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STEM 
 
STEM staat voor "Structurele Evaluatie Milieuwetgeving". 
Het programma, en alle binnen dit programma uitgevoerde evaluatieonderzoeken, worden 
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. Het onderzoeksprogramma loopt van september 2004 tot en met december 2010, 
en is een concreet vervolg op de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM) die de 
evaluatie van milieuwetgeving tot 1 januari 2004 op zich heeft genomen. 
 
In het onderzoeksprogramma worden zowel ex ante als ex post evaluatie van milieuwetgeving 
verricht. De resultaten van de onderzoeken dragen bij aan kennis inzake regulering op het 
milieubeleidsterrein, dat wil zeggen inzake de mogelijkheden om via wetgeving het milieu in 
brede zin te beschermen. De resultaten van de onderzoeken zullen tevens gericht zijn op de 
verbetering van de kwaliteit van regelgeving in brede zin, waaronder in ieder geval worden 
begrepen vraagstukken van subsidiariteit (is regelgeving (in de gegeven vorm) wenselijk), de 
effectiviteit, efficiëntie, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelgeving, de 
vormgeving van de waarborgen voor burgers (kenbaarheid, inspraak, rechtsbescherming) en 
de rechtmatigheid. 
Per jaar wordt, mede aan de hand van dit meerjarig onderzoeksprogramma, een 
jaarprogramma opgesteld waarin de concreet uit te voeren evaluatiestudies worden benoemd. 
 
Eerder is in het kader van STEM verschenen: 
 2005/1: Implementatie van de richtlijn milieuaansprakelijkheid; een verkenning naar de 

bevoegde instantie(s) in Nederland 
 2005/2: Onzekere milieurisico’s: een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere 

milieurisico’s door de wetgever, bestuur en de rechter; Deel 1: Inleidend rapport 
 2005/3: Decentraliseren of dereguleren? Milieuregulering door decentrale overheden bij 

deregulering van VROM-wetgeving 
 2005/4: Het milieujaarverslag, zes jaar later 
 2005/5: Onzekere milieurisico’s: een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere 

milieurisico’s door de wetgever, bestuur en de rechter; Deel 2: Praktijkonderzoek 
 2005/6: Modernisering van VROM-pseudowetgeving 
 2005/7: De verdeling van broeikasgasemissierechten in de EU bezien in het licht van 

concurrentieverhoudingen 
 2006/1: Bijdrage aan de startnotitie evaluatie emissiehandel, juridisch deel 
 2006/2: Evaluatie Besluit financiële zekerheid 
 2006/3: Bodembescherming via ruimtelijke ordening, milieu- en waterspoor 
 2006/4: Evaluatie Kernenergiewet 
 2006/5: Onzekere milieurisico’s: een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere 

milieurisico’s door de wetgever, bestuur en de rechter; Deel 3: buitenlandse inspiratie voor 
besluitvorming in Nederland 

 2007/1: Het beoordelingskader van de IPPC Richtlijn; implementatie, interpretatie en 
toepassing 

 2007/2: Evaluatie Wet handhavingsstructuur en Besluit kwaliteitseisen handhaving 
milieubeheer 

 2007/3: Nut en noodzaak van kwaliteitseisen voor handhaving in het rode spoor 
 2007/4: Europese grenzen aan de regulering van milieugevolgen van bedrijven door 

algemene regels 
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 2007/5: De burger als consument van het milieu; een vergelijking naar alternatieve 
mogelijkheden ter versterking van de handhaving van het milieurecht 

 2008/1: Evaluatie ‘De verwerking verantwoord’ 
 2008/2: De rol van conformiteitsbeoordelingen bij de handhaving van het milieurecht 
 2008/3: Ambtshalve wijziging van de milieuvergunning; het richtlijn voorstel industriële 

emissies en de actualisatie van milieuvergunning 
 2008/4: Openbaarmaking van milieu-informatie; evaluatie van de uitvoering van 

verplichtingen uit het Aarhus-verdrag en richtlijn 2003/4/EG 
 

Verdere informatie is te vinden op www.evaluatiemilieuwetgeving.nl. Daar zijn ook de 
uitgebrachte evaluatiestudies te downloaden. 
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Samenvatting 

Het begrip inrichting is sinds lange tijd een belangrijk aangrijpingspunt voor de 
regulering van milieubelastende activiteiten in de Wm. In de loop der tijd zijn door 
de verdere uitbouw van de Wm nieuwe aangrijpingspunten (zoals handelingen 
met stoffen en producten) in beeld zijn gekomen. De Wm heeft een ruime 
reikwijdte en ziet niet alleen, zoals voorheen de Hinderwet, op de regulering van 
de milieubelasting door inrichtingen.  
 
In eerdere onderzoeken is geconcludeerd dat het begrip inrichting als 
aangrijpingspunt voor de regulering van milieubelastende activiteiten niet hoeft te 
worden verlaten. Sinds deze onderzoeken (2002 en 2005) hebben zich, vooral, in de 
wetgeving belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Zo heeft een wijziging in de 
systematiek van de Wm plaatsgevonden waarbij niet langer het uitgangspunt is 
dat een inrichting vergunningplichtig is, tenzij een algemene regel van toepassing 
is. Thans valt een inrichting uitsluitend onder de werking van algemene regels (het 
Activiteitenbesluit), tenzij deze is uitgezonderd. Ook staan wijzigingen op stapel 
die voortvloeien uit nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, een wijziging van het Activiteitenbesluit en nieuwe 
Europese regelgeving in het bijzonder de herziening van de IPPC-richtlijn. 
 
In dit rapport is onderzocht op welke wijze het aangrijpingspunt voor de 
regulering van plaatsgebonden milieubelastende activiteiten het beste vorm kan 
krijgen gelet op ontwikkelingen in de jurisprudentie, de ontwikkelingen met 
betrekking tot het Activiteitenbesluit, de komst van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en nieuwe Europese regelgeving. Hiertoe zijn de knelpunten met 
betrekking tot het begrip inrichting in de huidige wetgeving en jurisprudentie 
beschreven en zijn de toekomstige ontwikkelingen in relatie tot het begrip 
inrichting geanalyseerd. Vervolgens zijn aan de hand van toetsingscriteria 
alternatieve aangrijpingspunten onderzocht. 
 
Ten aanzien van het inrichtingenbegrip zijn verschillende knelpunten 
gesignaleerd. Ook zijn kansen (vooral in de toekomstige ontwikkelingen) naar 
voren gekomen.  

A. Jurisprudentie 
 Op voorhand is niet altijd duidelijk of een bepaalde activiteit onder het 

inrichtingenbegrip valt. De rechter toetst in het concrete geval of een bepaalde 
activiteit onder het begrip inrichting valt. Dit levert rechtsonzekerheid op. Ook 
met betrekking tot de vraag of sprake is van één inrichting in de zin van art. 1.1 
lid 4 Wm is sprake van rechtsonzekerheid.  

 Ten gevolge van deze rechtsonzekerheid ten aanzien van het begrip inrichting, 
worden milieubelastende activiteiten niet gereguleerd, terwijl deze wel 
milieubelastend kunnen zijn. Om deze activiteiten dan toch te kunnen reguleren 
zal daarvoor ad-hoc een wettelijke basis moeten worden gecreëerd.  

 Een ander belangrijk knelpunt is de beperkte flexibiliteit met betrekking tot het 
begrip één inrichting als bedoeld in art. 1.1 lid 4 Wm. 
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B. Systematiek Wm 
 Het systeem van de Wm met betrekking tot het begrip inrichting staat op 

gespannen voet met het uitgangspunt van transparantie van regelgeving; onder 
meer gelet op de verschillende inrichtingenbegrippen die in de Wm worden 
gehanteerd. Het begrip inrichting vormt een beperking van het begrip ‘milieu’, 
waardoor er naast het begrip inrichting andere aangrijpingspunten nodig zijn 
voor de regulering van milieubelastende activiteiten. Dit leidt tot een 
versnipperde en weinig transparantie regulering van milieubelastende 
activiteiten. Het inrichtingenbegrip vormt daarmee tevens een belemmering 
voor de gewenste integratie van milieuregelgeving.  

C. Europees recht 
 De IPPC-richtlijn, het Richtlijnvoorstel industriële emissies en de Richtlijn 

handel in broeikasgasemissierechten lijken niet te noodzaken tot het hanteren 
van een ander aangrijpingspunt (installatie) voor de regulering van 
milieubelastende activiteiten. Mogelijk dat het feit dat landerijen niet tot 
inrichting worden gerekend een probleem zou kunnen opleveren. 

 De huidige IPPC-richtlijn biedt meer flexibiliteit dan de Wm. De IPPC-richtlijn 
laat toe dat een vergunning ook ziet op een deel van de installatie. Ingevolge de 
Wm is dit niet mogelijk. Het Richtlijnvoorstel industriële emissies biedt nog 
meer flexibiliteit, aangezien een vergunning op meerdere installaties en delen 
van installaties betrekking kan hebben die door dezelfde exploitant op dezelfde 
of verschillende locaties worden geëxploiteerd. De uiteindelijke tekst van de 
richtlijn zal op dit punt evenwel moeten worden afgewacht. Het politiek 
akkoord van de Raad bevat deze extra flexibiliteit namelijk niet. 

D. Wabo 
 In gevallen waarbij sprake is van de oprichting of verandering van een 

inrichting wordt de reikwijdte van de omgevingsvergunning bepaald door de 
begrenzing van het begrip (één) inrichting. Voor alle activiteiten die 
onlosmakelijk met het oprichten of veranderen van een inrichting samenhangen 
kunnen ingevolge art. 2.7 Wabo geen deelvergunningen worden aangevraagd.  

 
In dit rapport zijn alternatieve aangrijpingspunten voor de regulering van 
plaatsgebonden milieubelastende activiteiten verkend, waarbij deze knelpunten 
zoveel mogelijk worden weggenomen en de kansen die de nieuwe ontwikkelingen 
op wetgevingsgebied bieden zoveel mogelijk worden benut. Daarmee wordt 
beoogd handvatten te bieden voor de verdere discussie over de keuze voor een 
aangrijpingspunt voor milieubelastende activiteiten in het licht van de nieuwe 
ontwikkelingen. Centraal in de verkenning naar nieuwe aangrijpingspunten staat 
het onderscheid tussen vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige 
activiteiten. Door de overheveling van vergunningplichtige inrichtingen naar de 
Wabo worden de Europeesrechtelijke vereisten grotendeels naar de Wabo 
overgeheveld. Dit zou de weg vrij kunnen maken voor het loslaten van het begrip 
inrichting als aangrijpingspunt voor niet-vergunningplichtige activiteiten. 
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Niet-vergunningplichtige inrichtingen 
Bij de niet-vergunningplichtige milieubelastende plaatsgebonden activiteiten kan 
er voor worden gekozen het begrip inrichting los te laten. Het meest voor de hand 
liggende aangrijpingspunt is dan de milieubelastende activiteit (zoals omschreven 
in het Activiteitenbesluit). Hierdoor kunnen de geconstateerde knelpunten met 
betrekking tot het begrip inrichting worden opgelost. Een belangrijk voordeel van 
het loslaten van het inrichtingenbegrip voor de niet-vergunningplichtige 
milieubelastende activiteiten is dat tijdelijke (kortdurende) milieubelastende 
activiteiten alsmede milieubelastende activiteiten op gronden die niet tot de 
inrichting behoren in het Activiteitenbesluit kunnen worden gereguleerd. Deze 
activiteiten kunnen immers wel milieubelastend zijn. Ook milieubelastende 
gevolgen van activiteiten die thans niet op grond van hoofdstuk 8 Wm kunnen 
worden gereguleerd omdat deze gevolgen zich enkel binnen de inrichting 
voordoen, zouden in het Activiteitenbesluit kunnen worden gereguleerd.  
 
Bovendien ontstaan er mogelijkheden voor integratie van milieuregelgeving die 
niet het begrip inrichting als aangrijpingspunt heeft. In hoeverre integratie van 
regelgeving mogelijk en/of wenselijk is zal nader moeten worden onderzocht. Aan 
het loslaten van het inrichtingenbegrip zitten echter juridische haken en ogen. Een 
belangrijk nadeel van de vervanging van het begrip inrichting door 
milieubelastende activiteit is dat de milieugevolgen minder makkelijk in 
samenhang kunnen worden gereguleerd. In het rapport worden hiervoor 
verschillende oplossingen aangedragen. Nader onderzocht zal moeten worden in 
hoeverre de voorgestelde oplossingen aan dit probleem tegemoet komen, zonder 
de regeling te gecompliceerd te maken.  

Vergunningplichtige inrichtingen 
Bij de regulering van vergunningplichtige plaatsgebonden milieubelastende 
activiteiten in de Wabo verdient het de voorkeur te kiezen voor het begrip 
‘installatie’ boven het hanteren van het inrichtingenbegrip. De keuze voor het 
begrip installatie heeft als voordeel dat één uniform (Europees) aangrijpingspunt 
wordt gehanteerd en voor interpretatievraagstukken kan worden aangesloten bij 
de interpretatie van het Hof van Justitie, andere lidstaten en de Implementation 
Guide. Daarnaast kan door de keuze voor het installatiebegrip ook in het nationale 
recht gebruik worden gemaakt van de flexibiliteit die de IPPC-richtlijn en het 
Richtlijnvoorstel industriële emissies bieden voor de regulering van installaties. 
Een ander voordeel is dat alleen het begrip installatie uitleg behoeft, terwijl nu 
zowel het begrip gpbv-installatie als het begrip inrichting moeten worden 
uitgelegd. Dat neemt niet weg dat ook het begrip installatie nog 
interpretatievragen oproept. 
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HOOFDSTUK 

1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK 

Het begrip ‘inrichting’ is in de Wet milieubeheer (verder: Wm) een belangrijk 
aangrijpingspunt voor de regulering van plaatsgebonden milieubelastende 
activiteiten. In 2002 is in opdracht van VROM onderzoek verricht naar de 
juridische houdbaarheid en de uitvoerbaarheid van het begrip ‘inrichting’ als 
aangrijpingspunt voor milieuregelgeving.1 Daarbij is de jurisprudentie 
geanalyseerd en is de bruikbaarheid van het begrip ter implementatie van 
Europese verplichtingen, zoals de IPPC-richtlijn, beoordeeld. Destijds is 
geconcludeerd dat het begrip inrichting als aangrijpingspunt voor de regulering 
niet hoeft te worden verlaten. Ook in 2005 komt Van ’t Lam in haar dissertatie over 
het begrip ‘inrichting’ tot de conclusie dat het begrip ‘inrichting’, zij het met enige 
aanpassingen, kan blijven worden gehanteerd als aangrijpingspunt voor de 
normering van hoofdstuk 8 Wm.2 
 
Sinds 2002 hebben zich op Europees en nationaal niveau nieuwe ontwikkelingen 
voorgedaan. Hierbij komen nieuwe aangrijpingspunten in beeld, zoals de 
begrippen ‘activiteit’, ‘installatie’ en ‘project’. Doel van dit onderzoek is in kaart te 
brengen in hoeverre deze ontwikkelingen aanleiding zouden kunnen geven tot 
heroverweging van het huidige aangrijpingspunt voor de regulering van 
plaatsgebonden  milieubelastende activiteiten. 
Aan dit onderzoek zal een vervolg worden gegeven in een STEM-onderzoek naar 
de ervaringen van het bevoegd gezag en de inrichtinghouder met het begrip 
inrichting. In dat onderzoek zal tevens de wenselijkheid vanuit de praktijk worden 
vastgesteld van de aangrijpingspunten die naar voren komen in dit juridische 
onderzoek.  
 

                                                                 
1 Van ’t Lam, Jurgens en Michiels (2002). 
2 Van ’t Lam (2005a). 
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1.2 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:  
 
Welk aangrijpingspunt voor de regulering van plaatsgebonden milieubelastende 
activiteiten verdient, gelet op de onderstaande ontwikkelingen, in de toekomst de 
voorkeur? 

1. Jurisprudentie over het begrip inrichting sinds 2002 
Bij het jurisprudentieonderzoek wordt uitgegaan van het onderzoek dat in 2002 is 
verricht. Er zal worden bezien in hoeverre zich tot op heden relevante wijzigingen 
hebben voorgedaan in de jurisprudentie. Daarbij wordt met name gebruik 
gemaakt van bestaande overzichten. 

2. Tweede fase van het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer en de ontwikkelingen in het kader van het Besluit 
landbouwactiviteiten 

Vooralsnog vallen alleen activiteiten binnen een inrichting onder de werkingssfeer 
van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: 
Activiteitenbesluit). Het inrichtingenbegrip is derhalve het uitgangspunt, waarbij 
het Activiteitenbesluit wel de voorschriften per ‘activiteit’ geeft en niet meer per 
branche zoals in de oude 8.40-amvb’s. Het voornemen is om ook activiteiten buiten 
inrichtingen door middel van deze besluiten te reguleren. 

3. De omgevingsvergunning die milieutoestemmingen integreert met 
andere toestemmingen voor plaatsgebonden activiteiten  

In de Wabo wordt het begrip ‘project’ gehanteerd. Hoewel de 
omgevingsvergunning is vereist voor het uitvoeren van een project, heeft dat 
aangrijpingspunt geen zelfstandige betekenis. De term project wordt gehanteerd 
voor een verzameling van activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd. Deze 
activiteiten worden in de wet- en regelgeving (in het bijzonder in de Wabo) 
aangeduid. Daarbij is voor wat betreft de milieuaspecten aangesloten bij het begrip 
‘inrichting’.  

4. Europese milieuregelgeving die sinds 2002 van kracht is geworden en 
in ontwikkeling zijnde Europese milieuregelgeving. 

Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de herziening van de IPPC-richtlijn 
(Richtlijnvoorstel industriële emissies) en de in 2003 van kracht geworden richtlijn 
tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten 
(verder: ETS-richtlijn),3 waarbij het aangrijpingspunt van milieuregulering het 
begrip ‘installatie’ is. Vanzelfsprekend heeft de keuze voor een bepaald 
aangrijpingspunt ook gevolgen voor de implementatie van aanverwante richtlijnen 
(zoals de mer-richtlijn en de Seveso II richtlijn). 
 

                                                                 
3  Richtlijn 2003/87/EG. ETS staat voor Emission Trading Scheme.  
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Onderzoeksvragen 
1a. Zijn door de in de centrale vraagstelling genoemde ontwikkelingen in de 
periode sinds 2002 knelpunten ontstaan met de regulering van milieubelastende 
activiteiten door middel van het begrip inrichting of kunnen deze naar 
verwachting gaan ontstaan?  
1b. Zo ja, welke knelpunten zijn dat? 
2. Welke alternatieve aangrijpingspunten om milieubelastende plaatsgebonden 
activiteiten te reguleren kunnen worden gedestilleerd uit de bovengenoemde 
ontwikkelingen in de Europese en nationale milieuwetgeving?  
3. Wat zijn de juridische consequenties en knelpunten van deze alternatieve 
aangrijpingspunten? Daarbij zal de juridische houdbaarheid van deze 
aangrijpingspunten, in het licht van het nationale en het EG-recht, aan de hand van 
onderstaande toetsingscriteria worden onderzocht.  
4. Welk aangrijpingspunt of welke aangrijpingspunten voor de regulering van 
milieubelastende activiteiten verdient vanuit juridisch oogpunt de voorkeur? 

1.3 TOETSINGSCRITERIA 

Om te kunnen beoordelen op welke wijze plaatsgebonden milieubelastende 
activiteiten het beste kunnen worden gereguleerd is een aantal op voorhand 
vastgestelde beoordelingscriteria nodig. In dit onderzoek zal in ieder geval worden 
bezien in hoeverre alternatieve aangrijpingspunten (of een combinatie daarvan) in 
overeenstemming zijn met het Europese recht, waarbij het onderzoek zich 
hoofdzakelijk zal toespitsen op de IPPC-richtlijn, het Richtlijnvoorstel industriële 
emissies en de ETS-richtlijn. Daarnaast worden de verschillende 
aangrijpingspunten in het licht van het nationale recht bezien. Bij de beoordeling 
van de verschillende alternatieven zal in ieder geval de doelstelling van de Wm (de 
bescherming van het milieu) als toetsingscriterium dienen.  
 
Zoals Van ’t Lam reeds in haar dissertatie heeft opgemerkt is het lastig om een 
algemeen toetsingskader, zoals de algemene beginselen van democratische 
rechtsstaat,4  te hanteren bij het beoordelen van aangrijpingspunten voor regulering 
van milieubelastende activiteiten.5 Enkele beginselen van democratische rechtsstaat 
spelen bij de beoordeling daarvan echter wel een rol en zullen dan ook als 
criterium worden gehanteerd bij de beoordeling van de onderzochte alternatieven. 
Ook in het kader van de herijkingsoperatie van het ministerie van VROM wordt 
een aantal van deze criteria gehanteerd.6 Die operatie is gericht op de realisering 
van de gestelde milieudoelstellingen met minder, eenvoudiger en beter 
gestroomlijnde regelgeving. Belangrijke doelstellingen van de herijkingsoperatie 
die in dit verband kunnen worden genoemd zijn terugdringing van bureaucratie, 
zoveel mogelijk aansluiten bij de maatschappelijke werkelijkheid zoals deze door 
burgers en bedrijven wordt ervaren, overzichtelijke en consistente regelgeving en 
administratieve lastenverlichting.7   

                                                                 
4 Zie voor de beginselen van de democratische rechtstaat onder meer: Van Wijk/Konijnenbelt & Van 

Male (2008), p. 35 e.v. 
5 Van ’t Lam (2005a),  p. 2. 
6 Kamerstukken II 29 200 XI, nr. 7, p. 3-4.  
7 Kamerstukken II 29 200 XI, nr. 7, p. 3. 
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Aan de hand van de volgende criteria zullen de verschillende alternatieven 
worden beoordeeld:  
 

a) Een harde eis is dat de alternatieven in overeenstemming zijn met het 
Europese recht, waarbij tevens zal worden bezien in hoeverre de alternatieven 
geschikt zijn om Europese milieurichtlijnen te implementeren. 

b) Doeltreffendheid en efficiëntie van regelgeving. De doelstelling van de Wm 
dient zo veel en zo goed mogelijk te worden bereikt met zo min mogelijk lasten 
voor de burger, bestuur en rechter (het voorkomen van onnodige juridisering). 
Een vraag die in dat verband bijvoorbeeld speelt, is de vraag naar de 
mogelijkheid die de verschillende alternatieven bieden om milieubelastende 
activiteiten in onderlinge samenhang te beschouwen en te reguleren. Dit 
toetsingscriterium heeft een belangrijke relatie met de in de herijkingsoperatie 
voor VROM-regelgeving gestelde doestellingen om de regelgeving 
consistent(er) te maken, meer aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de 
burger en het bedrijfsleven en om de bureaucratie en de administratieve lasten 
terug te dringen.  

c) Rechtszekerheid, in het bijzonder de daaruit voortvloeiende eis dat 
regelgeving op een wettelijke grondslag dient te berusten. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om de ruimte die de wetgever het bestuur of de rechter laat bij het 
invullen van belangrijke begrippen. Daarnaast vloeit uit het 
rechtszekerheidsbeginsel voort dat normadressaten uit regelgeving duidelijk 
moeten kunnen afleiden wat hun rechten en verplichtingen zijn. Daarvoor is 
noodzakelijk dat voldoende duidelijk is wat het object van regelgeving is en op 
wie die regelgeving van toepassing is. Transparantie en overzichtelijkheid van 
de regelgeving als geheel zijn daarbij eveneens van belang. Ook deze criteria 
zijn terug te voeren op de doelstelling van de herijkingsoperatie om 
regelgeving overzichtelijk(er) te maken.  

d) In samenhang met het voorgaande punt kan ook handhaafbaarheid van 
regelgeving als een toetsingscriterium worden aangemerkt. Voldoende 
duidelijkheid zal moeten bestaan over de vraag wie kan worden aangesproken 
op overtreding van de geldende milieuregelgeving.  

e) Rechtsbescherming. Voor zover van belang, zal worden onderzocht welke 
consequenties de verschillende alternatieven hebben voor de 
rechtsbescherming van de burger. Het gaat daarbij niet alleen om de 
rechtsbescherming van de normadressaat, maar ook de rechtsbescherming van 
de burger die zich ten opzichte van de overheid wil beroepen op de normen 
die in het belang van het milieu zijn gesteld.  

f) Consequenties van de verschillende alternatieven voor aanverwante 
regelgeving op nationaal niveau. 
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1.4 METHODE VAN ONDERZOEK 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van analyse van wetgeving, 
parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en literatuur. Het onderzoek is begeleid 
vanuit het ministerie van VROM door dhr. T. Lavrijsen, mw. D. Albers en mw. N. 
Bouman. De onderzoekers danken de begeleidingscommissie voor hun 
waardevolle commentaar op eerdere versies van dit rapport. 

