesluit te maken. Een beperkt 
aantal voorschriften hoeft dan niet meer in de 
vergunning te worden opgenomen, omdat deze in het 
Activiteitenbesluit staat.

Voor bedrijven die nu vergunningplichtig zijn en na 
1 januari 2008 geheel onder het Activiteitenbesluit 
vallen, geldt een overgangsregeling. Bedrijven hebben 
een half jaar de tijd om te voldoen aan strengere 
eisen uit het Besluit. Daarnaast zijn verschillende 
voorschriften uit de bestaande vergunning nog drie jaar 
geldig als het om maatwerkvoorschriften gaat.

Voor bedrijven die onder de oude branchegerichte 
8.40 AMvB’s vielen, verandert er niet veel (type B). 

Veruit de meeste bedrijven vallen onder algemene milieuregels op basis van de Wet 
Milieubeheer. Deze bedrijven kunnen volstaan met het doen van een melding als zij 
nieuwe bedrijfsactiviteiten starten of bestaande bedrijfsactiviteiten veranderen. 
Zij moeten uiteraard wel voldoen aan de voorschriften uit de betreffende milieuregels. 
Sinds 2008 zijn deze algemene regels vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Het Activi-
teitenbesluit vervangt hiermee bijna alle branchegerichte 8.40 AMvB’s (Algemene Maat-
regel van Bestuur), uitgezonderd die voor landbouw, glastuinbouw en mestbassins. 
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DCMR Milieudienst Rijnmond: voor een veilige en leefbare Rijnmond.

Deze bedrijven vallen nu vollegig onder het 
Activiteitenbesluit. Gestelde eisen blijven bestaan 
in maatwerkvoorschriften, een uitzondering 
daargelaten. 

Voor sommige bedrijven die onder de oude branche-
gerichte 8.40 AMvB’s vielen, vervalt na 1 januari 
2008 de meldingsplicht, zodat ook wijzigingen in de 
bedrijfsvoering niet meer hoeven te worden gemeld 
(type A). 
Het gaat hier vooral om kantooractiviteiten en 
bedrijfsactiviteiten met een geringe milieubelasting, 
waaronder sommige detailhandel. Een deel van 
het Activiteitenbesluit is op deze inrichtingen van 
toepassing.

Nieuwe bedrijven en bedrijven die hun activiteiten 
veranderen, dienen een melding te doen van hun 
activiteiten als deze onder het Activiteitenbesluit 
vallen. 

Melden
Als uw nieuwe of gewijzigde bedrijfsactiviteiten 
onder het Activiteitenbesluit vallen, moet u zich 
waarschijnlijk melden en een plattegrond en 
eventueel aanvullende informatie (zoals een bodem- 
of geluidsonderzoek) aanleveren. 
U kunt zich voor het Activiteitenbesluit digitaal 
melden via http://aim.vrom.nl. 
Ook kunt u via dit adres een overzicht downloaden 
van de voorschriften waaraan u zich moet houden. 

De DCMR Milieudienst Rijnmond
De DCMR werkt aan een goede milieukwaliteit in 
het Rijnmondgebied. Door het karakter van het 
Rijnmondgebied - veel mensen, veel bedrijvigheid en 
weinig ruimte - is de druk op het milieu groot.
In opdracht van zestien gemeenten en de provincie 
werkt de DCMR aan het zo klein mogelijk houden 
van de belasting van het milieu. De DCMR zet 
hiervoor alle beschikbare instrumenten in. Het 
zwaartepunt ligt bij vergunningverlening, handhaving 
en monitoring.