1.5 OPZET VAN HET RAPPORT 

De opzet van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 komt de huidige stand van 
zaken met betrekking tot het begrip ‘inrichting’ aan de orde, zowel in de 
wetgeving als jurisprudentie. Daarbij worden de relevante wijzigingen in de 
jurisprudentie sinds 2002 ten aanzien van het begrip ‘inrichting’ beschreven, mede 
in relatie tot het Europese recht (IPPC-richtlijn en ETS-richtlijn). Aangegeven 
wordt in hoeverre de huidige wetgeving en jurisprudentie knelpunten opleveren. 
In hoofdstuk 3 worden de toekomstige ontwikkelingen op Europees en nationaal 
niveau besproken. Dit betreft op Europees niveau het Richtlijnvoorstel industriële 
emissies en de ETS-richtlijn. Op nationaal niveau gaat het om de ontwikkelingen 
met betrekking tot de mogelijke toekomstige integratie van onder meer het Besluit 
landbouw in het Activiteitenbesluit en de komst van de Wabo. Ook hier wordt 
gezocht naar knelpunten die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot het 
begrip ‘inrichting’ als aangrijpingspunt voor regulering van milieubelastende 
activiteiten. 
 
Deze hoofdstukken leiden tot een overzicht van knelpunten die door de 
verschillende ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau met betrekking tot 
de regulering via het begrip inrichting zijn of naar verwachting kunnen ontstaan. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 onderzocht in hoeverre alternatieve 
aangrijpingspunten de knelpunten zouden kunnen wegnemen. Deze alternatieve 
aangrijpingspunten worden afgeleid uit de bovengenoemde ontwikkelingen in de 
Europese en nationale milieuwetgeving. De aangrijpingspunten worden 
beoordeeld en vergeleken aan de hand van de in par. 3 van dit hoofdstuk 
genoemde criteria. 
Dit rapport sluit af in hoofdstuk 5 met conclusies en aanbevelingen. 
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HOOFDSTUK2 Het begrip ‘inrichting’ 
in huidige wetgeving en 
jurisprudentie 

2.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk bespreekt de huidige stand van zaken in de jurisprudentie en 
wetgeving met betrekking tot het begrip ‘inrichting’, mede in relatie tot het 
bestaande Europese recht. Er wordt tevens bezien in hoeverre zich tot op heden 
relevante wijzigingen hebben voorgedaan in de wetgeving en jurisprudentie en in 
hoeverre hierdoor (nieuwe) knelpunten ontstaan met betrekking tot het begrip 
inrichting.  
In par. 2.2 komt de systematiek van de Wet milieubeheer met betrekking tot het 
begrip ‘inrichting’ aan de orde. Par. 2.3 bevat de knelpunten met betrekking tot het 
begrip inrichting in de jurisprudentie. Daarbij wordt uitgegaan van bestaand 
onderzoek en wordt tevens gekeken naar relevante wijzigingen in de 
jurisprudentie en wetgeving sinds 2002. Par. 2.4 gaat in op het relevante Europese 
wettelijke kader in relatie tot het begrip inrichting, in het bijzonder de IPPC-
richtlijn en de ETS-richtlijn. Ook komen kort andere richtlijnen aan de orde. Par. 
2.5 bevat de conclusie van dit hoofdstuk. 

2.2 NATIONAAL WETTELIJK KADER – SYSTEMATIEK WM 

Alleen wanneer er sprake is van een inrichting in de zin van de Wm valt een 
activiteit onder de werking van algemene regels of de vergunningplicht op grond 
van hoofdstuk 8 Wm. Ook in andere hoofdstukken van de Wm wordt het begrip 
inrichting gehanteerd. Zo is hoofdstuk 16 Wm van toepassing op inrichtingen 
waarin zich een of meer broeikasgasinstallaties (art. 16.2 Wm) resp. NOx-
installaties (art. 16.47 Wm) bevinden. Het begrip ‘inrichting’ is daarmee een 
belangrijk aangrijpingspunt voor regulering in de Wm. 

2.2.1 DEFINITIE BEGRIP ‘INRICHTING’ 

Het begrip ‘inrichting’ is voor het eerst wettelijk gedefinieerd in de Wet 
milieubeheer. Met deze definitie werd aangesloten bij de onder de Hinderwet 
gewezen jurisprudentie met betrekking tot het begrip inrichting.8 De Hinderwet 
had blijkens de considerans als doel regels te stellen ‘ter voorkoming van het 
veroorzaken van gevaar, schade of hinder door inrichtingen’.  
                                                                 
8 Kamerstukken I 1991/92, 21 087, nr. 154a, p. 12. Zie over de geschiedenis van het begrip inrichting ook 

Van ’t Lam (2005a), hoofdstuk 3. 
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In het KB Wijde Blik (1959) werd het begrip inrichting als volgt omschreven: 

‘vrijwel elke door de mens ondernomen bedrijvigheid, welke binnen een zekere 

begrenzing pleegt te worden verricht en daarbuiten gevaar, schade of hinder kan 

veroorzaken.’9 

 

De definitie van het begrip ‘inrichting’ is in de Wet milieubeheer neergelegd in 
artikel 1.1 lid 1 en luidt:  
 
‘elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden 
verricht.’ 
 
Uit deze omschrijving kunnen drie criteria worden afgeleid: 
1. er moet sprake zijn van een bedrijfsmatige of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid; 
2. de bedrijvigheid moet binnen een zekere begrenzing worden verricht; en 
3. de bedrijvigheid ‘pleegt te worden verricht’. 
 
De verschillende criteria zijn in de jurisprudentie uitgewerkt (zie ook par. 3 van dit 
hoofdstuk). 
 
Uit de art. 1.1 lid 3 en lid 4 Wm kan vervolgens worden afgeleid dat een inrichting 
in de zin van de Wm niet alleen moet voldoen aan de definitie van het begrip 
inrichting, maar ook moet vallen binnen een categorie omschrijving in het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). 
 
In art. 1.1 lid 3 Wm is bepaald: ‘Bij algemene maatregel van bestuur worden 
categorieën van inrichtingen aangewezen, die nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen veroorzaken.’ 
Vervolgens is in art. 1.1. lid 4, eerste volzin Wm neergelegd: ‘elders in deze wet en 
de daarop berustende bepalingen wordt onder inrichting verstaan een inrichting 
behorende tot een categorie die krachtens het derde lid is aangewezen.’ 
 
Er is derhalve pas sprake van een ‘inrichting’ in de zin van de Wet milieubeheer 
indien een activiteit 1) onder de definitie van het begrip inrichting valt en 2) onder 
een omschrijving van één van de categorieën in het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit (Ivb) valt. Dit systeem heeft tot gevolg dat er in wezen twee 
inrichtingenbegrippen worden gehanteerd in de Wm, namelijk een inrichting in de 
zin van de Wm en een inrichting in de zin van art. 1.1. lid 1 Wm.  
 
De verklaring hiervoor moet worden gezocht in de wetsgeschiedenis. In het 
oorspronkelijke wetsvoorstel werd de vraag of sprake was van een inrichting in de 
zin van de Wm enkel bepaald door de aanduiding in het Ivb. Er werd van afgezien 
om een definitie van het begrip inrichting in de Wm op te nemen omdat dan beter 
kon worden aangesloten bij de bestaande rechtspraak omtrent het begrip en tevens 
zouden eventuele nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie niet worden 
                                                                 
9 KB 25 november 1959, AB 1960, 219. 
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afgesneden.10 Bij amendement is er toch een definitie in de Wm opgenomen.11 Deze 
definitie was ruimer dan de in de jurisprudentie onder de Hinderwet gehanteerde 
definitie.12 Nieuw was dat een activiteit ‘bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was’ moest zijn. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer 
merkte de regering op dat de bedoeling van deze toevoeging is ‘te voorkomen dat 
activiteiten binnen de particuliere huishoudens als zodanig onder het begrip 
inrichting en dus onder het bereik van het inrichtingenregime van de Wet 
milieubeheer worden gebracht.’13 

2.2.2 EÉN INRICHTING 

Een verdere uitwerking van het begrip ‘inrichting’ is opgenomen in art. 1.1. lid 4 
Wm, tweede volzin. Hierin staat dat de tot eenzelfde onderneming of instelling 
behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele 
bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen als één 
inrichting worden beschouwd. Dit betekent onder meer dat, indien sprake is van 
een vergunningplichtige inrichting, verschillende activiteiten die één inrichting 
vormen door middel van één vergunning moeten worden gereguleerd. 

2.2.3 GPBV-INSTALLATIE 

Naast het begrip inrichting wordt in de Wm ook het begrip ‘gpbv-installatie’ 
gehanteerd.14 Een definitie van dit begrip is opgenomen in art. 1.1 lid 1 Wm: ‘een 
installatie als bedoeld in bijlage I van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging.’ Dit begrip is in de Wm geïntroduceerd bij 
wijzigingswet ter verduidelijking van de Wet milieubeheer en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de IPPC-richtlijn.15 
Aanvankelijk was in het wetsvoorstel geen definitie van ‘gpbv-installatie’ 
opgenomen. De Raad van State adviseerde om wel een definitie van het begrip op 
te nemen, zodat het begrip daar waar nodig gebruikt kan worden. Daarbij moest 
de verhouding met het begrip inrichting geen vragen oproepen, aldus de Raad van 
State.16 De regering achtte de introductie van het begrip installatie echter niet 
nodig. Redenen waren onder meer dat het begrip inrichting een juist 
aanknopingspunt voor de implementatie van de IPPC-richtlijn vormt en dat de 
introductie van een nieuw begrip vraagt om onnodige aanpassing van de 
uitvoeringspraktijk.17  

                                                                 
10 Kamerstukken II 1988/89, 21 087, nr. 3, p. 66 en Kamerstukken II 1989/90, 21 087, nr. 6, p. 41. 
11 Kamerstukken II 1990/91, 21087, nr. 36, p. 1-2. De toelichting bij het amendement is vrij summier en 

zegt eigenlijk niet meer dan dat is aangesloten bij de bestaande jurisprudentie. 
12 In de jurisprudentie werd de volgende definitie gehanteerd: ‘vrijwel elke door de mens ondernomen 

bedrijvigheid, welke binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht en daarbuiten gevaar, 

schade of hinder kan veroorzaken’, zie o.a. Kamerstukken I 1991/92, 21087, nr. 154a, p.12. 
13 Kamerstukken I 1991/92, 21 087, nr. 154a, p. 12. 
14 Gpbv staat voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 
15 Stb. 2005, 432. 
16 Kamerstukken II 2003/04, 29 711, nr. 4, p. 2. 
17 Kamerstukken II 2003/04, 29 711, nr. 4, p. 2-3. 
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In de Nota naar aanleiding van het Verslag werd daar als argument aan 
toegevoegd dat in EG-richtlijnen, zoals de VOS-richtlijn, de 
afvalverbrandingsrichtlijn, de IPPC-richtlijn en de richtlijn handel in 
broeikasgasemissierechten, het begrip installatie geen eenduidige betekenis heeft. 
Het begrip installatie leent zich dan ook slecht voor een omschrijving in meer 
algemene zin, aldus de regering.18 Toch werd bij Nota van Wijziging een definitie 
van ‘gpbv-installatie’ opgenomen om in de toekomst waar nodig een onderscheid 
aan te brengen tussen inrichtingen met IPPC-installaties en inrichtingen zonder 
IPPC-installaties, zodat  bepaalde regels bijvoorbeeld alleen op inrichtingen met 
IPPC-installaties van toepassing kunnen worden verklaard. Daarbij werden de 
BREF-documenten als voorbeeld genoemd.19  
Inmiddels is het begrip ‘gpbv-installatie’ mede bepalend voor de vraag of sprake is 
van een vergunningplichtige inrichting in de zin van de Wm (zie hieronder). 

2.2.4 ALGEMENE REGELS EN VERGUNNINGPLICHT 

Een belangrijke wijziging in de systematiek van de Wm heeft in 2008 
plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2008 is niet langer het uitgangspunt dat een 
inrichting vergunningplichtig is, tenzij daarop algemene regels van toepassing zijn. 
Een inrichting valt thans onder de werking van een algemene regel op grond van 
art. 8.40 Wm, tenzij deze is uitgezonderd. De uitzondering geldt voor inrichtingen 
waartoe een gpbv-installatie behoort (art. 8.1 lid 1 Wm) en inrichtingen die in 
bijlage I van het Activiteitenbesluit als vergunningplichtig zijn aangewezen (art. 
8.1 lid 2 Wm).  

Normadressaat vergunning 
Ingevolge art. 8.20 lid 1 Wm geldt de vergunning voor ‘een ieder die de inrichting 
drijft’. Wie de drijver is, kan worden afgeleid uit jurisprudentie. Hieruit blijkt, kort 
gezegd, dat dit doorgaans degene is die de een voldoende mate van ‘zeggenschap’ 
heeft.20  

Activiteitenbesluit 
Sinds 1 januari 2008 zijn de meeste bestaande algemene regels geïntegreerd in één 
amvb op grond van art. 8.40 Wm, het Activiteitenbesluit (of: Barim).21 Het 
Activiteitenbesluit heeft niet categorieën van inrichtingen als uitgangspunt 
(branches), maar activiteiten. Het begrip ‘inrichting’ is echter ook voor de 
toepasselijkheid van dit besluit bepalend; om onder het Activiteitenbesluit te 
vallen moet er sprake zijn van een inrichting. Bewust is ervoor gekozen om het 
begrip inrichting als aangrijpingspunt voor regulering in het Activiteitenbesluit te 
handhaven. 
 
Het Activiteitenbesluit maakt een onderscheid naar drie typen inrichtingen (art. 1.2 
Activiteitenbesluit):  
 Type A-inrichtingen zijn inrichtingen met een geringe milieubelasting 

(bijvoorbeeld kantoren en kleine detailhandel). Op deze inrichtingen is met 
uitzondering van de meldingsplicht het Activiteitenbesluit van toepassing.  

                                                                 
18 Kamerstukken II 2003/04, 29 711, nr. 6, p. 5. 
19 Kamerstukken II 2003/04, 29711, nr. 6, p. 5. 
20 Zie Van ’t Lam (2005a), p. 51 e.v. 
21 Stb. 2007, 415. 
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 Type B-inrichtingen. Deze inrichtingen vallen geheel onder het 
Activiteitenbesluit en zijn meldingsplichtig. 

 Type C-inrichtingen. Deze inrichting zijn vergunningplichtig. Een deel van de 
voorschriften van het Activiteitenbesluit kan evenwel op deze inrichtingen van 
toepassing zijn. Het Activiteitenbesluit wijst als vergunningplichtig onder meer 
inrichtingen aan waar mer-plichtige activiteiten plaatsvinden, inrichtingen 
waarvoor de rijksoverheid bevoegd gezag is en inrichtingen waarop het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen van toepassing is. 

 
Om te bepalen welke bepalingen op een milieubelastende activiteit van toepassing 
zijn moet derhalve eerst worden vastgesteld of er sprake is van een inrichting. 
Voor zover dat het geval is moet de inrichting vervolgens nog worden 
gekwalificeerd als een type A-, B- of C-inrichting. 
 
De voorschriften in het Activiteitenbesluit zijn voor een deel per activiteit en 
installatie22 gesteld (hoofdstukken 3 en 4) en voor een deel (hoofdstuk 2) algemeen 
geldend, in de zin dat de regels voor alle activiteiten binnen inrichtingen gelden. 
Ingevolge art. 8.42 Wm kunnen ter bescherming van het milieu 
maatwerkvoorschriften worden vastgesteld voor inrichtingen die onder de 
werking van het Activiteitenbesluit vallen. De bevoegdheid hiertoe voor een 
specifiek milieuthema moet zijn gegeven in het Activiteitenbesluit. 

2.2.5 EMISSIEHANDEL 

Ook voor de toepassing van hoofdstuk 16 Wm betreffende de handel in 
emissierechten dient het begrip ‘inrichting’ als aangrijpingspunt voor de 
regulering. Hoofdstuk 16 Wm is van toepassing op ‘inrichtingen’ waarin zich een 
of meer broeikasgasinstallaties (art. 16.2 Wm) resp. NOx-installaties (art. 16.47 
Wm) bevinden. Er is door de wetgever expliciet voor gekozen ook in dit hoofdstuk 
van de Wm te kiezen voor het begrip ‘inrichting’ als aangrijpingspunt en niet het 
begrip ‘installatie’ uit de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten (zie 
hieronder) over te nemen.23 De belangrijkste redenen voor het kiezen van het 
begrip ‘inrichting’ als aangrijpingspunt waren dat de begrippen ‘inrichting’ en 
‘degene die de inrichting drijft’ in de jurisprudentie zijn uitgekristalliseerd en dat 
het ter voorkoming van onduidelijkheid van belang is dat de houder van de Wm-
vergunning, de houder van de emissievergunning en degene aan wie de 
emissierechten worden toegewezen dezelfde persoon zijn.24 De Raad van State was 
eerder kritisch geweest over de keuze om in hoofdstuk 16 Wm de begrippen 
‘installatie’ en ‘inrichting’ naast elkaar te laten bestaan. Dit brengt volgens de Raad 
‘substantiële interpretatieproblemen met zich mee, omdat het bij een inrichting 
gaat om een bedrijvigheid die binnen zekere grenzen wordt ondernomen, terwijl 
bij de installatie niet de activiteiten maar de vaste technische eenheid centraal 
staat.’25 Interessant in het kader van dit onderzoek is ook hetgeen de Raad even 
verderop in haar advies opmerkt: 

                                                                 
22 Het begrip installatie heeft hier geen bijzondere betekenis. 
23 Kamerstukken II 2003/04, 29 565, nr. 3, p. 94. 
24 Kamerstukken II 2003/04, 29 565, nr. 3, p. 94. 
25 Kamerstukken II 2003/04, 29 565, nr. 4, p. 8. 
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‘(..) dat de inrichting als centraal begrip in de Wmb in toenemende mate leidt tot 
aanpassingsproblemen bij Europese richtlijnen, die gebaseerd zijn op het 
installatiebegrip, zoals de richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van 24 september 
1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna 
IPPC-richtlijn. De Raad adviseert uitsluitend het begrip ‘installatie’ in het 
wetsvoorstel te bezigen, en het te definiëren geheel overeenkomstig de richtlijn 
handel in broeikasgassen.’26 

2.2.6 ANDERE AANGRIJPINGSPUNTEN DAN HET BEGRIP INRICHTING IN DE WET 

MILIEUBEHEER  

Naast het begrip inrichting kent de Wet milieubeheer ook andere 
aangrijpingspunten voor regulering. Zo bevat hoofdstuk 9 Wm een regime voor de 
regulering van stoffen- en producten. Aangrijpingspunt is hier de handeling met 
stoffen en producten. Ook in hoofdstuk 10 Wm is niet het begrip ‘inrichting’ het 
aangrijpingspunt, maar handelingen met afvalstoffen (die overigens wel weer in 
inrichtingen kunnen plaatsvinden). Soms blijkt expliciet dat niet de inrichting het 
aangrijpingspunt is, zoals in art. 10.2 Wm waarin is bepaald dat het verboden is 
zich van afvalstoffen te ontdoen door deze ‘buiten een inrichting’ te storten. Een 
ander voorbeeld biedt hoofdstuk 17, titel 17.2 Wm. Deze titel ziet op maatregelen 
bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan en heeft als 
aangrijpingspunt voor regulering het begrip ‘activiteit’. In art. 17.6 wordt 
‘activiteit’ omschreven als ‘beroepshalve of bedrijfsmatig verrichte activiteit, 
ongeacht het openbare of particuliere, winstgevende of niet-winstgevende karakter 
daarvan’. De bepalingen in titel 17.2 hebben overigens een Europeesrechtelijke 
achtergrond; de EG-richtlijn milieuaansprakelijkheid. In deze richtlijn wordt 
aangesloten bij het begrip ‘activiteit’. 
 
Door de verdere uitbouw van de Wm wordt het deel van de Wm dat niet aanhaakt 
bij het begrip ‘inrichting’ steeds groter. Dit is op zich niet verwonderlijk. De Wm 
kent immers een breed begrip ‘milieu’, dat niet alleen ziet op de milieubelasting 
vanwege inrichtingen maar ook op andere milieubelastende activiteiten.  
 
Zo worden ingevolge art. 1.1 lid 2  onder c Wm onder ‘bescherming van het milieu’ 
mede verstaan de verbetering van het milieu, de zorg voor een doelmatig beheer 
van afvalstoffen of een doelmatig beheer van afvalwater, de zorg voor een zuinig 
gebruik van energie en grondstoffen, alsmede de zorg voor de beperking van de 
nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of goederen van 
en naar de inrichting. 
 
Ook blijkt dat de wetgever soms tegen de beperkingen van het begrip inrichting - 
zoals die volgen uit de jurisprudentie (zie 2.3) - aanloopt en daar ‘ad hoc 
oplossingen’ voor bedenkt. Een voorbeeld biedt de regulering van mobiele 
puinbrekers. Stationaire puinbrekers zijn inrichtingen in de zin van de Wm en zijn 
vergunningplichtig. Mobiele puinbrekers zijn daarentegen niet vergunningplichtig 
omdat ze vanwege hun mobiliteit en hun kortdurende activiteit op een bepaalde 
plaats niet worden beschouwd als inrichting.  

                                                                 
26 Kamerstukken II 2003/04, 29 565, nr. 4, p. 8. 
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De wetgever acht het echter gewenst om ‘ook met betrekking tot de activiteiten 
van mobiele puinbrekers in een adequate milieubescherming te voorzien.’27 
Bovendien zouden anders onder meer ongewenste concurrentieverschillen tussen 
mobiele en stationaire puinbrekers ontstaan, aldus de NvT bij het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval. De wetgever heeft daarom gekozen voor een 
uniforme regeling op basis van art. 10.52 Wm voor het bewerken van bouw- en 
sloopafval in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval en zo de beperkingen 
van het begrip inrichting omzeild.  
Dit voorbeeld van een ‘noodgreep’ van de wetgever laat zien dat het begrip 
inrichting beperkend kan werken voor de invulling van het brede begrip milieu 
zoals gehanteerd in de Wm. 
Overigens zijn er ook inconsistenties in de wetgeving, zoals in categorie 19.1 onder 
g van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit waarin als categorie van 
inrichtingen wordt aangewezen ‘inrichtingen of terreinen, geen openbare weg 
zijnde, waar gelegenheid wordt geboden tot (..)’.Waarom hier ‘terrein’ apart wordt 
genoemd (is dat geen inrichting?) is onduidelijk.  

2.3 KNELPUNTEN IN DE JURISPRUDENTIE MET BETREKKING TOT HET BEGRIP INRICHTING 

In eerdere onderzoeken is de grote hoeveelheid jurisprudentie over de reikwijdte 
van het begrip inrichting reeds geanalyseerd en zijn knelpunten geconstateerd.28 
Deze knelpunten zijn nog steeds actueel; belangrijke wijzigingen in de 
jurisprudentie hebben zich, voor zover ons bekend, niet voorgedaan. Hieronder 
worden de belangrijkste knelpunten uiteengezet, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van eerder onderzoek. Ook wordt meer recente jurisprudentie meegenomen. Wij 
hebben de knelpunten gecategoriseerd naar: 1. gebrek aan rechtszekerheid, 2. de 
grenzen van het begrip ‘inrichting’ en 3. de beperkte flexibiliteit met betrekking tot 
het begrip één inrichting als bedoeld in art. 1.1 lid 4 Wm.  

1. Rechtsonzekerheid 
Een belangrijk knelpunt is dat op voorhand niet volledig duidelijk is of een 
bepaalde activiteit onder het inrichtingenbegrip valt. De rechter toetst in het 
concrete geval of een bepaalde activiteit onder het begrip ‘inrichting’ valt. Uit de 
omvangrijke hoeveelheid casuïstische en niet altijd consequente jurisprudentie, 
blijkt dat omtrent het begrip inrichting rechtsonzekerheid bestaat.29  
Het bestuursorgaan heeft geen beoordelingsvrijheid bij de vraag of er sprake is van 
een inrichting in de zin van art. 1.1 lid 1 Wm. De rechter toetst volledig en 
beoordeelt zelfstandig of sprake is van een inrichting.30 Bestuursorganen mogen bij 
de invulling van de vraag of sprake is van een inrichting geen gebruik maken van 
buitenwettelijke richtlijnen of van door hen opgesteld beleid.31 De beoordeling of 

                                                                 
27 Zie NvT bij Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Stb. 2004, 25, p. 9. 
28 Zie o.a. Lam (1998), Woldendorp en Heinen (1999), Van ’t Lam, Jurgens, Michiels (2002) en Van ’t Lam 

(2005a), Van der Meijden (2008). 
29 Van ‘Lam (2005a), p. 159, Woldendorp en Heinen (1999), p. 384. Van ’t Lam stelt daar tegenover dat er 

thans zoveel jurisprudentie is dat daaruit wel hoofdlijnen kunnen worden gedestilleerd. Zij ziet geen 

oplossing in een ‘scherpere definitie’, omdat de wisselende en gevarieerde praktijk zich niet laat vatten 

in een dekkende definitie, Van t Lam (2005a), p. 159 en 384. 
30 Zie bijv. ABRvS 6 januari 2000, AB 2000, 127 m.nt. FM. 
31 Zie hierover o.a. Van ’t Lam (2005a), p. 72-75. 
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een bepaalde activiteit onder het begrip ‘inrichting’ valt, moet nu derhalve in het 
kader van de rechtsbescherming worden gemaakt.  
 
Bij activiteiten die onder de werking van algemene regels vallen en waarvan niet 
op voorhand duidelijk is dat zij onder het begrip inrichting vallen, is des te 
belangrijker dat helder is of de algemene regels van toepassing zijn op de activiteit. 
In twijfelgevallen (denk bijvoorbeeld aan de ‘hobbydieren’, zie hiervoor) zal pas bij 
de handhaving kunnen worden vastgesteld of de algemene regels van toepassing 
zijn. 
 
Ook met betrekking tot de vraag of sprake is van één inrichting als bedoeld in art. 
1.1 lid 4 Wm is sprake van rechtsonzekerheid. In eerder onderzoek werd in dit 
verband geconstateerd: “De wettelijke grenzen van de tweede volzin van artikel 
1.1 lid 4 Wm zijn geen duidelijke en strakke grenzen. Nog steeds kan slechts in 
concreto, aan de hand van het feitencomplex, worden beoordeeld of sprake is van 
één inrichting in de zin van art. 1.1 lid 4 Wm. Het is de rechter die het laatste 
woord heeft, omdat het bestuursorgaan geen beoordelingsvrijheid toekomt bij de 
beoordeling van de vraag of sprake is van één inrichting in de zin van art. 1.1 lid 4 
Wm. Daarom is het des te vervelender dat er nogal wat op deze jurisprudentie valt 
aan te merken.” En even verder: “In de jurisprudentie met betrekking tot artikel 1.1 
lid 4 Wm volgt de Afdeling niet consequent één lijn. Niettemin zijn er enkele 
hoofdlijnen te onderkennen (waarvan overigens soms weer wordt afgeweken).”32 
 
Een voorbeeld biedt de invulling door de rechter van het ‘nabijheidscriterium’ in 
art. 1.1. lid 4 Wm dat vereist dat installaties in elkaars onmiddellijke nabijheid 
moeten zijn gelegen. Uit jurisprudentie leek afgeleid te kunnen worden dat de 
maximumafstand om te kunnen spreken van één inrichting in de zin van art. 1.1 
lid 4 Wm rond de 450 -1000 meter ligt.33 In een uitspraak van 25 juni 2008 lijkt de 
Afdeling evenwel een afstand van 1,5 kilometer geen belemmering te vinden.34 
 
De rechtsonzekerheid met betrekking tot de vraag of er sprake is van één 
inrichting brengt met zich mee dat niet altijd op voorhand duidelijk is of een 
bepaalde milieubelastende activiteit tot de inrichting behoort. Daarmee kan dus 
evenzeer rechtsonzekerheid bestaan over de vraag of een activiteit op grond van 
het Activiteitenbesluit is gereguleerd of dat deze door middel van een de Wm-
vergunning moet worden gereguleerd.  
Dat het aangrijpingspunt ‘inrichting’ van de Wm35 niet transparant is en daarmee 
rechtsonzekerheid kan ontstaan, illustreert ABRvS 8 oktober 2008.36 Het gaat in 
deze uitspraak om de vraag of een hondenpension en trainingscentrum voor 
honden milieuvergunningplichtig is. De Afdeling gaat in deze uitspraak niet eerst 
                                                                 
32 Van ’t Lam, Jurgens, Michiels (2002), p. 61. 
33 Zie Van ’t Lam (2005a), p. 134 en de daar genoemde jurisprudentie. Zie ook bijv. ABRvS 17 mei 2006, 

Stab 06-86 m.nt. Valerie van ’t Lam. 
34 ABRvS 25 juni 2008, Stab 08-83, zie in het bijzonder de noot van Van ’t Lam. 
35  Waarbij eerst moet worden bepaald of de inrichting zowel onder de definitie van art. 1.1. lid 1 Wm als 

onder het Ivb valt en vervolgens voor de vraag of de inrichting vergunningplichtig is moet worden 

bekeken of de inrichting valt onder bijlage I van het Activiteitenbesluit of bijlage I van de IPPC-richtlijn. 
36 ABRvS 8 oktober 2008, Stab 09-04 m.nt. Valerie van ’t Lam. 
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na of er sprake is van een inrichting in de zin van de Wm, maar overweegt dat nu 
het in de buitenlucht op het terrein van de inrichting aanwezig zijn van honden 
een vast onderdeel van de activiteiten van de inrichting vormt, de inrichting moet 
worden aangemerkt als een inrichting bedoeld in bijlage I, onder s, behorende bij 
het Activiteitenbesluit. Daarmee volgt de Afdeling niet de hierboven beschreven 
systematiek van de Wm, waarbij eerst moet worden vastgesteld of er sprake is van 
een inrichting in de zin van art 1.1 lid 1 en 4 Wm voordat men aan de vraag 
toekomt of een inrichting al dan niet vergunningplichtig is. Bovendien illustreert 
deze uitspraak dat het van te voren niet altijd eenvoudig is te bepalen of iets 
vergunningplichtig is of niet en welke rol het begrip inrichting daarbij speelt. 

2. Begrenzingen van het inrichtingenbegrip  
Een knelpunt met betrekking tot het begrip ‘inrichting’ is dat een aantal activiteiten 
blijkens de jurisprudentie buiten de reikwijdte van het begrip ‘inrichting’ valt, 
terwijl deze activiteiten wel milieubelastend kunnen zijn.37 Het begrip ‘inrichting’ 
vormt in zoverre een inperking van de reikwijdte van het begrip ‘bescherming van 
het milieu’ in de Wet milieubeheer.38 In eerdere onderzoeken is dit knelpunt 
gesignaleerd. Wij hebben geen relevante wijzigingen in de jurisprudentie 
gevonden. Het gaat daarbij om: 

Activiteiten die niet in een bedrijfsmatige omvang, maar hobbymatig worden 
verricht 
Deze activiteiten vallen niet onder het criterium ‘bedrijfsmatig of in een omvang 
als ware zij bedrijfsmatig’ in art. 1.1. lid 1 Wm. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
het (hobbymatig) houden van een beperkt aantal dieren.39 De jurisprudentie 
daaromtrent is zeer casuïstisch. Per geval oordeelt de rechter of er sprake is van 
een inrichting. 
Zo werd door de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat het houden van 5 
paarden ten behoeve van de dochter van een van de vennoten voor beoefening van 
dressuur – en springsport, waarbij de dieren niet worden gefokt of verkocht, niet 
een inrichting in de zin van de Wm is.40 Het houden van 30 honden in een aantal 
kennels in het buitengebied, die dagelijks de gelegenheid krijgen om in groepjes 
van vijf op een op het perceel gelegen veldje te lopen, weer wel.41  
De rechter toetst niet aan de nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan 
veroorzaken.42 Van belang is de omvang, de aard en de continuïteit van de 
bedrijvigheid.43 

Mobiele installaties (niet op eenzelfde locatie) 
Deze vallen niet onder het criterium in art. 1.1. lid 1 Wm dat activiteiten ‘binnen 
een zekere begrenzing’ plegen te worden verricht. De bedrijvigheid moet fysiek 

                                                                 
37 Zie in het bijzonder ook Van ’t Lam (2005a), p. 159-160. 
38 Zie Boeve, Fleurke en Wiering, (2004) i.h.b. p. 224.  
39 Zie voor een uitgebreid jurisprudentieoverzicht o.a. Van der Meijden (2008), p. 163-18 en Van ’t Lam 

(2005a), p 74-84. 
40 ABRvS 15 oktober 2003, nr. 200302415/1. 
41 ABRvS 16 maart 2005, 200407213/1. 
42 Woldendorp en Heinen (1999). 
43 Zie ook Van ’t Lam (2005a), p. 79 en de aldaar genoemde jurisprudentie. 
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kunnen worden beperkt.44 Het criterium ‘binnen een zekere begrenzing’ levert ook 
beperkingen op ten aanzien van activiteiten die plaatsvinden op openbaar 
vaarwater of openbare wegen. Om de activiteit als inrichting te kwalificeren moet 
sprake zijn van een exclusieve aanspraak op het openbare terrein.45 

Activiteiten die niet regelmatig worden verricht of kortdurende activiteiten 
Deze activiteiten vallen niet onder het criterium ‘pleegt te worden verricht’ in art. 
1.1 lid 1 Wm.46 Zo is puinmateriaal dat wordt gebracht naar een landgoed met als 
doel om op korte termijn te gebruiken voor het verharden van paden geen 
inrichting als bedoeld in art. 1.1 lid 1 Wm omdat het volgens de Afdeling ‘hier een 
bedrijvigheid betreft die in kort tijdsbestek kan worden afgerond’.47  
Ook kan worden gedacht aan tijdelijke bouwwerkzaamheden48 of het uitrijden van 
eierschalen.49 Uit de jurisprudentie is geen duidelijke ondergrens af te leiden met 
betrekking tot de vraag wanneer sprake is van ‘tijdelijk’ of ‘kortdurend’.50 

Milieugevolgen binnen de inrichting 
Volgens vaste jurisprudentie kunnen de milieugevolgen binnen de inrichting op 
grond van hoofdstuk 8 Wm niet worden gereguleerd. 51 

Landerijen 
Een ander mogelijk knelpunt van het inrichtingenbegrip is dat volgens vaste 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak landerijen behorende bij 
veehouderijen waarvan extensief gebruik wordt gemaakt niet tot de inrichting 
behoren.52 Omdat van de gronden extensief gebruik wordt gemaakt bestaat er 
volgens de Afdeling geen binding tussen de inrichting en de gronden. Ook 
akkerlanden worden niet tot de inrichting gerekend. Redenen zijn onder meer dat 
het voor de bedrijfsvoering niet noodzakelijk is dat de gronden in de onmiddellijke 
omgeving liggen of dat steeds dezelfde percelen worden gebruikt. Dit betekent dat 
milieubelastende activiteiten, zoals mestopslag53 of het uitrijden van tarragrond54 
niet door middel van algemene regels of een vergunning op grond van hoofdstuk 8 
Wm kunnen worden gereguleerd.  

                                                                 
44 Zie Van ’t Lam (2005a), p. 84-85 en Van der Meijden (2008), p. 194- 202 en de daar genoemde 

jurisprudentie. 
45 Zie Van ’t Lam (2005a), p. 85-89. 
46 Zie voor een overzicht van de jurisprudentie o.a. Van der Meijden (2008), p. 186-194 en Van ’t Lam 

(2005a), p. 94-102. 
47 ABRvS 31 januari 2007, 200602756/1. 
48 Bijv. ABRvS 13 januari 2000, E03.97.1604 
49 ABRvS 20 februari 1995, E03.94.0019 
50 Uitzondering in dit verband is ABRvS 21 december 1995, BR 1996, p. 401 waarin de Afdeling expliciet 

een termijn van 24 weken benoemd. 
51 Zie o.m. ABRvS 3 oktober 2000, M en R 2002, 34 en ABRvS 10 augustus 2001, M en R 2002, 35, beide m.nt. 

Van Gestel. Zie uitgebreider: ECWM, Het brede begrip ‘milieu’, ECWM 2003/15, p 46-48. 
52 Zie Van ’t Lam (2005a), p. 141-144 en de aldaar genoemde jurisprudentie. Zie ook: ABRvS 16 juli 2008, 

zaaknr. 200706861/1, ABRvS 15 juni 2005, zaaknr. 200408898/1 en ABRvS 21 augustus 2002, zaaknr. 

200105119/1. 
53 ABRvS 20 februari 2008, StabNieuwsbrief 08-35. 
54 ABRvS 5 maart 2008, StabNieuwsbrief 08-39 m.nt. Valerie van ’t Lam. 



AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR REGULERING VAN MILIEUBELASTENDE PLAATSGEBONDEN ACTIVITEITEN  

IN HET LICHT VAN NATIONALE EN EUROPEESRECHTELIJKE ONTWIKKELINGEN 

STEM 2009 27 

Hoewel daarover (vooralsnog) geen absolute duidelijkheid over bestaat, is het niet 
onwaarschijnlijk dat het uitrijden van mest op landerijen bij intensieve pluimvee- 
of varkenshouderijen op grond van de IPPC-richtlijn moet worden beschouwd als 
een daarmee rechtstreeks samenhangende activiteit. Het feit dat de beste 
beschikbare technieken voor het uitrijden van mest zijn opgenomen in het BREF-
document intensieve veehouderijen wijst in die richting.55 Daarmee zou het 
uitrijden van mest tot de ‘installatie’ behoren en vergunningplichtig zijn op grond 
van de IPPC-richtlijn.  
Dat het gebruik van landerijen niet gereguleerd kan worden op grond van 
hoofdstuk 8 Wm zou in de weg kunnen staan aan de integrale beoordeling  zoals 
de IPPC-richtlijn vereist in art. 7 (vergunningplicht) en art. 9. lid 8 (algemene 
voorschriften). Het gebruik van de landerijen zal immers gereguleerd moeten 
worden op grond van andere wetgeving of op grond van een ander hoofdstuk in 
de Wm dan hoofdstuk 8.56 
 
Het feit dat de begrenzing van het begrip (één) inrichting rechtsonzeker is ten 
gevolge van de niet altijd consistente uitleg van dit  begrip door de rechter, maakt 
dat in bepaalde gevallen wetgevend moet worden opgetreden om 
milieubelastende activiteiten, die volgens de rechter niet tot de inrichting behoren 
of geen inrichting zijn, te reguleren op grond van een ander hoofdstuk van de Wm 
of een andere milieuwet. Wanneer blijkt dat de rechter van oordeel is dat bepaalde 
milieubelastende activiteiten geen inrichting zijn of daartoe niet behoren, zal de 
wetgever immers wetgeving in het leven moeten roepen om regulering van die 
activiteiten mogelijk te maken. De rechtsonzekerheid ten aanzien van de 
begrenzing van het begrip inrichting kan daarmee leiden tot een gefragmenteerde 
regulering van milieubelastende activiteiten over verschillende milieuregelgeving.  
 
3.  Beperkte flexibiliteit met betrekking tot het begrip één inrichting art. 

1.1 lid 4 Wm 
Het criterium ‘één inrichting’ zoals geformuleerd in art. 1.1 lid 4 Wm en de 
invulling daarvan in de jurisprudentie levert twee knelpunten op: 
1. Ingevolge art. 1.1. lid 4 Wm kan er alleen één vergunning worden verleend 

voor installaties die zich in elkaars onmiddellijke nabijheid bevinden. 
Daarnaast moet er sprake zijn van technische, organisatorische of functionele 
bindingen. Uit de jurisprudentie blijkt dat ook meerdere rechtspersonen één 
inrichting kunnen vormen, daarbij is doorslaggevend dat één (rechts)persoon 
zeggenschap heeft over alle activiteiten.57 Indien er sprake is van één inrichting 
kan deze slechts door één Wm-vergunning worden gereguleerd. Indien er 
binnen een inrichting verschillende installaties of meerdere exploitanten zijn, is 
het niet mogelijk om voor die installaties of voor onderdelen afzonderlijke 
deelvergunningen58 te verlenen indien er sprake is van één inrichting in de zin 
van art. 1.1 lid 4 Wm. Zoals hierna zal blijken in par. 4 kan ingevolge de IPPC-
richtlijn een vergunning wel zien op een deel van de installatie. 

                                                                 
55 Van ’t Lam (2005a), p. 210-211. 
56 Thans in het Besluit gebruik meststoffen op basis van de Wet bodembescherming. 
57 Zie ook Van ’t Lam (2005b),p. 10-14. 
58 Het is wel mogelijk daarna in bepaalde omstandigheden (o.a. moet er sprake zijn van een omvangrijke 

en ingewikkelde inrichting) een deelrevisievergunning te verlenen. 
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2. Het is niet mogelijk om meerdere inrichtingen in één vergunning te reguleren. 

Dit kan bijvoorbeeld de wens om voor een concern één vergunning te 
verlenen, belemmeren. Zo’n concernvergunning zou bijvoorbeeld voordelen 
kunnen bieden vanuit een oogpunt van energie-efficiency.59 Eén van de eisen 
van art. 1.1 lid 4 Wm is dat installaties in elkaars onmiddellijke nabijheid 
moeten liggen. Indien een concern meerdere vestigingen heeft, is dit vaak niet 
het geval en is er geen sprake van één inrichting. Ook de IPPC-richtlijn vormt 
in dit verband een belemmering (zie hierna par. 4). Aan een 
concernvergunning zitten overigens wel haken en ogen. Een uitgebreide 
bespreking van deze figuur gaat dit onderzoek evenwel te buiten.60 

 
Een voorbeeld waarbij een systeem van vergunningverlening voor een grote 
inrichting in strijd werd geacht met het systeem van de Wm bieden twee 
uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van 17 oktober 2007.61 Het betrof 
hier een systeem waarbij één inrichting wordt gereguleerd door verschillende 
deelvergunningen - een ‘sitevergunning’ en verschillende deelrevisie-
vergunningen. De ‘sitevergunning’ of ‘parapluvergunning’ zag op de gehele 
inrichting en de vier deelrevisievergunningen op onderdelen (satellites) van de 
vergunning. Voordeel van dit systeem zou onder meer zijn dat niet in de vier 
satellitevergunningen steeds dezelfde voorschriften moeten worden opgenomen 
die voor de gehele inrichting gelden. De Afdeling overwoog dat uit het systeem 
van de Wm volgt dat vergunning wordt verleend voor bepaalde activiteiten en niet 
voor de milieubelasting daarvan. Bovendien kunnen de voorschriften die 
verbonden zijn aan de Wm-vergunning alleen betrekking hebben op in de 
desbetreffende inrichting plaatsvindende of ten behoeve daarvan aangevraagde 
activiteiten. Het gehanteerde systeem van vergunningverlening werd door de 
Afdeling in strijd geacht met de systematiek van de Wm. 
 
Op deze plaats kan er voorts op worden gewezen dat het begrip één inrichting in 
de zin van art. 1.1 lid 4 Wm ook een knelpunt kan opleveren in het kader van het 
toekennen van emissierechten (hfdst. 16 Wm). Illustratief is een uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 8 april 2005 waarbij het ging om het niet 
toekennen van emissierechten aan Air Liquide voor een broeikasgasinstallatie.62 
Deze installatie was onderdeel van de milieuvergunning van General Electric 
Plastics (GEP) en gesteld was dat alleen aan de houder van de milieuvergunning 
(in dit geval GEP) emissierechten kunnen worden toegekend. De Afdeling 
overwoog in deze uitspraak dat de omstandigheid dat de milieuvergunning is 
verleend aan GEP niet betekent dat in rechte vaststaat dat de installaties van GEP 
en Air Liquide één inrichting vormen. De Afdeling oordeelde uiteindelijk dat het 
in casu onvoldoende duidelijk was of de installaties van GEP en Air Liquide samen 
één inrichting vormen. Deze uitspraak laat ook zien dat de keuze voor het begrip 
                                                                 
59 Zie hierover bijv. Hofland en Van Bergen (2003), p. 213-216.   
60 Verwezen kan bijvoorbeeld worden naar Van ’t Lam (2005a), p. 329-334. 
61 ABRvS 17 oktober 2007, M en R 2008, nr. 7 en ABRvS 17 oktober 2007, M en R 2008, nr. 8 met 

verzamelnoot Van ’t Lam. 
62 ABRvS 8 april 2005, M en R 2005, 49 m.nt. Van den Broek. Zie hierover uitgebreid Van Slijpe (2008), p. 

631-633. 
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‘inrichting’ als aangrijpingspunt voor regulering in hoofdstuk 16 Wm er toe kan 
leiden dat er tegenstrijdige oordelen gaan ontstaan over de vraag of er sprake is 
van één inrichting. Bij de toepassing van hoofdstuk 16 Wm kan immers niet 
worden volstaan met een verwijzing naar het standpunt dat bij de verlening van 
de Wm-vergunning is ingenomen over de vraag of sprake is van één inrichting. 
Dat deze oordelen tegenstrijdig kunnen zijn, komt de consistentie en duidelijkheid 
van regelgeving niet ten goede. 

2.4 AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR REGULERING VAN MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN IN  

HET HUIDIGE EUROPESE RECHT 

In deze paragraaf wordt het huidige Europese recht in relatie tot het begrip 
inrichting besproken. In het bijzonder wordt ingegaan op de IPPC-richtlijn 
(2008/01) en de ETS-richtlijn (2003/87). Ook andere Europese richtlijnen zullen 
kort aan de orde komen. 

2.4.1 IPPC-RICHTLIJN 

Begrip installatie 
Het aangrijpingspunt van regulering in de IPPC-richtlijn is het begrip ‘installatie’. 
In art. 2, onderdeel 3 IPPC-richtlijn is dit begrip als volgt gedefinieerd:  
 

‘een vaste technische eenheid waarin een of meer van de in bijlage I vermelde 

activiteiten en processen alsmede andere daarmee rechtstreeks samenhangende 

activiteiten plaatsvinden, die technisch in verband staan met de op die plaats ten 

uitvoer gebrachte activiteiten en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de 

verontreiniging.’  

 
De activiteiten en processen waar de IPPC-richtlijn op ziet zijn opgenomen in 
bijlage I en zijn ingedeeld naar categorieën van industriële activiteiten. Het betreft 
de energie-industrie, de productie en verwerking van materialen, de minerale 
industrie, de chemische industrie, afvalbeheer en overige activiteiten.  
 
De IPPC-richtlijn ziet derhalve primair op industriële activiteiten. Het begrip 
inrichting in de zin van de Wm ziet, (onder bepaalde voorwaarden) op ‘elke door 
de mens ondernomen bedrijfsmatigheid’ en is in die zin ruimer dan het begrip 
installatie in de zin van de IPPC-richtlijn. Bovendien wijst het Ivb meer soorten 
activiteiten aan dan in bijlage I bij de richtlijn zijn opgesomd.63 De IPPC-richtlijn 
lijkt in dit verband dan ook niet te noodzaken tot het hanteren van een ander 
aangrijpingspunt dan het begrip inrichting zoals bedoeld in de Wm.  

                                                                 
63 Zie ook Van ’t Lam (2005a), p. 186-187. 
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Een aantal activiteiten valt blijkens de jurisprudentie (zie par. 2.3) evenwel buiten 
het begrip inrichting in de zin van art. 1.1 lid 1 Wm; kortdurende activiteiten, 
mobiele activiteiten en hobbymatige activiteiten (niet in omvang als ware zij 
bedrijfsmatig). Bovendien vallen landerijen blijkens de jurisprudentie buiten het 
begrip ‘inrichting’. Dit laatste lijkt, zoals in par. 2.3 reeds is beschreven, lastig 
verenigbaar met de IPPC-richtlijn.  

Vaste technische eenheid 
Wil er sprake zijn van een installatie dan dienen de activiteiten genoemd in bijlage 
I plaats te vinden in een ‘vaste technische eenheid’. Wat hieronder moet worden 
verstaan blijkt niet uit de richtlijn. Ook de bestaande jurisprudentie over de IPPC-
richtlijn geeft geen algemene criteria voor de beoordeling of sprake is van een vaste 
technische eenheid.64 Gelet op de Engelstalige versie van de IPPC-richtlijn 
‘stationary technical unit’ vallen daaronder geen mobiele activiteiten.65 Waar 
precies de grens ligt tussen mobiel en stationair en gedurende welke termijn de 
activiteiten moeten worden verricht om te kunnen spreken van een installatie is 
evenwel niet duidelijk.66 
De hobbymatige en kortdurende activiteiten worden niet expliciet uitgesloten van 
de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn. Het is echter niet aannemelijk dat de 
activiteiten genoemd in bijlage I van de richtlijn hobbymatig van aard zijn.67  

Samenhangende activiteiten 
In de Wm behoren activiteiten die ‘binnen de grenzen’ van de inrichting worden 
verricht tot de inrichting. Tot de installatie in de zin van de IPPC-richtlijn behoren 
ook activiteiten die ‘rechtstreeks samenhangen’ met de in de bijlagen genoemde 
activiteiten. De jurisprudentie geeft geen duidelijke criteria aan de hand waarvan 
moet worden bepaald of sprake is van rechtstreeks samenhangende activiteiten. 
Het gaat daarbij met name om de vraag naar de betekenis van de begrippen 
‘samenhangende activiteiten’, ‘dezelfde locatie’ en ‘technische band’. Of een activiteit 
gevolgen heeft voor de emissie of verontreiniging is veelal eenvoudig vast te stellen.  
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft zich al eens over de vraag of er sprake was 
van samenhangende activiteiten moeten uitspreken. De vraag was of 
puinbreekactiviteiten, die ten behoeve van het storten van afval worden 
uitgevoerd, rechtsreeks met deze stortactiviteiten (bijlage I) samenhangen 
waardoor deze één installatie moet worden beschouwd. De Afdeling overwoog 
daaromtrent:  
 

‘Tussen partijen is niet in geschil dat de stortactiviteiten in de inrichting, gelet op 

artikel 1 van de Richtlijn en bijlage I, onder 5.4, bij de Richtlijn, onder het 

toepassingsbereik van die Richtlijn vallen. Nu puinbreken niet een activiteit is die 

is vermeld in bijlage I van de Richtlijn, doet zich de vraag voor of de 

puinbreekactiviteiten, die eveneens in deze inrichting plaatsvinden, samen met de 

stortactiviteiten kunnen worden beschouwd als één installatie als bedoeld in artikel 

2, aanhef en onder 3, van de Richtlijn. De Afdeling is van oordeel dat die vraag 

                                                                 
64 Zie bijv. ABRvS 5 juli 2006, JM 2006/121 m.nt. Bokelaar. 
65 Zie Van ’t Lam (2005a), p. 208-209 en Guidance on Interpretation of “Installtion” and “Operator” for 

the Purpose of the IPPC-directive. 
66 Van ’t Lam (2005a), p. 209. 
67 Zie ook Van ’t Lam (2005a), p. 224. 
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ontkennend moet worden beantwoord. Ter zitting is weliswaar gebleken dat een 

deel van de puinbreekactiviteiten wordt uitgevoerd ten behoeve van het storten 

van afvalstoffen in de inrichting, doch daarmee is naar het oordeel van de Afdeling 

niet voldaan aan het in artikel 2, aanhef en onder 3, van de Richtlijn gestelde 

vereiste dat het moet gaan om activiteiten die technisch met elkaar in verband 

staan. Het beroep van appellante treft in zoverre geen doel.’68 

 

Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat het feit dat de puinbreekactiviteiten 
worden uitgevoerd ten behoeve van het storten van afvalstoffen in de inrichting 
nog niet betekent dat er sprake is van rechtstreeks samenhangende activiteiten. 
Het daarvoor vereiste technische verband ontbreekt volgens de Afdeling. Dat 
oordeel wordt door de Afdeling echter niet nader gemotiveerd, zodat uit deze 
uitspraak geen algemeen criterium kan worden afgeleid.  
 
In een andere uitspraak werd het houden van dekberen en biggen (niet 
voorkomend op de bijlage I van de IPPC-richtlijn) wel aangemerkt als een activiteit 
die rechtstreeks samenhangt met het houden van meer dan 750 zeugen (een 
activiteit die vermeld is in art. 6.6 onder c bijlage I van de IPPC-richtlijn), zodat 
deze veehouderij als één installatie moet worden beschouwd. De aanwezigheid 
van een technische band tussen de activiteiten lijkt de Afdeling daarvoor 
doorslaggevend te achten. Waar deze technische band uit bestaat wordt in de 
uitspraak echter niet nader gemotiveerd.69  
 
In weer een andere uitspraak concludeert de Afdeling aan de hand van een 
deskundigenrapport dat een afvalverbrandingsinstallatie bij een installatie voor de 
fabricage van publicatiepapier voorkomend op Bijlage I van de IPPC-richtlijn 
waarin een deel van de in die installatie vrijkomende afvalstoffen wordt verbrand en 
waarvan de vrijkomende warmte wordt benut ten behoeve van het 
productieproces in technisch verband staat met de installatie voor de fabricage van 
productiepapier. De beide installaties moeten volgens de Afdeling dan ook worden 
aangemerkt als één installatie. Ook in deze uitspraak wordt niet gemotiveerd 
waaruit de technische band tussen de installatie en de samenhangende activiteit 
bestaat.70 
 
Uit de jurisprudentie van de Afdeling kunnen geen algemene criteria worden 
gedestilleerd aan de hand waarvan beoordeeld moet worden of sprake is van 
rechtstreeks samenhangende activiteiten die tot de installatie behoren. Of bepaalde 
activiteiten moeten worden beschouwd als rechtstreeks samenhangende 
activiteiten hangt af van de concrete omstandigheden van het geval en zal per 
geval moeten worden bepaald. 
 
Uit recente jurisprudentie lijkt overigens te kunnen worden afgeleid dat de 
Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel is dat de IPPC-richtlijn met betrekking 

                                                                 
68 ABRvS 30 november 2005, zaaknr. 200501512/1 
69 ABRvS 4 januari 2006, 200500188/1. 
70 ABRvS 26 november 2003, 200204619/1. 
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tot het begrip installatie in de zin van art. 2 lid 3 IPPC-richtlijn op correcte wijze is 
geïmplementeerd.71 
 

De relevante overwegingen zijn de volgende: “(..)De PA&PP en de Integrated 

Logistical Services & IT dienen volgens hen te worden beschouwd als rechtstreeks 

met de sinter- en fosforfabriek samenhangende activiteiten, die technisch in 

verband staan met de op die plaats ten uitvoer gebrachte activiteiten en die 

gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging. Daarom had 

volgens hen op grond van de IPPC-richtlijn alleen een vergunning voor de gehele 

inrichting mogen worden verleend. (…) Niet is gebleken dat de IPPC-richtlijn, voor 

zover hier van belang, op incorrecte wijze is geïmplementeerd in de Wet 

milieubeheer. Verder geeft hetgeen SNM en MOB hebben aangevoerd geen 

aanleiding voor het oordeel dat de Wet milieubeheer zodanig wordt toegepast dat 

het met de IPPC-richtlijn beoogde resultaat niet wordt bereikt. Een rechtstreeks 

beroep op de bepalingen van de IPPC-richtlijn is in dit geval dan ook niet 

mogelijk” 

Reikwijdte vergunning 
De lidstaten zijn verplicht het exploiteren van een installatie te reguleren door 
middel van een vergunning (art. 4 IPPC-richtlijn). Uit art. 2 onder 9 IPPC-richtlijn 
volgt dat een vergunning in de zin van de IPPC-richtlijn betrekking kan hebben op 
één of meer installaties of delen van installaties. Daarbij geldt wel de eis dat deze 
zich op dezelfde locatie bevinden en door dezelfde exploitant worden 
geëxploiteerd.  
Hier blijken de verschillen met het nationale recht. Ingevolge de IPPC-richtlijn kan 
één vergunning zien op meerdere installaties, terwijl ingevolge art. 1.1 lid 4 Wm 
meerdere installaties die als één inrichting worden aangemerkt door één 
vergunning moeten worden gereguleerd. De IPPC-richtlijn laat dus toe dat een 
vergunning ook ziet op een deel van de installatie en dit is, zie hierboven par. 3, 
ingevolge de Wm niet mogelijk.72 De IPPC-richtlijn verplicht slechts tot een 
geïntegreerde vergunningverlening voor een installatie of voor installaties die zich 
op dezelfde locatie bevinden en door dezelfde exploitant worden geëxploiteerd, 
waarbij het niet van belang is of dit door één of meerdere (deel)vergunningen 
geschiedt.  
De IPPC-richtlijn staat overigens, net als de Wm, in de weg aan regulering in één 
vergunning van installaties die tot één concern behoren, voor zover ze niet tot één 
installatie behoren.73 Installaties moeten zich immers op dezelfde locatie bevinden.   
 
Op 21 december 2007 is door de Commissie een voorstel voor een Richtlijn 
industriële emissies vastgesteld.74 Door deze richtlijn wordt de IPPC-richtlijn 
herzien en samengevoegd met zes sectorale richtlijnen. Dit voorstel voor de 
herziening van de IPPC-richtlijn wordt besproken in hoofdstuk 3. 

                                                                 
71 ABRvS 22 april 2009, 200803142/1. 
72 Zie Van ’t Lam (2005), p. 221-222. 
73 Zie ook Van ’t Lam (2005), p. 222. 
74 COM (2007) 843 def. 
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2.4.2 RICHTLIJN HANDEL IN BROEIKASGASEMISSIERECHTEN  

In de ETS-richtlijn is als aangrijpingspunt voor regulering eveneens gekozen voor 
het begrip installatie. In art. 3 sub e) wordt installatie gedefinieerd als een vaste 
technische eenheid waarin één of meer van de in bijlage I genoemde activiteiten 
plaatsvinden alsmede, daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten 
plaatsvinden die technisch in verband staan met de op die plaats ten uitvoer 
gebrachte activiteiten en gevolgen kunnen hebben voor emissies en de 
verontreiniging. De definitie sluit aan bij de IPPC-richtlijn,75 met dien verstande dat 
de werkingssfeer van deze definitie beperkter is, omdat bijlage I van de richtlijn 
emissiehandel naar een beperkter aantal activiteiten verwijst dan de bijlage bij de 
IPPC-richtlijn. Dat is ook verklaarbaar omdat de richtlijn emissiehandel niet van 
toepassing is op alle IPPC-installaties. Andersom zijn vrijwel alle installaties in de 
zin van de ETS-richtlijn tevens een installatie in de zin van de IPPC-richtlijn.76  
In 2009 is een herziening van de richtlijn emissiehandel aangenomen (richtlijn 
2009/29/EG). Deze herziening is inmiddels in werking getreden, maar de ETS-
richtlijn blijft tot 31 december 2012 van toepassing. De herziening komt in 
hoofdstuk 3 van dit rapport aan de orde. 

2.4.3 ANDERE RICHTLIJNEN 

Ook in andere Europese richtlijnen wordt het begrip ‘installatie’ gehanteerd. Het 
begrip installatie heeft evenwel niet altijd een eenduidige betekenis. Ook worden 
soms andere aangrijpingspunten dan het begrip installatie gehanteerd. Zo omvat 
in richtlijn 2000/76 betreffende de verbranding van afval het begrip 
‘verbrandingsinstallatie’ niet alleen een vaste maar ook een mobiele technische 
eenheid (art. 3 lid 4). Een ander voorbeeld biedt richtlijn 96/82 betreffende de 
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken (Seveso-richtlijn). In deze richtlijn wordt het begrip ‘inrichting’ 
gedefinieerd als ‘het gehele door een exploitant beheerde gebied waar gevaarlijke 
stoffen aanwezig zijn in een of meer installaties, met inbegrip van 
gemeenschappelijke op bijbehorende infrastructuur of activiteiten’ (art. 3, lid 1) 
Het begrip ‘installatie’ wordt in deze richtlijn als eenheid binnen de inrichting 
omschreven (art. 3, lid 1). Verder kan als voorbeeld nog worden gewezen op de 
nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98). Hierin wordt als aanknopingspunt 
voor de vergunningverlening gehanteerd ‘inrichtingen en ondernemingen die 
voornemens zijn afval te verwerken’(art. 23 lid 1). 
De verschillen hebben ook gevolgen voor de nationale implementatie. Voor zover 
Europese richtlijnen aangrijpingspunten voor de regulering van milieubelastende 
industriële activiteiten hanteren die (deels) niet onder het begrip ‘inrichting’ vallen,  
zullen de daaruit voortvloeiende verplichtingen op grond van andere 
milieuwetgeving dan hoofdstuk 8 Wm moeten worden geïmplementeerd. Het 
begrip ‘inrichting’ kan in zoverre leiden tot een fragmentatie van 
implementatiewetgeving.  
 

                                                                 
75 De minieme verschillen in de formulering van het begrip installatie hebben geen inhoudelijke 

betekenis. Zie Teuben (2005), p. 274.  
76 Teuben (2005), p. 274-275.  
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De Richtlijn grote stookinstallaties77 bijvoorbeeld definieert het begrip 

‘stookinstallatie’ als ‘elk technisch toestel waarin brandstoffen worden geoxideerd 

ten einde de aldus opgewerkte warmte te gebruiken.’ Onder dit begrip vallen 

derhalve ook mobiele stookinstallaties die geen inrichting zijn in de zin van de Wm 

en dus niet op grond van hoofdstuk 8 Wm kunnen worden gereguleerd. Voor 

zover stookinstallaties inrichtingen zijn of daarbinnen in gebruik zijn worden deze 

bij of krachtens hoofdstuk 8 Wm gereguleerd, terwijl mobiele stookinstallaties die 

buiten een inrichting in gebruik zijn op grond van andere milieuwetgeving moet 

worden gereguleerd.78 Een ander voorbeeld biedt de 

Afvalverbrandingsrichtlijn79waarin het begrip ‘verbrandingsinstallatie’ wordt 

omschreven als ‘een vaste of mobiele technische eenheid en inrichting die specifiek 

bestemd is voor de thermische behandeling van afval, al dan niet met 

terugwinning van de geproduceerde verbrandingswarmte.’ Mobiele 

verbrandingsinstallaties zijn geen inrichting en kunnen dus niet op grond van 

hoofdstuk 8 Wm worden gereguleerd, tenzij deze worden gebruikt binnen een 

inrichting.80  

2.5 BEVINDINGEN: KNELPUNTEN IN HUIDIGE WETGEVING EN JURISPRUDENTIE TEN 

AANZIEN VAN HET BEGRIP INRICHTING  

Het systeem van de Wm met betrekking tot het begrip ‘inrichting’ staat ons inziens 
op gespannen voet met het uitgangspunt van transparantie van regelgeving. Het 
systeem van art. 1.1. lid 1 jo 1.1. lid 3 en lid 4 Wm leidt er toe dat er in feite twee 
inrichtingsbegrippen in de Wm worden gehanteerd.81  
Vervolgens moet de inrichting worden gekwalificeerd als type A-, B- of C- 
inrichting om te weten welke bepalingen op een inrichting van toepassing zijn. 
Daarnaast speelt ook het afzonderlijke begrip ‘gpbv-installatie’ een rol bij de 
bepaling of een inrichting vergunningplichtig is. Daarbij is het nog maar de vraag 
of het begrip inrichting in alle gevallen ook de activiteiten omvat die met de in de 
bijlage van de IPPC-richtlijn genoemde installaties of processen rechtstreeks 
samenhangen, daarmee in technisch verband staan en op dezelfde locatie worden 
verricht. Met betrekking tot landerijen bij veehouderijen bestaat daarover enkele 
twijfel.  
Dat ook in hoofdstuk 16 Wm voor het begrip ‘inrichting’ is gekozen, levert 
interpretatieproblemen op. De jurisprudentie laat zien dat er tegenstrijdige 
                                                                 
77 88/609/EEG. De Richtlijn grote stookinstallaties zal te zijner tijd worden geïntegreerd in de richtlijn 

industriële emissies worden geïntegreerd, waarbij de definitie van het begrip ‘stookinstallatie’ niet zal 

worden gewijzigd. Zie het Richtlijnvoorstel industriële emissies (COM(2007) 844). 
78 Het verbod van art. 4 Besluit verbranden afvalstoffen om buiten een inrichting een 

verbrandingsinstallatie in werking te hebben is dan ook gebaseerd op art. 13 Wet inzake 

luchtverontreiniging. 
79 2000/76/EG. De Afvalverbrandingsrichtlijn zal te zijner tijd worden geïntegreerd in de richtlijn 

industriële emissies worden geïntegreerd, waarbij de definitie van het begrip 

‘afvalverbrandingsinstallatie’ niet zal worden gewijzigd. Zie het Richtlijnvoorstel industriële emissies 

(COM(2007) 844). 
80 Mobiele verbrandingsinstallaties kunnen krachtens  art. 10.2 Wm en de Wet inzake 

luchtverontreiniging worden gereguleerd.  
81 Zie o.a. ook Woldendorp en Heinen die hier in 1999 reeds kritiek op hadden en er op wezen dat dit 

vanuit een oogpunt van wetssystematiek verwarrend is, Woldendorp en Heinen (1999), p. 375. 
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oordelen kunnen ontstaan over de vraag of sprake is van één inrichting. De 
wetgeving wordt hierdoor niet transparanter.  
 
Uit de jurisprudentie over de reikwijdte van het begrip inrichting kunnen voorts 
verschillende knelpunten worden gedestilleerd.  
 Op voorhand is niet altijd duidelijk of een bepaalde activiteit onder het 

inrichtingenbegrip valt. De rechter toetst in het concrete geval of een bepaalde 
activiteit onder het begrip inrichting valt. Dit levert rechtsonzekerheid op. Ook 
met betrekking tot de vraag of sprake is van één inrichting in de zin van art. 1.1 
lid 4 Wm kan sprake zijn van rechtsonzekerheid over de toepasselijkheid van 
hoofdstuk 8 Wm op een milieubelastende activiteit. 

 Ten gevolge van deze rechtsonzekerheid ten aanzien van het begrip inrichting, 
worden milieubelastende activiteiten niet gereguleerd, terwijl deze wel 
milieubelastende kunnen zijn. Om deze activiteiten dan toch te kunnen 
reguleren zal daarvoor ad-hoc een wettelijke basis moeten worden gecreëerd.  

 Een ander belangrijk knelpunt is de beperkte flexibiliteit met betrekking tot het 
begrip één inrichting als bedoeld in art. 1.1 lid 4 Wm.  

 
De inperking van de reikwijdte van het brede begrip milieu van de Wm door het 
begrip inrichting leidt er toe dat de wetgever uitwegen zoekt door middel van ad-
hoc oplossingen om de door de rechter buiten de inrichting gelaten 
milieubelastende activiteiten toch te reguleren (een voorbeeld biedt de regulering 
van mobiele puinbreekinstallaties). Activiteiten die buiten het begrip inrichting 
vallen, worden gereguleerd op grond van andere wetgeving of andere 
hoofdstukken van de Wm. Dit levert een versnipperd beeld op. 
De IPPC-richtlijn en de Richtlijn handel in broeikasgasemissierechten lijken niet te 
noodzaken tot het hanteren van een ander aangrijpingspunt (installatie) voor de 
regulering van milieubelastende activiteiten. Dat het gebruik van landerijen niet 
gereguleerd kan worden op grond van hoofdstuk 8 Wm zou evenwel op 
gespannen voet kunnen staan met de IPPC-richtlijn. Daarnaast laat de IPPC-
richtlijn toe dat een vergunning ook ziet op een deel van de installatie, ingevolge 
de Wm is dit niet mogelijk. De IPPC-richtlijn is op dit punt derhalve flexibeler.   
Een korte blik op andere Europese wetgeving laat zien dat er op Europees niveau 
geen eenduidige invulling van het begrip ‘installatie’ is en dat ook andere 
aangrijpingspunten voor regulering worden gehanteerd. Dit kan gevolgen hebben 
voor de implementatie. Voor zover het begrip inrichting een beperktere reikwijdte 
heeft dan het Europese aangrijpingspunt, zoals bij verbrandingsinstallaties, dan is 
regulering op grond van hoofdstuk 8 Wm niet mogelijk en zal implementatie van 
op grond van andere milieuregelgeving moeten geschieden. 
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HOOFDSTUK 3 Toekomstige 
ontwikkelingen 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de toekomstige ontwikkelingen op nationaal en Europees 
niveau besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde het Richtlijnvoorstel 
industriële emissies (par. 3.2), de herziening van de ETS-richtlijn (par. 3.3), het 
activiteitenbesluit (par. 3.4) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (par. 
3.5). Telkens wordt gezocht naar knelpunten met betrekking tot het begrip 
‘inrichting’ als aangrijpingspunt voor regulering. Afgesloten wordt met een 
conclusie, waarin de knelpunten (en kansen) van de geschetste ontwikkelingen 
worden weergeven. 
 
Op het moment van schrijven is er een politiek akkoord van de Raad over het 
Richtlijnvoorstel industriële emissies82 die het Richtlijnvoorstel waar in dit rapport 
vanuit is gegaan op relevante punten wijzigt. De relevante wijzigingen zullen 
telkens worden weergegeven. Het is niet uit te sluiten dat de uiteindelijke tekst van 
de richtlijn op relevante punten zal wijzigen ten opzichte van de tekst waarover de 
Raad een politiek akkoord heeft gesloten. De Raad en het Parlement moeten het 
immers nog eens worden over de uiteindelijke tekst van de Richtlijn.83 

3.2 RICHTLIJNVOORSTEL INDUSTRIËLE EMISSIES 

3.2.1 INSTALLATIE 

Het begrip installatie is het aangrijpingspunt voor regulering van belangrijke 
milieubelastende industriële activiteiten. Deze activiteiten zijn in bijlage I en deel 1 
van bijlage VII van het Richtlijnvoorstel opgesomd. Voor zover een of meerdere 
van deze activiteiten in een vaste technische eenheid plaatsvinden is sprake van een 
installatie. Art. 4 lid 1 richtlijnvoorstel industriële emissies verplicht lidstaten om 
het exploiteren van een installatie vergunningplichtig te maken. Ook de huidige 
IPPC-richtlijn definieert een installatie als een vaste eenheid waarin in de bijlage 
genoemde activiteiten plaatsvinden.  

                                                                 
82 Het Politiek akkoord is te raadplegen via: http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/bbt-en-

brefs/herziening/.  
83  In de tweede helft van 2009 zal het Europees Parlement zich buigen over het voorstel van de 

Milieuraad (tweede lezing Europees Parlement). 
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Uit de richtlijn zelf noch uit jurisprudentie over de huidige IPPC-richtlijn kan 
worden opgemaakt wat onder een vaste technische eenheid wordt verstaan.84  
Tot de installatie behoren ook de op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte 
activiteiten die rechtstreeks samenhangen met de in de bijlagen genoemde 
activiteiten, voor zover deze daarmee in technisch verband staan en die gevolgen 
kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging. Ook onder de huidige IPPC-
richtlijn vallen deze samenhangende activiteiten onder het begrip installatie. 
Volgens Van ’t Lam impliceert ‘rechtstreekse samenhang’ een ruimtelijke 
begrenzing, in die zin dat de samenhangende activiteiten in de nabijheid van de 
installatie zullen moeten worden verricht om tot de installatie te worden gerekend. 
In het Richtlijnvoorstel industriële emissies wordt duidelijk tot uitdrukking 
gebracht dat uitsluitend samenhangende activiteiten die op dezelfde locatie 
plaatsvinden als waar de in de bijlagen genoemde activiteiten worden verricht tot 
de installatie behoren.  
Hoewel het richtlijnvoorstel industriële emissies dus enige verduidelijking geeft, 
verschaffen het richtlijnvoorstel noch de jurisprudentie met betrekking tot de 
IPPC-richtlijn duidelijke criteria aan de hand waarvan moet worden bepaald of 
sprake is van rechtstreeks samenhangende activiteiten. De relevante jurisprudentie is 
reeds in hoofdstuk 2, par. 2.4.1 besproken. 

3.2.2 STOOKINSTALLATIES EN AFVAL(MEE)VERBRANDINGSINSTALLATIES 

Afzonderlijk moeten worden genoemd de stookinstallatie, 
afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie, aangezien dit 
geen installaties zijn zoals gedefinieerd door art. 1 lid 3 Richtlijnvoorstel industriële 
emissies . Deze bijzondere installaties hebben in de richtlijn ieder een eigen 
definitie. Een stookinstallatie is een technisch toestel waarin brandstoffen worden 
geoxideerd teneinde de aldus opgewekte warmte te gebruiken. Voor zover deze 
installaties binnen inrichtingen zijn gelegen worden deze bij of krachtens 
hoofdstuk 8 Wm gereguleerd, terwijl stookinstallaties buiten inrichtingen worden 
gereguleerd bij of krachtens de Wet inzake luchtverontreiniging (Wlv).  
 
Anders dan het begrip ‘installatie’ omvatten afval(mee)verbrandingsinstallaties 
niet alleen vaste maar ook mobiele technische eenheden. Mobiele 
afval(mee)verbrandingsinstallaties vallen niet onder het inrichtingenbegrip van de 
Wm en worden dus ook niet bij of krachtens hoofdstuk 8 Wm gereguleerd. Het 
verbod van art. 4 Besluit verbranden afvalstoffen om buiten een inrichting een 
verbrandingsinstallatie in werking te hebben is dan ook gebaseerd op art. 13 Wlv.  
Aangezien het Richtlijnvoorstel industriële emissies zelf afzonderlijke definities 
kent voor de begrippen stookinstallatie en afval(mee)verbrandingsinstallaties, 
waaronder ook mobiele toestellen of mobiele technische eenheden vallen, zal voor 
deze bijzondere installaties een ‘eigen’ aangrijpingspunt moeten worden 
gehanteerd (of dat nu in de Wm is of in andere milieuwetgeving). Voor zover deze 
mobiel zijn, vallen ze immers niet onder het begrip installatie (of inrichting) zoals 
dat door het Richtlijnvoorstel industriële emissies wordt gedefinieerd. Zijn het 
vaste technische eenheden en zijn ze genoemd in de bijlage I deel 1 of bijlage VII 
van Richtlijnvoorstel industriële emissies, vallen zij wel onder het begrip installatie 

                                                                 
84 Behalve dat onder het begrip installatie geen mobiele activiteiten vallen, zie paragraaf 2.4.1. 
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(en ook onder het begrip inrichting) en worden zij door hoofdstuk 8 Wm 
gereguleerd. In zoverre verandert er dus niets ten opzichte van de huidige situatie. 

3.2.3 NORMADRESSAAT: EXPLOITANT(EN) 

De vergunningplicht geldt voor de exploitant van de installatie(s). De richtlijn 
verstaat in art. 3 onder exploitant: ‘elke natuurlijke of rechtspersoon die de 
installatie c.q. de stookinstallatie, afvalverbrandingsinstallatie of 
afvalmeeverbrandingsinstallatie exploiteert of die de controle daarover heeft, of, 
indien de nationale wetgeving in die mogelijkheid voorziet, aan wie economische 
beschikkingsmacht over de technische werking van de installatie is overgedragen’. 
Het criterium bezit van de installatie is vervangen door de controle. Daarmee wordt 
nog duidelijker tot uitdrukking gebracht dat het moet gaan om de natuurlijke of 
rechtspersoon die beslissende zeggenschap heeft over de technische werking van 
de installatie of een gedeelte daarvan. De eigenaar van de installatie hoeft dan ook 
niet per definitie exploitant in de zin van de richtlijn te zijn.  
 
Anders dan onder de IPPC-richtlijn wordt op grond van het richtlijnvoorstel 
industriële emissies uitdrukkelijk gesteld dat twee of meer natuurlijke personen of 
rechtspersonen gezamenlijk de exploitant kunnen zijn van een installatie c.q. een 
stookinstallatie, afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie, of 
dat zij de exploitanten kunnen zijn van verschillende delen van een installatie (art. 5 
Richtlijnvoorstel industriële emissies). Een vergunning kan onder de IPPC-richtlijn 
wel betrekking hebben op één of meer installaties of delen van installaties, maar 
uitsluitend voor zover deze door dezelfde exploitant op dezelfde locatie worden 
geëxploiteerd. In zoverre is in het Richtlijnvoorstel industriële emissies sprake van 
een grotere mate van flexibiliteit bij het verlenen van vergunningen voor meerdere 
installaties of delen daarvan die door meerdere exploitanten worden 
geëxploiteerd.  

In het politiek akkoord over het Richtlijnvoorstel industriële emissies blijkt uit de 
definitie van het begrip ‘exploitant’ dat ook degene die een deel van een installatie 
exploiteert een exploitant is in de zin van het Richtlijnvoorstel. In zoverre doen 
zich ten opzichte van de IPPC-richtlijn dus geen inhoudelijke wijzigingen voor. 

3.2.4 REIKWIJDTE VERGUNNING  

Een vergunning kan betrekking hebben op twee of meer installaties of delen van 
installaties die door dezelfde exploitant op dezelfde locatie of op verschillende locaties 
worden geëxploiteerd (art. 4 lid 2 Richtlijnvoorstel industriële emissies).85 Iedere 
afzonderlijke installatie dient aan de eisen van de richtlijn te voldoen, zodat interne 
saldering van emissies tussen de verschillende installaties waarop de vergunning 
ziet niet mogelijk is.86  

                                                                 
85 Daarbij rijst de vraag of een vergunning uitsluitend betrekking kan hebben op meerdere installaties 

zoals gedefinieerd in art. 3 richtlijnvoorstel industriële emissies of dit ook geldt voor stookinstallaties, 

afvalverbrandingsinstallaties en afvalmeeverbrandingsinstallaties.  
86 SIRA consulting, Administratieve en bestuurlijke lasten herziening IPPC-richtlijn. Onderzoek naar de 

effecten van de herziening van de IPPC-richtlijn voor de administratieve en bestuurlijke lasten, 

Nieuwegein 2008, p. 37.  
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Een belangrijke wijziging ten opzichte van de IPPC-richtlijn is dat vergunningen 
niet alleen betrekking kunnen hebben op één of meer installaties of delen van 
installaties die zich op dezelfde locatie bevinden, maar ook op installaties of delen 
van installaties die zich op verschillende locaties bevinden. Daardoor kunnen dus 
ook meerdere autoriteiten bevoegd zijn om een vergunning te verlenen. 
In samenhang met art. 5 Richtlijnvoorstel industriële emissies op grond waarvan 
meerdere (rechts)personen gezamenlijk exploitant kunnen zijn of exploitanten 
kunnen zijn van verschillende delen van een installatie, wordt een grote mate van 
flexibiliteit mogelijk gemaakt. Zo kan één vergunning worden verleend aan 
meerdere exploitanten van meerdere installaties, waarbij de installaties niet op 
dezelfde locatie hoeven te worden geëxploiteerd. Ook kunnen aan de exploitant 
vergunningen worden verleend voor de verschillende delen van een installatie. 
Indien meerdere exploitanten de installatie exploiteren kan ook aan iedere 
exploitant van een deel van de installatie een vergunning worden verleend. Wel 
zal er op grond van art. 6 lid 2 richtlijnvoorstel industriële emissies zorg voor 
moeten worden gedragen dat de vergunningprocedures en –voorwaarden ten 
volle worden gecoördineerd wanneer verschillende bevoegde autoriteiten of 
verschillende exploitanten bij die procedures betrokken zijn of wanneer 
verschillende vergunningen worden afgegeven.  
 
In het politiek akkoord over het Richtlijnvoorstel industriële emissies is in art. 4 lid 
2 de mogelijkheid dat een vergunning betrekking kan hebben op verschillende 
locaties komen te vervallen. Wel voorziet het politieke akkoord, evenals de IPPC-
richtlijn (art. 2 lid 9 laatste volzin IPPC-richtlijn), nog in de mogelijkheid om twee 
of meer installaties of delen van installaties te reguleren in één vergunning, voor 
zover die installaties door dezelfde exploitant op dezelfde locatie worden 
geëxploiteerd. In zoverre doen zich ten opzichte van de IPPC-richtlijn geen 
inhoudelijke wijzigingen voor. Het politiek akkoord eist wel dat indien een 
vergunning voor meerdere installaties wordt verleend daarin voorwaarden 
worden opgenomen die waarborgen dat elke installatie aan de eisen van de 
richtlijn voldoet (art. 4 lid 2 laatste volzin politiek akkoord over het 
richtlijnvoorstel). Ook voorziet het politieke akkoord in een mogelijkheid om een 
vergunning te verlenen voor verscheidene onderdelen van een installatie die door 
verschillende exploitanten worden geëxploiteerd. In dat geval moet de vergunning 
de verantwoordelijkheden van elke exploitant specificeren (art. 4 lid 3 politiek 
akkoord over het richtlijnvoorstel).  

3.2.5 ALGEMENE BINDENDE VOORSCHRIFTEN 

Ingevolge art. 7 Richtlijnvoorstel industriële emissies kunnen lidstaten algemene 
bindende voorschriften vaststellen voor bepaalde categorieën installaties, 
afval(mee)verbrandingsinstallaties en stookinstallaties. Die mogelijkheid bestaat 
echter onverminderd de verplichting om deze installaties aan een 
vergunningplicht te onderwerpen. Voor het exploiteren van een installatie blijft de 
vergunningplicht derhalve onverkort gelden.  
 
Wanneer algemene voorschriften worden vastgesteld, hoeven deze voorschriften 
niet in de vergunning te worden opgenomen, maar volstaat een verwijzing naar 
die voorschriften in de vergunning. De verwijzing naar de algemene bindende 
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voorschriften is in dat geval ingevolge art. 7, laatste volzin Richtlijnvoorstel wel 
verplicht.  

3.2.6 REGULERING VAN HET UITRIJDEN VAN DIERLIJKE MEST EN DRIJFMEST 

Mogelijk knelpunt van het inrichtingenbegrip is dat de landerijen van 
veehouderijen waarvan extensief gebruik wordt gemaakt volgens de Afdeling 
bestuursrechtspraak niet tot de inrichting behoren. Het gebruik van deze 
landerijen zou niet door hoofdstuk 8 Wm kunnen worden gereguleerd, terwijl dat 
op grond van IPPC-richtlijn in bepaalde gevallen wel vereist kan zijn (zie hierover 
hoofdstuk 2, par. 2.3). 
 
Op grond van art. 16 lid 4 Richtlijnvoorstel industriële emissies dient het uitrijden 
van dierlijke mest en drijfmest ook buiten het terrein van de installatie te worden 
gereguleerd overeenkomstig de beste beschikbare technieken. Naast een 
vergunningplicht kunnen de lidstaten voor het uitrijden van mest buiten de 
installatie ook kiezen voor een andere wijze van regulering, zoals algemene regels. 
Daarbij is het niet van belang wie de mest uitrijdt. Dat kan de exploitant zelf zijn, 
maar ook een derde.87 Uit de considerans kan worden opgemaakt dat uitsluitend 
wordt gedoeld op mest die wordt geproduceerd in de pluimvee- en 
varkenshouderijen genoemd als bedoeld in punt 6.6 van bijlage I van het 
Richtlijnvoorstel industriële emissies.  
 
Uit deze afzonderlijke verplichting voor lidstaten om het uitrijden van mest buiten 
het terrein van de installatie te reguleren, zou kunnen worden afgeleid dat 
uitrijden van mest ook binnen de installatie (de pluimvee- of varkenshouderij) 
mogelijk is. Met andere woorden: de IPPC-richtlijn gaat er vanuit dat de landerijen 
waarop mest wordt uitgereden ook tot de installatie zouden kunnen behoren, 
wanneer deze in de nabijheid van de pluimvee- of varkenshouderij zijn gelegen en 
de bemesting van die gronden als samenhangende activiteit zou moeten worden 
beschouwd die in technisch verband staat met de intensieve pluimvee- of 
varkenshouderij. In zoverre behoort het uitrijden van mest tot de installatie zelf en 
zullen de vergunningvoorschriften voor de exploitatie van de installatie daarop 
ook betrekking moeten hebben. Regulering van het uitrijden van mest binnen de tot 
de installatie behorende landerijen door middel van enkel algemene regels zou in 
dat geval niet mogelijk zijn. Een verwijzing naar algemene regels in de vergunning 
is echter wel mogelijk (art. 7, laatste volzin Richtlijnvoorstel). 
Gevolg hiervan zou zijn dat in de nationale wetgeving bij het uitrijden van mest 
zowel binnen als buiten de inrichting de beste beschikbare technieken moet 
worden toegepast, waarvoor het BREF-document intensieve veehouderijen als 
uitgangspunt zal moeten worden genomen. Daarbij kunnen de beste beschikbare 
technieken in de vergunning, maar ook op andere wijze, bijvoorbeeld in algemene 
regels, worden voorgeschreven, tenzij de te bemeste gronden tot de installatie zelf 
moeten worden gerekend. In dat laatste geval zal de vergunning zelf de 
vergunningvoorschriften moeten bevatten gebaseerd op de beste beschikbare 
technieken. Eventueel kan in de vergunningvoorschriften wel worden verwezen 
naar algemene regels (art. 7 Richtlijnvoorstel industriële emissies).  

                                                                 
87 Zie punt 14 van de considerans van het Richtlijnvoorstel industriële emissies. 
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In het politiek akkoord over het Richtlijnvoorstel industriële emissies zijn de 
specifieke bepalingen omtrent het uitrijden van mest en drijfmest komen te 
vervallen. In zoverre wijzigt het Richtlijnvoorstel de IPPC-richtlijn niet en kan 
worden verwezen naar hetgeen daarover in paragraaf 2.3 van hoofdstuk 2 is 
vermeld.  

3.2.7 HET RICHTLIJNVOORSTEL INDUSTRIËLE EMISSIES EN DE KNELPUNTEN VOOR HET BEGRIP 

INRICHTING 

Ten gevolge van het Richtlijnvoorstel industriële emissies zullen voor de hantering 
van het inrichtingenbegrip geen extra knelpunten ontstaan.88 De hierboven 
beschreven relevante wijzigingen die het Richtlijnvoorstel industriële emissies met 
zich meebrengt voorzien in meer duidelijkheid en flexibiliteit met betrekking tot 
het begrip installatie en de daarvoor vereiste vergunningplicht. Zo is verduidelijkt 
dat met de in de bijlagen vermelde industriële activiteiten en processen 
samenhangende activiteiten uitsluitend tot de installatie behoren voor zover deze 
op dezelfde locatie ten uitvoer worden gebracht als de in de bijlage vermelde 
activiteiten en processen. Ingevolge art. 8 lid 1 Wm geldt er een vergunningplicht 
voor inrichtingen waartoe een gpbv-installatie behoort, zodat alleen activiteiten 
binnen de inrichting kunnen worden gereguleerd.  
 
Voor zover het begrip inrichting als bedoeld in art. 1.1 lid 1 Wm een beperktere 
territoriale begrenzing zou hebben dan het begrip op dezelfde locatie, is niet 
uitgesloten dat rechtstreeks samenhangende activiteiten buiten de inrichting ten 
uitvoer kunnen worden gebracht, terwijl deze wel tot de installatie (in de zin van 
art. 3 lid 3 Richtlijnvoorstel industriële emissies) behoren. Een deel van de tot de 
installatie behorende activiteiten zou daardoor niet worden gereguleerd door een 
Wm-vergunning, hetgeen in strijd is met art. 4 Richtlijnvoorstel industriële 
emissies. Mogelijke oplossing voor dit probleem het hanteren van een ruimere 
richtlijnconforme uitleg van het inrichtingenbegrip. De eis dat de bedrijvigheid 
binnen een zekere begrenzing moet worden verricht is zeer ruim geformuleerd, zodat 
de Wm goede mogelijkheden biedt om, zo nodig, het inrichtingenbegrip zodanig 
uit te leggen dat daaronder ook de rechtstreeks samenhangende activiteiten 
kunnen worden geschaard. 
 
Verder brengt het Richtlijnvoorstel industriële emissies met betrekking tot het 
begrip installatie en de daarvoor vereiste vergunningplicht flexibiliteit met zich 
mee en legt lidstaten daaromtrent niet meer of andere verplichtingen op dan de 
IPPC-richtlijn. Een vergunning kan op meerdere installaties zien, waarbij het niet 
vereist is dat die installaties op dezelfde locatie worden geëxploiteerd (de 
mogelijkheid dat een vergunning betrekking kan hebben op verschillende locaties 
is overigens in het politiek akkoord komen te vervallen). Bovendien kan een 
vergunning op delen van een installatie betrekking hebben en kunnen meerdere 
personen gezamenlijk een installatie of delen van een installatie exploiteren. Aan 
de lidstaten wordt overgelaten of en op welke wijze zij gebruik maken van de door 
de richtlijn geboden flexibiliteit. Dat ingevolge art. 1.1 lid 4 Wm (gpbv-)installaties 
die onderlinge technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in 
                                                                 
88 Voor bestaande knelpunten wordt verwezen naar paragraaf 2.4. 
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elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen tot dezelfde inrichting behoren en 
bijgevolg moeten worden gereguleerd door één vergunning, is dan ook niet met het 
Richtlijnvoorstel industriële emissies in strijd.  
 
Het Richtlijnvoorstel industriële emissies biedt de mogelijkheid tot het verlenen 
van één vergunning voor meerdere installaties, daartoe bestaat echter geen 
verplichting. De flexibiliteit die het Richtlijnvoorstel industriële emissies biedt kan 
echter nog wel als inspiratiebron dienen voor de in hoofdstuk 4 te bespreken 
alternatieve aangrijpingspunten. 
 
De begrippen stookinstallatie en afval(mee)verbrandingsinstallatie wijken af van 
het begrip installatie en worden, voor zover het niet om vaste technische eenheden 
gaat, thans buiten de Wm om gereguleerd. De introductie van deze begrippen in 
het Richtlijnvoorstel industriële emissies levert voor het gebruik van het begrip 
inrichting geen extra knelpunten op ten opzichte van de reeds in hoofdstuk 2 
gesignaleerde knelpunten. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de werkingssfeer van het Richtlijnvoorstel 
industriële emissies voor het uitrijden van mest wordt verruimd ten opzichte van 
de IPPC-richtlijn. Omdat ook voor het uitrijden van mest buiten de installatie de 
beste beschikbare technieken als bedoeld in de Richtlijn industriële emissies 
moeten worden voorgeschreven, kan deze activiteit niet op grond van hoofdstuk 8 
Wm worden gereguleerd. Het uitrijden van mest buiten de installatie zal 
doorgaans ook buiten de inrichting plaatsvinden, waardoor de aangrijpingspunten 
‘inrichting’ en ‘installatie’ beide ongeschikt zijn om deze activiteit op grond van 
hoofdstuk 8 Wm te reguleren. In zoverre kan de keuze voor deze beide begrippen 
de door het Richtlijnvoorstel vereiste integrale beoordeling van milieugevolgen 
voor een installatie in de weg staan en dus een knelpunt opleveren. Op het punt 
van het uitrijden van mest en drijfmest zal overigens de definitieve tekst van de 
richtlijn moeten worden afgewacht. In het politiek akkoord zijn de specifieke 
bepalingen omtrent het uitrijden van mest en drijfmest, zoals opgenomen in het 
richtlijnvoorstel, komen te vervallen. Dat betekent dat het politiek akkoord, anders 
dan het oorspronkelijke richtlijnvoorstel, ten aanzien van dit aspect niet verder 
gaat dan de IPPC-richtlijn. 

3.3 RICHTLIJN 2009/29 TOT WIJZIGING VAN DE ETS-RICHTLIJN 

Richtlijn 2009/29/EG wijzigt de ETS-richtlijn (richtlijn 2003/87) teneinde de 
regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te 
verbeteren en uit te breiden. Deze herziening is inmiddels in werking getreden, 
maar de ETS-richtlijn blijft tot 31 december 2012 van toepassing. Dit is ook de 
uiterste datum van omzetting. In de ETS-richtlijn is, zoals in hoofdstuk 2 bleek, als 
aangrijpingspunt voor regulering eveneens gekozen voor het begrip installatie. In 
richtlijn 2009/29/EG wordt geen wijziging van de definitie van art. 3 sub e) ETS-
richtlijn voorzien. Wel wordt het aantal broeikasgasinstallaties aanzienlijk 
uitgebreid door een aanvulling van bijlage I. Naast een aanvulling vinden ook 
enkele wijzigingen van bijlage I plaats. Aangezien het begrip installatie in de 
herziening van de ETS-richtlijn niet wezenlijk wordt gewijzigd, zal deze herziening 
geen extra knelpunten voor het begrip ‘inrichting’ tot gevolg hebben. 
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3.4 ACTIVITEITENBESLUIT 

Met de inwerkingtreding van de Wet modernisering algemene milieuregels 
inrichtingen89 en het daarmee samenhangende Activiteitenbesluit is de eerste fase 
van het project modernisering algemene regels afgerond.  
 
Daardoor is een groot aantal voorheen vergunningplichtige bedrijven onder de 
algemene regels van het Activiteitenbesluit gebracht. In een volgende fase is het de 
bedoeling om agrarische milieu-amvb’s, het Besluit landbouw milieubeheer, het 
Besluit glastuinbouw (met uitzondering van bepalingen over energieverbruik), het 
Besluit mestbassins milieubeheer en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij 
te integreren in één besluit: het Besluit landbouwactiviteiten. Het Besluit 
landbouwactiviteiten zal dan ook worden gebaseerd op zowel de Wm als de Wvo 
(of t.z.t. wellicht de Waterwet). Uiteindelijk zullen de mogelijkheden bekeken 
worden om het Besluit landbouwactiviteiten in het Activiteitenbesluit te 
integreren. In het Besluit landbouwactiviteiten zal zoveel mogelijk aansluiting 
worden gezocht bij de systematiek van het Activiteitenbesluit met dien verstande 
dat in afwijking daarvan het de bedoeling is ook activiteiten buiten de inrichting te 
reguleren. Voor zover het gaat om activiteiten buiten de inrichting, zal het Besluit 
moeten zijn gebaseerd op de Wvo (lozingen), aangezien op grond van hoofdstuk 8 
Wm uitsluitend activiteiten binnen de inrichting kunnen worden gereguleerd.  
 
Het streven van het project Modernisering algemene regels is erop gericht om 
milieuregelgeving zoveel mogelijk te ordenen vanuit het gezichtspunt van het 
bedrijf.90 Derhalve worden niet alleen de mogelijkheden onderzocht om de 
landbouw-amvb’s in het Activiteitenbesluit te integreren, maar wordt er tevens 
aan gedacht om – waar mogelijk - zoveel mogelijk amvb’s die algemene regels 
geven voor milieubelastende (bedrijfs-)activiteiten in het Activiteitenbesluit te 
integreren.91 Daarbij zou ons inziens kunnen worden gedacht aan mobiele 
verbrandingsinstallaties die op grond van de Wet luchtverontreiniging worden 
gereguleerd, handelingen die verontreiniging of aantasting van de bodem tot 
gevolg kunnen hebben die op grond van de Wet bodembescherming worden 
gereguleerd, geluidproducerende toestellen die op grond van de Wet geluidhinder 
worden gereguleerd en handelingen met betrekking tot afvalstoffen die op grond 
van hoofdstuk 10 Wm worden gereguleerd.  
Vanwege de beperkingen die het inrichtingenbegrip met zich meebrengt is het 
evenwel niet mogelijk om zonder de systematiek van het Activiteitenbesluit te 
wijzigen alle milieurelevante activiteiten van een bedrijf eenduidig in het 
Activiteitenbesluit te reguleren. In zoverre levert het inrichtingenbegrip een 
knelpunt op voor samenvoeging en een verdere integratie van algemene regels 
voor milieubelastende bedrijfsactiviteiten. 

                                                                 
89 Stb. 2006, 606. 
90 Zie Kamerstukken II, 2003/04, 29 200 XI, nr. 7 en Kamerstukken II, 2003/04, 29 383, nr. 1. Die lijn wordt 

in het en ook het Werkprogramma “Slimmer Beter Minder” voortgezet (Kamerstukken II, 2008/09, 29 

838, nr. 117, p. 9). 
91 Zie Kamerstukken II 2004/05, 29 383, nr. 27, p. 5. 
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3.5 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op moment van schrijven 
nog niet in werking getreden, maar zal naar verwachting in de loop van 2010 in 
werkingtreden.92 Op dat moment waren ook het wetsvoorstel Invoeringswet 
Wabo93 en de concepten van het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht beschikbaar.94 

3.5.1 INLEIDING: DE WABO EN HET INRICHTINGENBEGRIP 

In de bijlage van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zullen de inrichtingen worden 
aangewezen die vanwege de nadelige gevolgen die zij voor het milieu kunnen 
veroorzaken aan voorafgaande regulering moeten worden onderworpen. Daarbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen vergunningplichtige inrichtingen die bij of 
krachtens de Wabo en deels door het Activiteitenbesluit zijn gereguleerd (de C-
inrichtingen) enerzijds en de niet vergunningplichtige inrichtingen die bij of 
krachtens de Wm en de Wvo worden gereguleerd anderzijds.  
De Wabo kent een eigen inrichtingenbegrip dat aansluit bij het inrichtingenbegrip 
uit de Wm (art. 1.1 lid 1 jo. art. 1.1 lid 4 Wm), maar beperkt is tot de 
vergunningplichtige inrichtingen die uitdrukkelijk als zodanig zijn vermeld in 
bijlage I van het Bor (art. 1.1 lid 1 jo. 1.1 lid 3 Wabo jo. 2 lid 2 Bor). Ook de niet-
vergunningplichtige inrichtingen worden in Bijlage I van het Bor vermeld. De 
grondslag daarvoor is evenwel niet gelegen in de Wabo, maar in art. 1.1 lid 3 Wm 
jo. 2.1 lid 1 Bor. Het Bor is dan ook gebaseerd op zowel de Wabo als de Wm. De 
categorieën inrichtingen die thans op grond van art. 1.1 lid 3 Wm zijn aangewezen 
in de bijlage van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb), zullen na de 
inwerkingtreding van de Wabo en het Bor uitsluitend nog worden vermeld in 
Bijlage I van het Bor. Het Ivb komt in zoverre te vervallen.  
Omdat gpbv-installaties op grond van de IPPC-richtlijn moeten worden 
gereguleerd bij voorafgaande toestemming en dus per definitie niet kunnen 
worden gereguleerd door algemene regels, dienen inrichtingen waartoe een gpbv-
installatie behoort in het Bor dan ook als vergunningplichtige inrichtingen te 
worden aangewezen (art. 1.1 lid 3, laatste zin Wabo). De definitie van het begrip 
gpbv-installatie is overgeheveld van de Wm naar de Wabo, aangezien inrichtingen 
waartoe een gpbv-installatie behoort na de inwerkingtreding van de Wabo 
uitsluitend nog zullen worden gereguleerd door de Wabo, zodat het begrip voor 
de toepassing van de Wm zijn betekenis zal verliezen.  

3.5.2 DE WABO EN ÉÉN INRICHTING 

Uitsluitend de inrichtingen die als vergunningplichtig zijn aangewezen in Bijlage I 
van het Bor worden gereguleerd door de Wabo. Ingevolge art. 2.1 lid 1 aanhef en 
onder e Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning een project uit te 
voeren dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het oprichten, het veranderen van de 
werking of het in werking hebben van een inrichting die in Bijlage I van het Bor als 
vergunningplichtig is aangemerkt. Aangezien art. 1.1 lid 3 Wabo verwijst naar de 
inrichtingen als bedoeld in art. 1.1 lid 4 Wm, geldt ook voor het inrichtingenbegrip 

                                                                 
92 De Wabo is wel in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2008, 496). 
93 Kamerstukken II 2008/09, 31 953, nr. 2. 
94 De concepten van 8 juni 2009 zijn te raadplegen op www.omgevingsvergunning.vrom.nl.  
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van de Wabo dat de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties 
die onderling technische, organisatorische of functionele binding hebben en in 
elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen als één inrichting worden beschouwd. 
Die activiteiten dienen in dat geval door één vergunning te worden gereguleerd. 
De jurisprudentie ten aanzien van de vraag of een samenstel van activiteiten als 
één inrichting moet worden aangemerkt zal dan ook haar betekenis behouden.  
 
De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het oprichten, het veranderen of 
het in werking hebben van een inrichting waartoe één of meer gpbv-installaties 
behoren kan ingevolge art. 2.7 lid 2 Wabo slechts op één inrichting betrekking 
hebben. Dat lijkt te impliceren dat de aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
de oprichting, verandering en het in werking hebben van andere inrichtingen (niet 
gpbv-installaties) wel op meerdere inrichtingen kan zien. Dat strookt echter niet 
met art. 1.1 lid 4 tweede zin Wm, waarin wordt bepaald dat van één inrichting 
sprake is als installaties tot eenzelfde onderneming of instelling behoren, die 
onderling technische, organisatorische en functionele bindingen hebben en in 
elkaars nabijheid zijn gelegen. Als deze bepaling ook geldt voor Wabo-
inrichtingen, kunnen er dus nooit meerdere inrichtingen worden gereguleerd door 
één omgevingsvergunning en dus ook niet indien tot een van die inrichtingen een 
gpbv-installatie behoort. Tenzij ervan uit moet worden gegaan dat de tweede zin 
van art. 1.1 lid 4 Wm niet van toepassing is op Wabo-inrichtingen, hetgeen ons niet 
waarschijnlijk lijkt, is art. 2.7 lid 2 Wabo dan ook een overbodige en onnodig 
verwarrende bepaling.  
Zoals in hoofdstuk 2 reeds besproken verplicht de IPPC-richtlijn overigens niet tot 
de regulering van een (of meer) installaties door één vergunning (zie hoofdstuk 2, 
par. 2.4.1).  

3.5.3 HET INRICHTINGENBEGRIP EN DE REIKWIJDTE VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING 

De reikwijdte van het inrichtingenbegrip zal mede bepalend worden voor de 
reikwijdte van de omgevingsvergunning. Indien een project ziet op een activiteit 
die behoort tot meer dan één van de categorieën activiteiten als bedoeld in art. 2.1 
en 2.2 Wabo, dient de aanvraag ingevolge art. 2.7 lid 1 Wabo namelijk te zien op 
elk van die activiteiten. Daarmee is beoogd tot uitdrukking te brengen dat voor 
onlosmakelijk samenhangende activiteiten één omgevingsvergunning moet 
worden aangevraagd.  
 
Van onlosmakelijke activiteiten is onder meer sprake bij de oprichting van een 
vergunningplichtige inrichting. Voor die activiteit kan op grond van zowel art. 2.1 
lid 1 sub e Wabo als art. 2.1 lid 1 sub a Wabo en, wanneer de inrichting niet binnen 
het geldende bestemmingsplan past, art. 2.1 lid 1 sub c Wabo een 
omgevingsvergunning nodig zijn. Aangezien het oprichten van een inrichting 
feitelijk niet te scheiden is in de bovengenoemde categorieën activiteiten, zal de 
aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van de inrichting 
ingevolge art. 2.7 lid 1 Wabo betrekking moeten hebben op elk van de 
bovengenoemde categorieën van activiteiten (oprichten inrichting, bouwen 
alsmede het gebruiken van de grond en bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan).  
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Voor zover er sprake is van het oprichten of veranderen van één inrichting, zal de 
omgevingsvergunning betrekking moeten hebben op alle categorieën van 
activiteiten die daarmee onlosmakelijk samenhangen en waarvoor art. 2.1 of 2.2 
Wabo een omgevingsvergunning vereist. De reikwijdte van het inrichtingenbegrip 
kan in zoverre dus bepalend zijn voor de reikwijdte van de 
omgevingsvergunning.95 Voor zover het gaat om categorieën vergunningplichtige 
activiteiten die afzonderlijk van de oprichting of verandering van de inrichting 
kunnen worden verricht zijn ingevolge art. 2.21 Wabo deelvergunningen voor dat 
project mogelijk en is het inrichtingenbegrip niet doorslaggevend voor de 
reikwijdte van de omgevingsvergunning. 

3.5.4 KNELPUNTEN VOORTVLOEIEND UIT DE WABO 

Omdat het inrichtingenbegrip in de Wabo aansluit bij het inrichtingenbegrip van 
de Wm, maar dan is beperkt tot de inrichtingen die in het Bor zijn aangewezen als 
vergunningplichtig, spelen dezelfde knelpunten als met betrekking tot het huidige 
inrichtingenbegrip. De introductie van art. 2.7 lid 2 Wabo kan evenwel 
misverstanden oproepen over de toepasselijkheid van art. 1.1 lid 4 tweede volzin 
Wm op Wabo-inrichtingen. Naar ons oordeel is art. 1.1 lid 4 Wm ook op Wabo-
inrichtingen van toepassing, aangezien nergens uit de toelichtende stukken kan 
worden opgemaakt dat de in de bepaling opgenomen criteria aan de hand 
waarvan moet worden beoordeeld of er sprake is van één inrichting niet zouden 
gelden voor Wabo-inrichtingen. 
Een ander knelpunt met betrekking tot het inrichtingenbegrip dat door de Wabo 
wordt geïntroduceerd is het feit dat het inrichtingenbegrip in bepaalde gevallen de 
reikwijdte van de omgevingsvergunning zal bepalen. Voor zover er sprake is van 
het oprichten of veranderen van één vergunningplichtige inrichting, zullen alle 
daarmee onlosmakelijk verbonden categorieën van activiteiten als bedoeld in art. 
2.1 en 2.2 Wabo daarmee binnen dezelfde omgevingsvergunning moeten worden 
gereguleerd. De knelpunten en onduidelijkheden ten aanzien van de reikwijdte 
van het begrip inrichting zullen zich in zoverre dan ook niet beperken tot de 
verlening van de toestemming als bedoeld in art. 2.1 lid 1 sub e Wabo, maar zich 
eveneens uitstrekken tot de verlening van de gehele omgevingsvergunning.  

3.6 KNELPUNTEN EN KANSEN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

Het Richtlijnvoorstel industriële emissies alsmede het politieke akkoord dat 
daarover is gesloten, roept geen extra knelpunten op met betrekking tot het 
reguleren van milieubelastende activiteiten ten opzichte van de huidige situatie (de 
IPPC-richtlijn). Wel biedt het Richtlijnvoorstel meer flexibiliteit ten aanzien van 
vergunningverlening. Evenals de IPPC-richtlijn is het mogelijk om een vergunning 
te verlenen voor de verschillende onderdelen van een installatie. Het voorstel biedt 
evenwel meer flexibiliteit, aangezien een vergunning op meerdere installaties en 
delen van installaties betrekking kan hebben die door dezelfde exploitant op 
dezelfde of op verschillende locaties worden geëxploiteerd.  
In het politieke akkoord over het richtlijnvoorstel is de mogelijkheid dat een 
vergunning betrekking kan hebben op verschillende locaties evenwel geschrapt.  
 

                                                                 
95 Vgl. Van ’t Lam (2007),  p. 16-17.  
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Een vergunning kan nog wel betrekking hebben op twee of meerdere installaties, 
maar uitsluitend voor zover die installatie of installaties op dezelfde locatie 
worden geëxploiteerd (art. 4 lid 2 politiek akkoord). In zoverre sluit het politiek 
akkoord over het richtlijnvoorstel weer aan bij de mogelijkheden die de IPPC-
richtlijn reeds biedt.  
  
Uit het oogpunt van overzichtelijkheid, consistentie en integratie van regelgeving, 
waar ook de herijkingsoperatie op gericht is, verdient het aanbeveling de 
regulering van milieubelastende activiteiten zoveel mogelijk te uniformeren en te 
integreren. In dit kader kan het wenselijk zijn om de regels voor milieubelastende 
activiteiten zoveel mogelijk te integreren in het Activiteitenbesluit. Aangezien het 
Activiteitenbesluit uitsluitend op inrichtingen van toepassing is, levert dit een 
belemmering op voor de integratie van regels die betrekking hebben op 
milieubelastende activiteiten die buiten het inrichtingenbegrip vallen. Op grond 
van hoofdstuk 9 en 10 Wm, andere milieuwetten, zoals Wet luchtverontreiniging 
en de Wet bodembescherming, of verordeningen van decentrale overheden 
worden nog vele activiteiten gereguleerd die niet onder het inrichtingenbegrip 
vallen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om regels met betrekking tot afvalstoffen, 
mobiele stookinstallaties, lozingen, handelingen die de bodem kunnen aantasten of 
verontreinigen etc. Om een integratie van de regels mogelijk te maken zal er een 
alternatief voor het inrichtingenbegrip moeten worden gezocht.  
 
De Wabo die naar verwachting in de loop van 2010 in werking zal treden, levert 
ook een aantal extra knelpunten op ten opzichte van de knelpunten met betrekking 
tot het inrichtingenbegrip. In gevallen waarbij sprake is van de oprichting of 
verandering van een inrichting wordt de reikwijdte namelijk bepaald door de 
begrenzing van het begrip inrichting. Voor alle activiteiten die onlosmakelijk met 
het oprichten of veranderen van een inrichting samenhangen kunnen ingevolge 
art. 2.7 Wabo geen deelvergunningen worden aangevraagd.  
Een beperking van de regulering van milieubelastende activiteiten van de Wabo is 
dat op grond van de Wabo uitsluitend plaatsgebonden activiteiten kunnen worden 
gereguleerd. Ook wanneer het inrichtingen begrip zou worden losgelaten zouden 
de niet-plaatsgebonden milieubelastende activiteiten niet op grond van de Wabo 
kunnen worden gereguleerd.96 
 

                                                                 
96 Behalve wanneer de werkingssfeer van de Wabo zou worden uitgebreid en ook op niet-

plaatsgebonden activiteiten zou zien. 
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HOOFDSTUK4 Alternatieve 
aangrijpingspunten voor 
milieubelastende activiteiten 

4.1 INLEIDING 

Zoals in hoofdstuk 2 is gebleken levert het gebruik van het inrichtingenbegrip als 
aangrijpingspunt voor de regulering van milieubelastende activiteiten een aantal 
knelpunten op. In hoofdstuk 3 is er naar aanleiding van de toekomstige 
ontwikkelingen nog een aantal extra knelpunten aan het licht gekomen en 
mogelijkheden voor flexibiliteit. In dit hoofdstuk zal worden onderzocht in 
hoeverre alternatieve aangrijpingspunten die knelpunten kunnen wegnemen. Bij 
de keuze voor alternatieve aangrijpingspunten zullen onder meer de in hoofdstuk 
3 beschreven toekomstige ontwikkelingen een belangrijke inspiratiebron bieden.  

4.2 ONDERSCHEID VERGUNNINGPLICHTIGE EN NIET-VERGUNNINGPLICHTIGE ACTIVITEITEN 

Op grond van de IPPC-richtlijn, en straks de Richtlijn industriële emissies, dient 
voor installaties een vergunningplicht in het leven te worden geroepen, waarbij de 
milieugevolgen van de installatie integraal moeten worden beoordeeld. De IPPC-
richtlijn staat dan ook niet toe om installaties (uitsluitend) op grond van algemene 
regels te reguleren. De vergunningplicht voor de IPPC-installaties is in het 
Nederlandse recht geïmplementeerd in art. 8.1. lid 1 Wm. Op grond van deze 
bepalingen zijn inrichtingen waartoe een gpbv-installatie behoort 
vergunningplichtig.97 Titel 8.1 Wm garandeert een integrale beoordeling bij de 
verlening en wijziging van de vergunning. Daarnaast geldt een vergunningplicht 
voor inrichtingen genoemd in bijlage I bij het Activiteitenbesluit (art. 8.1 lid 2 Wm 
jo. art. 1.5 Activiteitenbesluit).98 Dit betreft onder meer de projecten waarvoor de 
MER-richtlijn een vergunningplicht vereist. Anders dan op inrichtingen waartoe 
een gpbv-installatie behoort zijn op deze zogenaamde C-inrichtingen naast de 
vergunningvoorschriften bepaalde gedeelten van het Activiteitenbesluit van 
toepassing.99 
Thans worden de inrichtingen gereguleerd op grond van hoofdstuk 8 Wm. Door 
de inwerkingtreding van de Wabo zullen, zoals aangegeven in hoofdstuk 3, de 
vergunningplichtige inrichtingen niet langer op grond van hoofdstuk 8 Wm worden 

                                                                 
97 T.z.t. art. 2.1 lid sub e jo. Art. 1.1 lid 3 Wabo. 
98 T.z.t. art. 1.1 leden 1 en 3 Wabo jo. art. 2.1 lid 1 Bor jo. bijlage 1 Bor. 
99 Art. 1.2 jo. 1.4 lid 3 Activiteitenbesluit. 
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gereguleerd, maar op grond van de Wabo. Alleen op de zogenaamde C-
inrichtingen zal nog een deel van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.  
 
Door de overheveling van de vergunningplichtige inrichtingen naar de Wabo, 
worden ook de Europeesrechtelijke vereisten, zoals een vergunningplicht voor 
bepaalde milieubelastende installaties en de integrale beoordeling van de 
milieueffecten daarvan naar de Wabo overgeheveld. Daardoor hoeft in de Wm 
voor de regulering van andere potentiële milieubelastende activiteiten, vanuit 
Europeesrechtelijk perspectief, niet te worden vastgehouden aan het 
inrichtingenbegrip of het begrip installatie, maar is het mogelijk om te kiezen voor 
een ander aangrijpingspunt waarmee bestaande knelpunten mogelijk zouden 
kunnen worden weggenomen.  
 
In paragraaf 4.3 zal worden onderzocht welk aangrijpingspunt zou kunnen 
worden gekozen voor de regulering van milieubelastende activiteiten die niet aan 
een vergunningplicht hoeven te worden onderworpen. In paragraaf 4.4 zal worden 
bezien welk aangrijpingspunt de voorkeur verdient voor de regulering van 
milieubelastende activiteiten die op grond van het Europese recht aan een 
vergunningplicht moeten worden onderworpen. In paragraaf 4.5 wordt afgesloten 
met een conclusie.  

4.3 HET INRICHTINGENBEGRIP VOOR NIET-VERGUNNINGPLICHTIGE ACTIVITEITEN: 

LOSLATEN OF VASTHOUDEN? 

Het Activiteitenbesluit geeft algemene regels voor het verrichten van bepaalde 
nader genoemde activiteiten binnen een inrichting. Welke regels op de inrichting 
van toepassing zijn, is dus afhankelijk van de activiteiten die daarbinnen worden 
verricht. Omdat in het Activiteitenbesluit per milieubelastende activiteit is bepaald 
welke algemene regels daarop van toepassing zijn, is het aangrijpingspunt voor 
regulering verschoven van de inrichting naar de milieubelastende activiteiten die 
daarbinnen worden verricht. De inrichting zou in zoverre kunnen worden 
beschouwd als een optelsom van milieubelastende activiteiten die op grond van 
het Activiteitenbesluit bij algemene regels zijn gereguleerd. Voor de vraag of een 
activiteit vanuit de potentiële milieugevolgen moet worden gereguleerd zou naar 
ons oordeel niet van belang moeten zijn of een activiteit binnen of buiten de 
inrichting wordt verricht. 
Dat roept de vraag op in hoeverre het hanteren van het inrichtingenbegrip nog 
toegevoegde waarde heeft bij de regulering van niet-vergunningplichtige 
activiteiten. In het verlengde daarvan kan men zich afvragen of de keuze voor een 
ander aangrijpingspunt een bijdrage kan leveren aan de in hoofdstuk 2 
gesignaleerde knelpunten.  

4.3.1 VASTHOUDEN AAN HET INRICHTINGENBEGRIP BIJ NIET-VERGUNNINGPLICHTIGE 

ACTIVITEITEN 

Voordat we ingaan op de mogelijke keuze voor een ander aangrijpingspunt voor 
niet vergunningplichtige activiteiten gaan we eerst in op de keuze voor het 
vasthouden aan het inrichtingenbegrip.  
Wanneer wordt vastgehouden aan het inrichtingenbegrip in de Wm, kunnen 
milieubelastende activiteiten die buiten het begrip inrichting vallen met behulp 
van ‘ad-hoc regelgeving’ toch worden gereguleerd. Zo zou er voor kunnen worden 
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gekozen ook deze activiteiten met behulp van algemene regels in het 
Activiteitenbesluit te reguleren. Het Activiteitenbesluit zou dan wel mede 
gebaseerd moeten worden op milieuwetgeving die voor het stellen van deze 
algemene regels een grondslag biedt.  
Het voordeel van deze oplossing is dat geen grote wetswijzigingen nodig zijn. Het 
nadeel is echter dat in feite de huidige situatie in belangrijke mate blijft 
voortbestaan. Het blijft immers afhankelijk van de uitleg van het begrip inrichting 
door de rechter of een activiteit op grond van hoofdstuk 8 Wm wordt gereguleerd 
of dat daarvoor ad hoc een andere wettelijke basis moet worden gezocht. Voor 
zover een milieubelastende activiteit volgens de rechter geen inrichting is of niet 
tot de inrichting behoort, zal de wetgever, deze activiteit namelijk buiten 
hoofdstuk 8 Wm moeten reguleren.100 Tenminste als de wetgever deze activiteit 
vanwege de (mogelijke) belasting van het milieu wenst te reguleren. 
Bij vasthouden aan het begrip inrichting zou dan voorts in het Activiteitenbesluit 
moeten worden gewerkt met meerdere aangrijpingspunten. Naast het onderscheid 
tussen drie typen inrichtingen (A, B, en C) zal er immers tevens onderscheid 
moeten worden gemaakt tussen deze drie typen inrichtingen enerzijds en andere 
milieubelastende activiteiten, anderzijds. Dit compliceert de systematiek van het 
Activiteitenbesluit. 

4.3.2 LOSLATEN VAN HET INRICHTINGENBEGRIP BIJ NIET-VERGUNNINGPLICHTIGE 

ACTIVITEITEN: HET BEGRIP ACTIVITEIT ALS AANGRIJPINGSPUNT 

Gelet op het bovenstaande is het naar ons oordeel gerechtvaardigd om voor de 
niet-vergunningplichtige inrichtingen te onderzoeken of het begrip inrichting kan 
worden losgelaten. Het meest voor de hand liggende aangrijpingspunt is dan de 
milieubelastende activiteit (zoals omschreven in het Activiteitenbesluit). In het licht 
van de bescherming van het milieu lijkt het ons niet relevant of de in het 
Activiteitenbesluit vermelde milieubelastende activiteit binnen een inrichting 
wordt verricht of niet. Ook is de vraag of die activiteit bedrijfsmatig of in een 
omvang als bedrijfsmatig wordt verricht of niet of tijdelijk of voortdurend wordt 
uitgevoerd niet relevant.  
 
Indien wordt gekozen voor het loslaten van het inrichtingenbegrip zijn wel 
verschillende aanpassingen van het Activiteitenbesluit nodig.  

Regels relateren aan de ‘activiteit’ 
Voor zover de regels uit hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit zijn gerelateerd 
aan de inrichting, zoals bij de algemene zorgplichten (art. 2.1 Activiteitenbesluit), 
het verwijderen van afval (art. 2.13 Activiteitenbesluit), energiebesparing (art. 2.15 
Activiteitenbesluit) en geluid (art. 2.17 e.v. Activiteitenbesluit), zullen deze 
gerelateerd moeten worden aan de desbetreffende milieubelastende activiteit.  
Aangezien niet iedere activiteit die maar enige milieubelasting tot gevolg heeft, 
hoeft te worden gereguleerd, zouden drempelwaarden kunnen worden 
gehanteerd. Door middel van het hanteren van drempelwaarden kunnen alleen die 
activiteiten worden gereguleerd die (in potentie) een noemenswaardige bijdrage 
leveren aan de aantasting van het milieu. Vanzelfsprekend zullen zowel de 

                                                                 
100 Zo wordt het bemesten van weilanden, die volgens de Afdeling niet tot de inrichting behoren, afzonderlijk 

gereguleerd in de Meststoffenwet.  
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milieubelastende activiteiten als de bijbehorende drempelwaarden zodanig moeten 
worden gekozen dat alleen die milieubelastende activiteiten worden gereguleerd 
waarvan het ook vanuit overwegingen van handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid 
zinvol is deze door algemene regels te reguleren.  
Op grond van de jurisprudentie van de Afdeling kunnen thans locatiespecifieke 
omstandigheden niet betrokken worden bij de vraag of er sprake is van een 
inrichting.101 Locatiespecifieke omstandigheden zouden echter wel bepalend 
kunnen zijn voor de vraag of een activiteit milieubelastend is. Om recht te doen 
aan locatiespecifieke omstandigheden, zou in het Activiteitenbesluit de 
bevoegdheid kunnen worden opgenomen de daarop van toepassing zijnde 
drempelwaarden te verlagen, indien dat met het oog op de bescherming van het 
milieu ter plaatse noodzakelijk moet worden geacht. Op die manier kunnen 
activiteiten die in het algemeen niet als milieubelastend worden beschouwd, maar 
in een specifieke omstandigheid wel, toch onder de werking van het 
Activiteitenbesluit worden gebracht. 

Meldingsplichtige activiteiten 
Gevolg van hantering van de milieubelastende activiteit als aangrijpingspunt is 
voorts dat ook het onderscheid tussen A-, B- en C-inrichtingen in het 
Activiteitenbesluit zou kunnen komen te vervallen, hetgeen de overzichtelijkheid 
en duidelijkheid van de regelgeving ten goede komt. Voor de toepasselijkheid van 
het Activiteitenbesluit hoeft namelijk niet meer te worden onderzocht of er sprake 
is van een inrichting en of er sprake is van één inrichting. Vanzelfsprekend hoeft 
dan ook niet meer te worden onderzocht of er sprake is van een A, B of C-
inrichting. Hierdoor zouden wel de meldingsplichtige inrichtingen (B-inrichting) 
verdwijnen. Wanneer men de nuttige functie van het meldingsinstrument wil 
behouden102 zal de meldingsplicht niet moeten worden verbonden aan de 
inrichting, maar aan de voorgenomen milieubelastende activiteit. Ook daarvoor 
zouden drempelwaarden kunnen worden geïntroduceerd. De soort 
milieubelastende activiteit en de bijbehorende drempelwaarden zouden 
gedeeltelijk kunnen worden afgeleid uit de criteria voor de A-inrichting, die onder 
het huidige Activiteitenbesluit niet meldingsplichtig is.  
 

Voor het zijn van A-inrichtingen worden in art. 1.2 Activiteitenbesluit immers ter 

afbakening van B-inrichtingen kenmerken en drempelwaarden gebruikt, zoals 

“geen koelinstallatie aanwezig die behoort te zijn gevuld met meer dan 30 kg 

koudemiddel”. Als drempelwaarde voor een meldingsplichtige activiteit zou 

daaruit kunnen worden afgeleid dat het hebben van koelinstallatie die behoort te 

                                                                 
101 Zie Van’t Lam 2005, p. 74-75. Overlast ten gevolge van activiteiten is bijvoorbeeld niet van belang voor de 

vraag of er sprake is van een inrichting, zie daarvoor ABRvS 27 februari 1995, BR 1995, p. 428. Evenmin zijn 

milieuhygiënische motieven daarvoor van belang (ABRvS 15 mei 1995, BR 1995, p. 775).  

102 De waarde van het meldingsinstrument is tweeledig: enerzijds een signaleringswaarde in het kader 

van de handhaving, anderzijds een controlewaarde aan de hand waarvan het bevoegde gezag kan 

beoordelen of er terecht is gemeld of dat er toch een vergunning moet worden aangevraagd. Zie 

Kamerstukken II 2005/06, 30 483, nr. 3, p. 5. De controlewaarde zal overigens aanzienlijk verminderen bij 

het laten vervallen van het inrichtingenbegrip bij de toepassing van hoofdstuk 8 Wm, aangezien voor 

de vraag of er een vergunning nodig is, anders dan in de huidige situatie, ook nog moet worden 

vastgesteld of er sprake is van een inrichting (of installatie).  
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zijn gevuld met 30 kg of meer meldingsplichtig is. Uit onderdeel c van de definitie 

van A-inrichting zou kunnen worden afgeleid dat het ten gehore brengen van 

muziek in de buitenlucht of een open terrein meldingsplichtig is. 

 
Degene die milieubelastende activiteiten verricht zal gelet op het voorgaande 
allereerst moeten bezien of hij een vergunningplichtige installatie exploiteert. Gaat 
het om een vergunningplichtige installatie dan vindt regulering op grond van de 
Wabo plaats. Indien dat niet het geval is, dient degene die de activiteit(en) verricht 
te inventariseren welke milieubelastende activiteiten hij verricht en kan hij in het 
Activiteitenbesluit vinden welke regels voor het verrichten van de desbetreffende 
milieubelastende activiteiten gelden.103 Per activiteit zal moeten worden 
aangegeven in welke gevallen een meldingsplicht geldt. Het onderscheid tussen 
een A- of een B-inrichting hoeft in zoverre niet meer te worden gemaakt. 

Normadressaat en bevoegd gezag 
Indien het inrichtingenbegrip voor niet vergunningplichtige inrichtingen komt te 
vervallen, zal de drijver van de inrichting niet langer de normadressaat van het 
Activiteitenbesluit zijn, maar degene die de milieubelastende activiteit uitvoert of 
degene die daarover de klaarblijkelijke zeggenschap heeft. Deze wijziging van 
normadressaat zal ons inziens niet meer of andere problemen geven dan bij de 
handhaving van andere (omgevingsrechtelijke) algemene regels. 104  
Ten aanzien van het bevoegd gezag kan het volgende worden opgemerkt. Onder 
de huidige wetgeving geldt dat er één bevoegd gezag per inrichting is. Wanneer de 
‘milieubelastende activiteit’ het aangrijpingspunt is, is de situatie vergelijkbaar. 
Voor zover de activiteit plaatsvindt binnen een vergunningplichtige installatie 
waarvoor GS bevoegd gezag zijn, zijn B en W niet bevoegd. Indien de activiteit 
buiten de installatie plaatsvindt zijn B en W het bevoegd gezag.105  

Rechtsbescherming  
Wat betreft rechtsbescherming zullen er door het laten vervallen van het 
inrichtingenbegrip voor de toepassing van hoofdstuk 8 Wm weinig wijzigingen 
optreden. Belanghebbenden kunnen bij het bevoegde gezag verzoeken om 
handhaving van de algemene regels, indien een milieubelastende activiteit wordt 
verricht in strijd met de regels van het Activiteitenbesluit. Het bevoegde gezag zal 
tegen een dergelijke overtreding in beginsel handhavend moeten optreden.106 Ook 
kunnen derdebelanghebbenden het bevoegde gezag verzoeken om (strengere) 
maatwerkvoorschriften vast te stellen. Ook degene die een door het 
Activiteitenbesluit gereguleerde activiteit verricht kan verzoeken om het 
                                                                 
103 Voor zover er voor een bepaalde activiteit of activiteiten maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld, zijn 

de regels vanzelfsprekend niet in het Activiteitenbesluit zelf maar in de maatwerkvoorschriften te 

vinden.  
104 Zie onder meer: ABRvS 20 juni, AB Kort 1996, 544, ABRvS 28 december 1999, AB 2000, 107, ABRvS 15 

oktober 2008, nr. 20070345, AB Kort 2008, 441. Zie verder over het functionele daderschap in het bestuursrecht: 

H.E. Bröring en F.R. Vermeer, 'De functionele dader in het bestuurlijk sanctierecht', JB plus 2003, p. 124-139. 

105 Vgl. de MvT bij de Invoeringswet Wabo: “Er zijn geen inrichtingen waarvoor GS bevoegd gezag die 

volledig onder de werking van het Activiteitenbesluit zouden vallen.”, Kamerstukken II 2008/09, 31 953, 

nr. 3, p. 16 voetnoot 2. 
106 Zie onder meer: ABRvS 11 augustus 2004, AB 2004, 444. Zie ook Vermeer (2001), p. 76 e.v. en  Albers 

(2004), p. 68. 
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vaststellen van (minder strenge) maatwerkvoorschriften De afwijzing van deze 
aanvraag is in beide gevallen een beschikking waartegen bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming openstaat. 

4.3.3 VOOR – EN NADELEN VAN HET LOSLATEN VAN HET INRICHTINGENBEGRIP BIJ NIET-

VERGUNNINGPLICHTIGE ACTIVITEITEN 

Voordelen van het begrip ‘activiteit’ als aangrijpingspunt 
Een belangrijk voordeel van het loslaten van inrichtingenbegrip voor de niet-
vergunningplichtige milieubelastende activiteiten is dat tijdelijke (kortdurende) 
milieubelastende activiteiten alsmede milieubelastende activiteiten op gronden die 
niet tot de inrichting behoren, zoals uitrijden van mest op weilanden, in het 
Activiteitenbesluit kunnen worden gereguleerd. Deze activiteiten kunnen immers 
wel milieubelastend zijn.107 Ook milieubelastende gevolgen van activiteiten die 
thans niet op grond van hoofdstuk 8 Wm kunnen worden gereguleerd omdat deze 
gevolgen zich enkel binnen de inrichting voordoen, zouden in het 
Activiteitenbesluit kunnen worden gereguleerd. 
 
Voor de regulering van deze milieubelastende activiteiten hoeft dan geen basis in 
andere milieuwetgeving te worden gezocht. Dit past ook bij het uitgangspunt van 
efficiency van regelgeving. 108 Door het laten vallen van het inrichtingenbegrip is 
het voor de beantwoording van de vraag of de regels van het Activiteitenbesluit 
van toepassing zijn bovendien niet langer noodzakelijk om eerst te bepalen of er 
sprake is van een inrichting. In hoofdstuk 2 is reeds gebleken dat het niet altijd 
eenvoudig is om vast te stellen of er sprake is van een inrichting. Het loslaten van 
het inrichtingenbegrip zal daarmee de rechtszekerheid bevorderen, mits in het 
Activiteitenbesluit de milieubelastende activiteiten en daarop van toepassing 
zijnde regels duidelijk worden omschreven.  
 
Ander belangrijk voordeel is dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor integratie 
van milieuwetgeving die niet het begrip ‘inrichting’ als aangrijpingspunt heeft. 
Daarbij zou kunnen worden gedacht aan de Wvo (t.z.t. de Waterwet), de Wet 
luchtverontreiniging, de Wet Bodembescherming,109 waarin thans milieubelastende 
activiteiten worden gereguleerd. In deze wetten is het voor de regulering van 
milieubelastende activiteiten veelal niet relevant of de activiteit binnen een 
inrichting wordt verricht of niet. Evenmin is van belang of de activiteit tijdelijk is 

                                                                 
107 Een exploratieboring die gedurende 45 werkdagen continu (dag en nacht) wordt verricht kon volgens 

de Afdeling bijvoorbeeld niet worden aangemerkt als een bedrijvigheid die (binnen een zekere 

begrenzing) ‘pleegt te worden verricht’.  Deze boring kon volgens de Afdeling dan ook niet worden 

aangemerkt als een inrichting, ABRvS 21 juli 2004, NStAB 2004/4, 04-126. Zie ook Van ’t Lam (2005), p. 

95. 
108 Het samenvoegen van zoveel mogelijk milieugerelateerde amvb’s is één van de doelstellingen van de 

herijkingsoperatie voor VROM-regelgeving. Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 200 XI, nr. 7, p. 3 en 

Kamerstukken II 2003/04, 29 383, nr. 1, p. 1 en 16. 
109 Zie ook Woldendorp en Heinen (1999). 
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of dat de activiteit wordt verricht binnen een zekere begrenzing.110 Daarmee komen 
de verwezenlijking van de doelstellingen van de herijkingsoperatie dichterbij en 
wordt recht gedaan aan de brede doelstelling van de Wm. In hoeverre 
samenvoeging en integratie van andere milieuwetgeving mogelijk en/of wenselijk 
is, zal evenwel nader moeten worden onderzocht.  

Nadelen van het loslaten van het inrichtingenbegrip  
Door de milieubelastende activiteit als aangrijpingspunt te kiezen, kunnen 
milieugevolgen niet langer in samenhang worden beoordeeld. Dat is met name 
lastig bij die categorieën van milieugevolgen waarvan de regulering is gerelateerd 
aan milieubelasting op de nabije omgeving waarbij cumulatie een belangrijke rol 
speelt. Een voorbeeld daarvan is geluid.111 Indien geluidsproducerende activiteiten 
per activiteit zijn gereguleerd (en niet meer per inrichting) zal voor alle activiteiten 
die binnen bijvoorbeeld één bedrijf worden verricht een afzonderlijke geluidsnorm 
gelden. Daarmee is uitwisseling van geluidsproducerende activiteiten binnen de 
inrichting dus niet meer mogelijk, waarmee de flexibiliteit voor de exploitant 
afneemt. Daarnaast zal het lastiger zijn om te controleren of een exploitant aan de 
geluidsnormen voldoet. Wanneer er binnen een bedrijf meerdere 
geluidsproducerende activiteiten worden verricht, zal om te meten of aan de 
normen wordt voldaan iedere afzonderlijke activiteit moeten worden gemeten en 
moeten dus alle overige geluidsproducerende activiteiten worden stilgelegd.  
 
Bij de regulering van deze categorieën van milieubelastende activiteiten zou het 
daarom overweging verdienen om te voorzien in een bevoegdheid waarmee een 
combinatie van milieubelastende activiteiten die tot dezelfde categorie behoren, 
kan worden gereguleerd. Gelet op de handhaafbaarheid van deze normen zullen 
deze activiteiten wel door dezelfde entiteit/exploitant moeten worden verricht.112 
Indien een bedrijf meerdere geluidprocederende activiteiten verricht, zou het 
zodoende mogelijk zijn om de totale geluidsproductie van het bedrijf op gevoelige 
gebouwen te reguleren.113   
 
Een andere oplossing waarmee dit probleem zou kunnen worden ondervangen is 
het opnemen van een bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften in 
het Activiteitenbesluit voor de gevallen waarin dat gelet op de integrale 
beoordeling, cumulatieve effecten van milieubelastende activiteiten of 
locatiespecifieke omstandigheden noodzakelijk moet worden geacht.114  
Ook kan ervoor worden gekozen om in het Activiteitenbesluit de bevoegdheid op 
te nemen om voor een bepaald onderwerp een aanvullende provinciale of 
gemeentelijke verordening op grond van art. 8.42b Wm vast te stellen, waarin van 

                                                                 
110 In de Wvo (t.z.t. Waterwet) wordt bijvoorbeeld de activiteit ‘lozen op oppervlaktewater gereguleerd’, 

waarbij het niet relevant is of die lozing vanuit een inrichting plaatsvindt of niet. Ook lozingen vanuit 

mobiele installaties worden gereguleerd door de Wvo, waarbij de duur van de lozing niet van belang is. 
111 Ook bij geurhinder zou dit probleem wellicht kunnen spelen. 
112 Daarbij zou kunnen worden aangesloten bij het begrip installatie dat naar ons oordeel zou moeten 

worden gekozen als aangrijpingspunt voor de regulering van vergunningplichtige milieubelastende 

activiteiten. Zie paragraaf 4.4. 
113 Vgl. art. 2.17 Activiteitenbesluit

. 

114 Art. 8.42 Wm biedt hiertoe reeds de mogelijkheid.
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het Activiteitenbesluit kan worden afgeweken in gevallen waarin dat ten behoeve 
van een integrale beoordeling of het voorkomen van nadelige cumulatieve 
milieueffecten noodzakelijk is.  
 
Het probleem van locatiespecifieke omstandigheden en cumulatie kan in zoverre 
worden genuanceerd dat met behulp van het instrumentarium van de Wet 
ruimtelijke ordening milieugevoelige en milieubelastende activiteiten in ruimtelijk 
opzicht van elkaar kunnen worden gescheiden. Door een juist gebruik van dat 
instrumentarium kunnen in bepaalde gevallen situaties worden voorkomen 
waarin vanwege locatiespecifieke omstandigheden of cumulatie 
maatwerkvoorschriften op grond van de Wm moeten worden vastgesteld.  
 
Andere nadelen zijn dat het niet altijd eenvoudig zal zijn om alle activiteiten die 
men wil reguleren en de algemene zorgplichten uit hoofdstuk 2 van het 
Activiteitenbesluit duidelijk te omschrijven. Ook zal er bij het loslaten van het 
begrip inrichting sprake zijn van een omvangrijke aanpassing van wet- en 
regelgeving. 

4.3.4 CONCLUSIES VOOR DE NIET-VERGUNNINGPLICHTIGE ACTIVITEITEN  

Met de verhuizing van vergunningplichtige inrichtingen van de Wm naar de 
Wabo, verhuist ook het merendeel van de Europeesrechtelijke verplichting om 
voor installaties een vergunningplicht en een integrale beoordeling van 
milieugevolgen van installaties te introduceren en de daarmee samenhangende 
problematiek naar de Wabo. Daarmee staat het Europese recht niet langer in de 
weg aan de keuze voor een ander aangrijpingspunt in de Wm dan het begrip 
‘inrichting’. Meest voor de hand liggende aangrijpingspunt is de milieubelastende 
activiteit, aangezien daarmee in overeenstemming met de ruime doelstelling van 
de Wm in beginsel alle milieubelastende activiteiten op grond van de Wm kunnen 
worden gereguleerd. Daardoor kunnen knelpunten met betrekking tot het begrip 
inrichting worden opgelost. Een belangrijk voordeel van het loslaten van het 
inrichtingenbegrip voor de regulering van milieubelastende activiteiten is 
bovendien dat dit mogelijkheden biedt om de regelgeving voor milieubelastende 
activiteiten die niet tot een installatie behoren, te integreren en op eenduidige en 
systematische wijze vorm te geven, hetgeen de overzichtelijkheid en de samenhang 
ten goede kan komen. Daarmee komt de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de herijkingsoperatie dichterbij en wordt recht gedaan aan de brede 
doelstelling van de Wm. De vraag hoever deze integratie zou kunnen of moeten 
gaan valt buiten het bestek van dit rapport en vergt nader onderzoek. 
 
Mogelijk nadeel van het loslaten van het inrichtingenbegrip is dat voor 
milieucomponenten waarbij de normering gerelateerd is aan de nabije omgeving 
en waarbij cumulatie een belangrijke rol speelt uitvoering en handhaving kunnen 
worden gecompliceerd omdat alle activiteiten afzonderlijk zijn genormeerd. 
Tevens brengt dat een verlies aan flexibiliteit voor bedrijven die meerdere 
activiteiten van dezelfde categorie verrichten, omdat de afzonderlijk activiteiten 
zijn gereguleerd waardoor onderlinge saldering niet mogelijk is. Om deze 
cumulatieproblemen het hoofd te bieden, zou ervoor kunnen worden gekozen om 
het bevoegde orgaan de bevoegdheid te geven om combinaties van activiteiten die 
door dezelfde entiteit binnen dezelfde milieucomponent worden verricht, te 
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reguleren. Om ook de cumulatie van activiteiten met verschillende vormen 
milieubelasting te kunnen reguleren en de locatiespecifieke omstandigheden in 
aanmerking te kunnen nemen, zou het bevoegde gezag de bevoegdheid kunnen 
worden gegeven om maatwerkvoorschriften te geven voor het verrichten van 
activiteiten, indien cumulatieve effecten of de locatiespecifieke omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. De wettelijke basis daarvoor kan worden gevonden in 
art. 8.42 Wm.  Nader onderzocht zal moeten worden in hoeverre de voorgestelde 
oplossingen tegemoet komen aan de problemen inzake locatiespecifieke 
omstandigheden en cumulatie. Hierbij wordt opgemerkt dat cumulatie van 
milieubelasting en de locatiespecifieke omstandigheden in belangrijke mate ook 
gestuurd kunnen worden met het instrumentarium uit de Wro. Met behulp van 
dat instrumentarium kunnen immers milieugevoelige en milieubelastende 
activiteiten in ruimtelijk opzicht van elkaar worden gescheiden.   
 
Ander nadeel van het loslaten van het inrichtingenbegrip is dat het niet altijd 
eenvoudig zal zijn om alle de activiteiten die men wil reguleren en de algemene 
zorgplichten uit hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit duidelijk te omschrijven. 
Ook zal er bij het loslaten van het begrip inrichting sprake zijn van een 
omvangrijke aanpassing van wet- en regelgeving. 
 
Een alternatief is om vast te houden aan het begrip inrichting en ook de algemene 
regels voor milieubelastende activiteiten buiten inrichtingen in het 
Activiteitenbesluit te reguleren door het Activiteitenbesluit mede te baseren op 
milieuwetgeving die voor het stellen van deze algemene regels een grondslag 
biedt.115 De systematiek van het Activiteitenbesluit zal daardoor echter worden 
gecompliceerd en minder inzichtelijk worden. Ook de eerder genoemde 
knelpunten met betrekking tot het begrip inrichting worden dan niet opgelost.  
 
Kortom, door het begrip inrichting los te laten kunnen bestaande knelpunten 
worden opgelost en ontstaan er mogelijkheden voor integratie van wetgeving. Een 
belangrijk nadeel is dat milieugevolgen minder eenvoudig in samenhang kunnen 
worden gereguleerd. Of het de voorkeur verdient het inrichtingenbegrip los te 
laten, hangt ons inziens in belangrijke mate af van vraag in hoeverre de nadelen 
daarvan kunnen worden ondervangen.  In het rapport zijn enkele mogelijkheden 
verkend om een integrale beoordeling van samenhangende activiteiten mogelijk te 
maken. Het verdient naar het oordeel van onderzoekers aanbeveling daarnaar 
onderzoek te verrichten.  

4.4 VERGUNNINGPLICHTIGE MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN 

4.4.1 INSTALLATIE EN ACTIVITEIT IN PLAATS VAN INRICHTING 

Zowel de IPPC-richtlijn (en het richtlijnvoorstel industriële emissies) als de MER-
richtlijn eisen voor bepaalde milieubelastende activiteiten een individuele 
beoordeling alvorens deze activiteiten kunnen worden toegestaan (zie par. 4.2). 
Deze richtlijnen verplichten de nationale wetgever er dan ook toe om deze 

                                                                 
115 Een dergelijk oplossing werd reeds in 1999 voorgesteld door Woldendorp en Heinen. Zij stellen in 

hun artikel voor om naast inrichtingen ook andere activiteiten binnen de reikwijdte van hoofdstuk 8 te 

brengen die tevens in het Ivb kunnen worden aangewezen. Zie Woldendorp en Heinen 1999, p. 389.  
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activiteiten vergunningplichtig te maken. Het is niet toegestaan om deze 
activiteiten (uitsluitend) bij algemene regels te reguleren. De door de IPPC-
richtlijn, en straks de richtlijn industriële emissies, voor installaties vereiste 
integrale beoordeling van de milieugevolgen maakt het onmogelijk om voor de 
‘milieubelastende activiteit’ te kiezen als aangrijpingspunt voor regulering. De 
IPPC-richtlijn, en straks de richtlijn industriële emissies, beperkt de keuze voor een 
aangrijpingspunt voor plaatsgebonden vergunningplichtige activiteiten dan ook 
tot het begrip ‘installatie’ of ‘inrichting’. Ons inziens zou in de Wabo het beste 
kunnen worden aangesloten bij het begrip ‘installatie’ in plaats van het begrip 
‘inrichting’.116 In het navolgende lichten wij dit toe. 
 
Zoals eerder aangegeven dwingen de IPPC-richtlijn en het richtlijnvoorstel 
industriële emissies niet tot het hanteren van het begrip installatie in plaats van het 
begrip inrichting.117 Het begrip inrichting voldoet aan de eisen die de richtlijn stelt. 
In hoofdstuk 2 en 3 is uiteengezet dat de IPPC-richtlijn en het richtlijnvoorstel 
industriële emissies wel meer flexibiliteit bieden met betrekking tot de regulering 
van installaties. De IPPC-richtlijn en het richtlijnvoorstel industriële emissies laten 
toe dat een vergunning ook ziet op een deel van de installatie. In de Wm is dit 
anders; indien binnen één inrichting meerdere installaties zijn gelegen of indien er 
meerdere exploitanten van installaties zijn binnen dezelfde inrichting, is het op 
grond van art. 1.1 lid 4 Wm niet mogelijk om die installaties of gedeelten daarvan 
afzonderlijk door een vergunning te reguleren. Deze bepaling is vanuit het 
perspectief van de IPPC-richtlijn en het richtlijnvoorstel industriële emissies 
onnodig inflexibel. In hoofdstuk 3 is gebleken dat de flexibiliteit voor 
vergunningverlening door de inwerkingtreding van de Richtlijn industriële 
emissies nog verder zal toenemen. Anders dan in de IPPC-richtlijn is immers niet 
meer vereist dat door een vergunning gereguleerde installatie of installaties of 
onderdelen daarvan zich op dezelfde locatie bevinden, mits elke installatie aan de 
eisen van de IPPC-richtlijn voldoet. De extra flexibiliteit die het Richtlijnvoorstel 
industriële emissie biedt zou mogelijkheden kunnen bieden voor het verlenen van 
koepel- en concernvergunningen. Dit is onder de huidige Wm niet mogelijk.118 De 
uiteindelijke tekst van de richtlijn industriële emissies zal overigens moeten 
worden afgewacht. Het politiek akkoord laat immers de mogelijkheid dat een 
vergunning betrekking kan hebben op verschillende locaties vervallen (zie par. 3.2.4).  
 
De keuze voor het begrip installatie maakt het mogelijk om van de door de IPPC-
richtlijn en het Richtlijnvoorstel industriële emissies geboden flexibiliteit gebruik te 
maken. De beperkingen van art. 1.1 lid 4 komen dan te vervallen. Een ander 
voordeel is dat alleen het begrip installatie uitleg behoeft, terwijl nu zowel het 
begrip gpbv-installatie als het begrip inrichting moeten worden uitgelegd. 
Bovendien wordt met de keuze voor het begrip installatie beter aangesloten bij de 
terminologie die in de Europese richtlijnen wordt gebezigd en kan bij de uitleg van 
het begrip installatie gebruik worden gemaakt van de uitleg die het Hof van 

                                                                 
116 Ook Van den Broek heeft een voorkeur voor het begrip ‘installatie’ als aangrijpingspunt van 

hoofdstuk 8 Wm te hanteren. Zie Van den Broek (2003), p. 212. 
117 Zie par. 2.4.1 en par. 3.2.7. 
118 Zie ook hoofdstuk 2 paragraaf 2.3. 
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Justitie, de Commissie in Implementation Guidances en eventueel andere lidstaten 
geven.119  
 
De keuze voor het installatiebegrip zou ook betekenis hebben voor de reikwijdte 
van het begrip ‘project’ als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 Wabo. Ingevolge art. 2.25 
Wabo geldt de omgevingsvergunning voor ‘een ieder’ die een project in de zin van 
art. 2.1 en 2.2 Wabo uitvoert. Het Richtlijnvoorstel industriële emissies maakt het 
uitdrukkelijk mogelijk dat er meerdere (rechts)personen een installatie of delen 
daarvan kunnen exploiteren.120 Het laten vervallen van het inrichtingenbegrip 
(inclusief art. 1.1 lid 4 tweede volzin Wm) maakt het mogelijk om 
omgevingsvergunningplichtige activiteiten te splitsen indien er meerdere 
exploitanten zijn van installaties die op grond van art. 1.1 lid 4 Wm zouden moeten 
worden aangemerkt als één inrichting. De vraag of er sprake is van één inrichting 
hoeft derhalve niet meer bepalend te zijn voor de omvang van een 
omgevingsvergunningplichtig project. 
 
Wij realiseren ons overigens dat het Europese recht ten aanzien van 
milieubelastende activiteiten niet altijd aanknoopt bij het begrip ‘installatie’ in de 
zin van de IPPC-richtlijn (en het Richtlijnvoorstel industriële emissies), maar soms 
ook voor andere milieubelastende activiteiten een vergunning vereist. In die 
gevallen zal naast het begrip ‘installatie’ een ander aangrijpingspunt moeten 
worden gehanteerd. Het begrip “activiteit” zou voor dergelijke gevallen als 
achtervang kunnen dienen voor EG-richtlijnen die een vergunningplicht eisen voor 
bepaalde activiteiten die geen installatie zijn in de zin van het Richtlijnvoorstel 
industriële emissies. Dat is overigens niet anders dan in de huidige situatie het 
geval is; ook naast het begrip inrichting moeten voor de implementatie van deze 
richtlijnen thans andere aangrijpingspunten worden gehanteerd. 
 

Als voorbeeld kan worden genoemd art. 23 Kaderrichtlijn afvalstoffen,121 dat een 

vergunning vereist voor het verwerken van afval. Een ander voorbeeld kan worden 

gevonden in het Richtlijnvoorstel industriële emissies op grond waarvan ook mobiele 

stookinstallaties, die niet onder het begrip installatie in de zin van art. 3 lid 3 

Richtlijnvoorstel industriële emissies vallen, maar waarvoor ingevolge art. 4 lid 1 

Richtlijnvoorstel industriële emissies wel een vergunning wordt vereist.  

Bovendien kunnen activiteiten die geen installatie zijn, maar waarvoor uit nationale 

overwegingen het wenselijk wordt geacht om deze aan een vergunningplicht te 

onderwerpen, vergunningplichtig worden gemaakt. Voor zover een racecircuit 

bijvoorbeeld niet als een technische eenheid zou kunnen worden aangemerkt, terwijl dit 

wel vergunningplichtig moet worden gemaakt, zou men in de bijlage bij het Bor het op 

een bepaald terrein bieden van gelegenheid voor het gebruiken van bromfietsen, 

motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voertuigen in wedstrijd verband of voor 

                                                                 
119 Ook de Raad van State heeft daarvoor al gepleit in haar advies over de Implementatiewet EG-richtlijn 

handel in broeikasgasemissierechten. Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 565, nr. 4, p. 8.  
120 Art. 2 jo. art. 5 Richtlijnvoorstel industriële emissies. 
121 Richtlijn Afvalstoffen 2008/98/EG. 
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recreatieve doeleinden in de open lucht als vergunningplichtige activiteit kunnen 

omschrijven.122    

 

4.4.2 KANTTEKENINGEN EN BEPERKINGEN BIJ DE KEUZE VOOR HET BEGRIP INSTALLATIE 

Hoewel met de keuze voor het begrip ‘installatie’ als enige aangrijpingspunt voor 
de regulering van plaatsgebonden vergunningplichtige activiteiten de 
onduidelijkheden ten aanzien van het inrichtingenbegrip (art. 1.1 lid 1 en lid 4 
Wm) worden weggenomen, zijn niet alle interpretatievragen opgelost. Evenals het 
huidige begrip ‘gpbv-installatie’ zal het begrip installatie uitleg behoeven.  
 

In de eerste plaats zal moeten worden vastgesteld wanneer sprake is van een vaste 

technische eenheid, waarbij de vraag van belang is in hoeverre tijdelijke en mobiele 

installaties onder dat begrip vallen. Installaties die gedurende enige tijd op 

dezelfde locatie in bedrijf zijn vallen ook onder dat begrip. Hoe lang die periode is 

en wat tot dezelfde locatie wordt gerekend kan niet in zijn algemeenheid worden 

gezegd, maar zal afhangen van de omstandigheden van het geval, waarover de 

bevoegde organen zullen moeten beslissen.123 Andere elementen van het begrip 

installatie geven ook aanleiding tot interpretatie. Tot de installatie behoren 

namelijk ook activiteiten die rechtstreeks samenhangen met de in bijlage I en VII 

genoemde activiteiten en daarmee in technisch verband staan voor zover die 

activiteiten op dezelfde locatie plaatsvinden en gevolgen voor de emissies en 

verontreiniging kunnen hebben.124 Deze begrippen zullen ook in het concrete geval 

moeten worden uitgelegd.  

 
Een ander aandachtspunt is het bestaande onderscheid tussen de IPPC-
inrichtingen en de overige inrichtingen (C-inrichtingen). Het verschil is thans dat 
op de C-inrichtingen ook een deel van het Activiteitenbesluit van toepassing is.  
Ons inziens zou het onderscheid tussen de IPPC-inrichtingen en de C-inrichtingen 
kunnen vervallen. Het Richtlijnvoorstel industriële emissies laat, evenals de IPPC-
richtlijn, toe dat voor bepaalde categorieën installaties algemene bindende 
voorschriften worden vastgesteld, met dien verstande dat deze voorschriften de 
vergunningplicht niet kunnen vervangen. Wanneer algemene bindende 
voorschriften worden vastgesteld, kan in de vergunning worden volstaan met een 
verwijzing naar die voorschriften, mits deze voorschriften zijn gebaseerd op de 
beste beschikbare technieken (art. 18 lid 2 Richtlijnvoorstel industriële emissies). 
                                                                 
122 Vgl paragraaf 2.2.6 van hoofdstuk 2 alwaar is geconstateerd dat cat 19.1 onder g Ivb niet alleen 

spreekt van inrichtingen, maar ook van terreinen waar gelegenheid wordt geboden tot het gebruik van 

bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voertuigen in wedstrijd verband of voor 

recreatieve doeleinden in de open lucht. Op grond van art. 8.1 lid 2 Wm jo. art. 1.5 Activiteitenbesluit jo. 

onderdeel cc van bijlage I Activiteitenbesluit zijn inrichtingen voor het bieden van gelegenheid voor het 

gebruiken van bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voertuigen in wedstrijd 

verband of voor recreatieve doeleinden in de open lucht vergunningplichtig. 
123 Guidance on Interpretation of “Installation” and “Operator” for the Purposes of the IPPC Directive, p. 

3. 
124 Zie voor de interpretatie van de begrippen “samenhangende activiteiten”, “in technisch verband”, 

“dezelfde locatie” en “gevolgen voor emissies of verontreiniging”: Guidance on Interpretation of 

“Installation” and “Operator” for the Purposes of the IPPC Directive, p. 4-7. 
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Aangezien het verwijzen naar op beste beschikbare technieken vastgestelde 
algemene regels is toegestaan, kan voor bepaalde activiteiten binnen de installatie 
worden verwezen naar de in het Activiteitenbesluit opgenomen algemene regels. 
Ingevolge art. 8.40 lid 3 jo. 8.11 lid 3 Wm dient het Activiteitenbesluit immers ook 
op de beste beschikbare technieken te worden gebaseerd.  
 
Het Activiteitenbesluit zou derhalve (gedeeltelijk) van toepassing kunnen worden 
verklaard op zowel IPPC-installaties als niet IPPC-installaties (C-inrichtingen). Dit 
maakt het mogelijk om het onderscheid tussen IPPC-inrichtingen en overige 
inrichtingen te laten vervallen. Wel zal er, conform de verplichting uit het 
Richtlijnvoorstel industriële emissies, een wettelijke verplichting moeten worden 
opgenomen om in de vergunning te verwijzen naar de algemene regels die op de 
installatie van toepassing zijn.  
 

Daarbij verdient het ons inziens de voorkeur om te kiezen voor een dynamische 

verwijzing, zodat de installatie ook na een aanscherping van het Activiteitenbesluit 

ten gevolge van de wijziging van de BBT-documenten moet voldoen aan deze 

nieuwe regels. Worden de algemene regels letterlijk opgenomen in de vergunning, 

dan zal een relevante aanscherping van het Activiteitenbesluit steeds een 

aanscherping van de vergunningvoorschriften tot gevolg moeten hebben.  

 

Wanneer het Activiteitenbesluit ten onrechte (nog) niet is aangepast aan de uit de 
BBT-documenten voortvloeiende beste beschikbare technieken, zullen naar onze 
mening van de algemene regels afwijkende vergunningvoorschriften moeten 
worden opgenomen die wel in overeenstemming zijn met de BBT-
referentiedocumenten.125  Ook in ‘ruimere’ zin zou ons inziens wel steeds een 
afweging moeten plaatsvinden of concrete omstandigheden aanleiding geven om 
vergunningvoorschriften op te nemen die afwijken van de  algemene regels.  Voor 
zover het om minder strengere voorschriften gaat, zal dat alleen kunnen onder de 
voorwaarden van art. 16 lid 3 Richtlijnvoorstel industriële emissies.126  
De bevoegdheid om van het Activiteitenbesluit af te wijken creëert voor de 
vergunninghouder overigens de mogelijkheid om het niet gebruiken van deze 
bevoegdheid ter toetsing aan de bestuursrechter voor te leggen. Die mogelijkheid 
heeft de vergunninghouder in de huidige situatie alleen voor zover het 
Activiteitenbesluit de bevoegdheid geeft om bij het verlenen of wijzigen van de 
vergunning aan de vergunning afwijkende voorschriften te verbinden.127  
                                                                 
125 Vgl. art. 8.11 lid 6 Wm op grond waarvan bij stellen van vergunningvoorschriften voor inrichtingen 

waartoe een gpbv-installatie behoort verplicht moet worden afgeweken van de bij of krachtens de Wm 

gestelde regels of in de art. 13.1 lid 2 Wm genoemde wetten voor zover met die regels niet wordt 

voldaan aan de best beschikbare technieken. 
126 Alleen voor specifieke gevallen kunnen op basis van een beoordeling van de economische en 

milieukosten en –baten, rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging 

van de betrokken installatie en de plaatselijke milieuomstandigheden, emissiegrenswaarden worden 

vastgesteld die hoger zijn dan de emissieniveaus die eigen zijn aan de in de BBT-documenten 

beschreven beste beschikbare technieken. De emissiegrenswaarden mogen echter nooit hoger zijn dat 

de eventuele grenswaarden die op grond van bijlagen V tot en met VIII zijn vastgesteld. De Commissie 

kan criteria vast stellen voor het gebruik van de afwijkingsmogelijkheid. 
127 Art. 8.42a Wm 
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Het laten vervallen van het onderscheid tussen IPPC-inrichtingen en C-
inrichtingen betekent overigens wel dat de bepalingen die in de Wabo zijn 
opgenomen ter implementatie van de IPPC-richtlijn (en straks de richtlijn 
industriële emissies) ook van toepassing zijn op de C-inrichtingen. Of daarvoor 
moet worden gekozen, vergt nader onderzoek en politieke besluitvorming. 
 

De verwijsverplichting naar algemene regels die voor IPPC installaties geldt zou 

dan ook voor de niet IPPC-installaties gelden. Zo’n verwijsverplichting zou ons 

inziens bij kunnen dragen aan de transparantie van regelgeving, in die zin dat er 

meer duidelijkheid bestaat over de op de installatie van toepassing zijnde regels. 

De vergunninghouder wordt er dan immers in zijn vergunning op gewezen dat 

naast de vergunningvoorschriften ook nog een set van algemene regels op de 

installatie van toepassing is waaraan hij zich moet houden. Thans moet de 

vergunninghouder zelfstandig uit de Wm en het Activiteitenbesluit afleiden of er 

nog aanvullende regels op de inrichting van toepassing zijn.  

Op grond van art. 8.42a Wm is het al mogelijk gemaakt om in het 

Activiteitenbesluit aangegeven gevallen voor C-inrichtingen van het 

Activiteitenbesluit af te wijken door middel van het opnemen van zogenaamde 

maatwerkvoorschriften in de vergunning. Deze voorschriften kunnen strenger of 

juist minder streng zijn dan de in het Activiteitenbesluit voor de desbetreffende 

activiteit gestelde regels. Door een dynamische verwijzing naar het 

Activiteitenbesluit voor installaties, is het geven van maatwerkvoorschriften voor 

C-inrichtingen niet meer nodig, maar kan door middel van het stellen van 

vergunningvoorschriften van de algemene regels van het Activiteitenbesluit 

worden afgeweken.  

 
Tot slot moet worden gewezen op het feit dat niet alle vergunningplichtige 
activiteiten op grond van de Wabo omgevingsvergunningplichtig kunnen worden 
gemaakt, omdat in de Wabo, zoals deze in het Staatsblad is geplaatst,128 uitsluitend 
plaatsgebonden activiteiten worden gereguleerd. Voor zover het geen plaatsgebonden 
activiteiten betreft, waarvoor op grond van het Europese recht of vanwege 
nationale overwegingen een vergunning moet worden vereist, zal die 
vergunningplicht op grond van andere milieuwetgeving in het leven moeten 
worden geroepen. 129   
 

Dit zou betekenen dat mobiele afvalverbrandingsinstallaties of stookinstallaties op 

grond van de Wm of een specifieke milieuwet aan een vergunningplicht worden 

onderworpen, terwijl vaste afvalverbrandingsinstallaties of stookinstallaties op 

grond van de Wabo aan een vergunningplicht kunnen worden onderworpen.  

 
Voor zover het Europese recht voor deze activiteiten een vergunningplicht vereist 
of daarvoor vanuit nationale overwegingen wordt gekozen, kan op grond van de 
                                                                 
128 Stb. 2008, 496. 
129 Zo vereist art. 4 lid 1 Richtlijnvoorstel industriële emissies voor verbrandingsinstallaties een 

vergunningplicht, dus ook voor mobiele verbrandingsinstallaties die niet plaatsgebonden zijn een 

vergunning. Deze niet plaatsgebonden verbrandingsinstallaties kunnen dus niet op grond van de Wabo 

worden gereguleerd.  
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Wm of andere milieuwetgeving een vergunningplicht in het leven worden 
geroepen. Andere milieubelastende activiteiten kunnen door algemene regels 
worden gereguleerd eventueel met de mogelijkheid tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften.  

4.4.3 CONCLUSIE VOOR VERGUNNINGPLICHTIGE ACTIVITEITEN 

Het Europese recht eist voor bepaalde milieubelastende activiteiten een 
vergunningplicht. De IPPC-richtlijn en ook het Richtlijnvoorstel industriële 
emissies eist voor installaties een vergunningplicht en kent nog andere vereisten 
voor installaties. Het aangrijpingspunt voor de regulering van milieubelastende 
activiteiten is voor zowel de IPPC-richtlijn als het Richtlijnvoorstel industriële 
emissies het begrip ‘installatie’. Aangezien dit installatiebegrip ook de rechtstreeks 
met de in de bijlage genoemde activiteiten en processen samenhangende 
activiteiten omvat voor zover deze in technisch verband staan met de op de bijlage 
vermelden activiteiten of processen en op dezelfde locatie ten uitvoer worden 
gebracht en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging omvat, 
heeft het begrip installatie een zelfstandige betekenis. Het installatiebegrip uit de 
IPPC-richtlijn en het Richtlijnvoorstel is met andere woorden meer dan een enkele 
opsomming van activiteiten.  
 
Voor zover deze installaties plaatsgebonden zijn, kunnen deze op grond van de 
Wabo130 worden gereguleerd. Om interpretatieproblemen te voorkomen kan ons 
inziens in de Wabo het beste worden aangesloten bij het installatiebegrip. Dat heeft 
als bijkomend voordeel dat eenvoudiger kan worden aangesloten bij de uitleg die 
het Hof van Justitie aan het begrip installatie geeft. Ook kan bij de interpretatie van 
dit begrip aanknopingspunten worden gezocht bij de uitleg die andere lidstaten en 
de Implementation Guide daaraan geven. In de bijlage bij het Bor kunnen de 
omgevingsvergunningplichtige installaties worden omschreven. Deze bijlage zal 
deels bestaan uit de bijlage bij de IPPC-richtlijn (of t.z.t. het Richtlijnvoorstel) en de 
installaties die op grond van andere Europese wetgeving of op grond van 
nationale overwegingen vergunningplichtig moeten worden gemaakt. 
 
Omdat het Europese recht in bepaalde gevallen een vergunningplicht vereist voor 
niet-plaatsgebonden milieubelastende activiteiten en voor zover vanuit nationale 
overwegingen daaraan behoefte bestaat, zullen deze activiteiten op grond van de 
andere milieuwetgeving moeten worden gereguleerd. Omdat in ons voorstel het 
inrichtingenbegrip in de Wm is losgelaten en wordt aangesloten bij het begrip 
activiteit, kan een dergelijke activiteit op grond van de Wm worden gereguleerd. 
Uit overwegingen van doorzichtigheid en consistentie van regelgeving verdient 
het naar ons oordeel aanbeveling om de vergunningplicht voor dergelijke 
activiteiten niet op grond van afzonderlijke milieuwetten in het leven te roepen, 
maar op grond van de Wm.  
 

                                                                 
130 Stb. 2008, 496. 
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HOOFDSTUK 5 Conclusies en 
aanbevelingen 

Het begrip inrichting is sinds lange tijd het centrale aangrijpingspunt voor de 
regulering van milieubelastende activiteiten in de Wm. Deze centrale positie is in 
de loop der tijd al enigszins aangetast door de verdere uitbouw van de Wm 
waarbij nieuwe aangrijpingspunten (zoals handelingen met stoffen en producten) 
in beeld zijn gekomen. De Wm heeft een ruime reikwijdte en ziet niet alleen, zoals 
de Hinderwet, op de regulering van de milieubelasting door inrichtingen.  
 
In eerdere onderzoeken is geconcludeerd dat het begrip inrichting als 
aangrijpingspunt voor de regulering van milieubelastende activiteiten niet hoeft te 
worden verlaten. Sinds deze onderzoeken (2002 en 2005) hebben zich, vooral, in de 
wetgeving belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Zo heeft een wijziging in de 
systematiek van de Wm plaatsgevonden waarbij niet langer het uitgangspunt is 
dat een inrichting vergunningplichtig is, tenzij een algemene regel van toepassing 
is. Thans valt een inrichting onder de werking van algemene regels, tenzij deze is 
uitgezonderd. Ook staan er nieuwe wijzigingen op stapel die voortvloeien uit 
nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, een nieuwe aanpassing van het Activiteitenbesluit en nieuwe 
Europese regelgeving in het bijzonder de herziening van de IPPC-richtlijn. 
 
In dit rapport is onderzocht op welke wijze het aangrijpingspunt voor de 
regulering van plaatsgebonden milieubelastende activiteiten het beste vorm kan 
krijgen gelet op ontwikkelingen in de jurisprudentie, de ontwikkelingen met 
betrekking tot het Activiteitenbesluit, de komst van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en nieuwe Europese regelgeving. Hiertoe zijn de knelpunten met 
betrekking tot het begrip inrichting in de huidige wetgeving en jurisprudentie 
beschreven en zijn de toekomstige ontwikkelingen in relatie tot het begrip 
inrichting geanalyseerd. Vervolgens zijn aan de hand van toetsingscriteria 
alternatieve aangrijpingspunten onderzocht.  
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5.1 INRICHTINGEN: KNELPUNTEN IN HUIDIGE WETGEVING EN JURISPRUDENTIE 

De huidige wetgeving en jurisprudentie laten met betrekking tot het begrip 
inrichting een aantal knelpunten zien.  

Systematiek Wm 
Het systeem van de Wm met betrekking tot het begrip ‘inrichting’ staat ons inziens 
op gespannen voet met het uitgangspunt van transparantie van regelgeving. Zo 
worden in feite twee inrichtingsbegrippen in de Wm gehanteerd (namelijk een 
inrichting in de zin van art. 1.1 lid 1 Wm en een inrichting in de zin van art. 1.1 lid 
4 Wm). Bovendien moet de inrichting eerst worden gekwalificeerd als type A-, B- 
of C- inrichting om te weten welke bepalingen van het Activiteitenbesluit op een 
inrichting van toepassing zijn. Ook speelt het afzonderlijke begrip ‘gpbv-installatie’ 
een rol bij de bepaling of een inrichting vergunningplichtig is. De keuze voor 
hantering van het begrip ‘inrichting’ in hoofdstuk 16 Wm levert bovendien 
interpretatieproblemen op, aangezien er, blijkens jurisprudentie, tegenstrijdige 
oordelen kunnen ontstaan over de vraag of sprake is van één inrichting. 
Daarnaast valt op dat de wetgever ad-hoc oplossingen gebruikt om de inperking 
van de reikwijdte van het brede begrip milieu van de Wm door het begrip 
inrichting op te vangen. Een voorbeeld biedt de regulering van mobiele 
puinbreekinstallaties. Activiteiten die buiten het begrip inrichting vallen, worden 
gereguleerd op grond van andere wetgeving of andere hoofdstukken van de Wm. 
Dit levert een versnipperd beeld op. 

Jurisprudentie ten aanzien van het begrip inrichting 
In eerdere onderzoeken is de grote hoeveelheid jurisprudentie over de reikwijdte 
van het begrip inrichting reeds geanalyseerd en zijn knelpunten geconstateerd. 
Deze knelpunten zijn nog steeds actueel, belangrijke wijzigingen in de 
jurisprudentie hebben zich, voor zover ons bekend, niet voorgedaan. Uit de 
jurisprudentie over de reikwijdte van het begrip inrichting kunnen verschillende 
knelpunten worden gedestilleerd.  
 Op voorhand is niet duidelijk of een bepaalde activiteit onder het 

inrichtingenbegrip valt. De rechter toetst in het concrete geval of een bepaalde 
activiteit onder het begrip inrichting valt. Dit levert rechtsonzekerheid op. Ook 
met betrekking tot de vraag of sprake is van één inrichting in de zin van art. 1.1 
lid 4 Wm is sprake van rechtsonzekerheid. 

 Ten gevolge van deze niet altijd consequente uitleg van het begrip inrichting, 
worden milieubelastende activiteiten niet gereguleerd, terwijl deze wel 
milieubelastende kunnen zijn. Om deze activiteiten dan toch te kunnen 
reguleren zal daarvoor ad-hoc een wettelijke basis moeten worden gecreëerd. 
Het begrip ‘inrichting’ kan daarmee de reikwijdte van het begrip ‘bescherming 
van het milieu’ in de Wet milieubeheer inperken. 

 Een ander belangrijk knelpunt is de beperkte flexibiliteit met betrekking tot het 
begrip één inrichting als bedoeld in art. 1.1 lid 4 Wm.  

Europees recht 
De IPPC-richtlijn en de Richtlijn handel in broeikasgasemissierechten lijken niet te 
noodzaken tot het hanteren van een ander aangrijpingspunt (installatie) voor de 
regulering van milieubelastende activiteiten. Dat het gebruik van landerijen niet 
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gereguleerd kan worden op grond van hoofdstuk 8 Wm zou evenwel op 
gespannen voet kunnen staan met de IPPC-richtlijn.  
Voorts laat een korte blik op andere Europese wetgeving zien dat er op Europees 
niveau geen eenduidige invulling van het begrip ‘installatie’ is en dat ook andere 
aangrijpingspunten voor regulering worden gehanteerd. Dit kan gevolgen hebben 
voor de implementatie. Wanneer het begrip inrichting een beperktere reikwijdte 
heeft dan het Europese aangrijpingspunt, zoals bij verbrandingsinstallaties, dan 
zullen milieubelastende activiteiten niet gereguleerd kunnen worden op basis van 
hoofdstuk 8 Wm. 

5.2 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

Europeesrechtelijke ontwikkelingen 
De toekomstige ontwikkelingen laten zowel knelpunten als kansen zien met 
betrekking tot de regulering van milieubelastende activiteiten. De kansen zitten 
vooral in de Europeesrechtelijke ontwikkelingen. 
 
De huidige IPPC-richtlijn biedt al op één punt meer flexibiliteit dan de Wm. De 
IPPC-richtlijn laat toe dat een vergunning ook ziet op een deel van de installatie. 
Ingevolge de Wm is dit niet mogelijk. Het Richtlijnvoorstel industriële emissies 
biedt nog meer flexibiliteit, aangezien een vergunning op meerdere installaties en 
delen van installaties betrekking kan hebben die door dezelfde exploitant op 
dezelfde of verschillende locaties worden geëxploiteerd. Deze extra flexibiliteit 
wordt door het politieke akkoord over het Richtlijnvoorstel echter weer teniet 
gedaan. Een vergunning kan nog wel betrekking hebben op één of meerdere 
installaties, maar uitsluitend voor zover die installatie of installaties op dezelfde 
locatie worden geëxploiteerd. In zoverre sluit het politiek akkoord weer aan bij de 
mogelijkheden die de IPPC-richtlijn reeds biedt. De definitieve richtlijn zal in dit 
verband moeten worden afgewacht. Het richtlijnvoorstel industriële emissies 
levert geen nieuwe knelpunten op ten aanzien van het begrip inrichting. Wel lijkt 
de werkingssfeer van het richtlijnvoorstel ten aanzien van het uitrijden van mest te 
worden verruimd ten opzichte van de IPPC-richtlijn en zou daarmee een knelpunt 
kunnen opleveren. In het politiek akkoord zijn de specifieke bepalingen over mest 
en drijfmest echter komen te vervallen. Dat betekent dat het politiek akkoord over 
het richtlijnvoorstel industriële emissies ten aanzien van het uitrijden van mest 
geen verruiming bevat ten opzichte van de IPPC-richtlijn. 

Nationaalrechtelijke ontwikkelingen 
Relevante nationale ontwikkelingen betreffen de beoogde uitbreiding van de 
reikwijdte van het Activiteitenbesluit de komst van de Wabo.  
 
Het is de bedoeling om uiteindelijk de regels voor milieubelastende activiteiten 
zoveel mogelijk te integreren in het Activiteitenbesluit. Dit past ook in het 
‘herijkingsbeleid’ dat uitgaat van een uniformering en integratie van regelgeving. 
Aangezien het Activiteitenbesluit uitsluitend op inrichtingen van toepassing is, 
levert dit een belemmering op voor de integratie van regels die betrekking hebben 
op milieubelastende activiteiten die buiten het inrichtingenbegrip vallen. Op grond 
van hoofdstuk 10 Wm, andere milieuwetten, zoals Wet luchtverontreiniging en de 
Wet bodembescherming, of verordeningen van decentrale overheden worden vele 
activiteiten gereguleerd die niet onder het inrichtingenbegrip vallen. Het gaat 
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daarbij bijvoorbeeld om regels met betrekking tot handelingen met afvalstoffen, 
mobiele stookinstallaties, lozingen, handelingen die de bodem kunnen aantasten of 
verontreinigen kunnen veroorzaken etc. Het inrichtingenbegrip vormt een 
belemmering voor de integratie van milieuregelgeving.  
 
In de Wabo, die naar verwachting in 2010 in werking zal treden, blijft het 
inrichtingenbegrip aangrijpingspunt voor de regulering van milieubelastende 
activiteiten, zodat de reeds geconstateerde knelpunten ook onder de Wabo blijven 
bestaan. Daarnaast is een aantal extra knelpunten met betrekking tot het 
inrichtingenbegrip te constateren. In gevallen waarbij sprake is van de oprichting 
of verandering van een inrichting wordt de reikwijdte van de 
omgevingsvergunning namelijk bepaald door de begrenzing van het begrip 
inrichting. Voor alle activiteiten die onlosmakelijk met het oprichten of veranderen 
van een inrichting samenhangen kunnen ingevolge art. 2.7 Wabo geen 
deelvergunningen voor worden aangevraagd. De knelpunten en onduidelijkheden 
ten aanzien van de reikwijdte van het begrip inrichting zullen zich in zoverre dan 
ook niet beperken tot de verlening van de toestemming als bedoeld in art. 2.1 lid 1 
sub e Wabo, maar zich uitstrekken tot de gehele omgevingsvergunning. Hierbij zij 
overigens opgemerkt dat het aantal vergunningplichtige inrichtingen steeds 
kleiner wordt als gevolg van de (voorziene) uitbreidingen van de werkingssfeer 
van het Activiteitenbesluit. 

5.3 ALTERNATIEVE AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR DE REGULERING VAN 

MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN 

Naar aanleiding van het overzicht van knelpunten en kansen die door de 
verschillende ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau met betrekking tot 
de regulering via het begrip inrichting zijn of naar verwachting kunnen ontstaan, 
zijn alternatieve aangrijpingspunten voor de regulering van milieubelastende 
activiteiten onderzocht. Met dit onderzoek wordt beoogd handvatten te bieden 
voor de verdere discussie over de keuze voor een aangrijpingspunt voor 
milieubelastende activiteiten in het licht van nieuwe ontwikkelingen.  

Onderscheid vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige activiteiten 
Centraal bij dit voorstel staat het onderscheid tussen vergunningplichtige en niet-
vergunningplichtige activiteiten. Door de overheveling van vergunningplichtige 
inrichtingen naar de Wabo worden ook de Europeesrechtelijke vereisten, zoals een 
vergunningplicht voor bepaalde milieubelastende installaties, naar de Wabo 
overgeheveld. Dit maakt de weg vrij voor het loslaten van het begrip inrichting in 
de Wm en is het mogelijk te kiezen voor een ander aangrijpingspunt. 

Niet-vergunningplichtige activiteiten 
Ons inziens is het gerechtvaardigd om voor de niet-vergunningplichtige 
inrichtingen te onderzoeken of het begrip inrichting kan worden losgelaten. Het 
meest voor de hand liggende aangrijpingspunt is dan de milieubelastende 
activiteit (zoals omschreven in het Activiteitenbesluit). Een belangrijk voordeel van 
het loslaten van het inrichtingenbegrip voor de niet-vergunningplichtige 
milieubelastende activiteiten is dat tijdelijke (kortdurende) milieubelastende 
activiteiten alsmede milieubelastende activiteiten op gronden die niet tot de 
inrichting behoren in het Activiteitenbesluit kunnen worden gereguleerd. Deze 
activiteiten kunnen immers wel milieubelastend zijn. 
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Ook milieubelastende gevolgen van activiteiten die thans niet op grond van 
hoofdstuk 8 Wm kunnen worden gereguleerd omdat deze gevolgen zich enkel 
binnen de inrichting voordoen, zouden in het Activiteitenbesluit kunnen worden 
gereguleerd.  
 
Voor de regulering van deze milieubelastende activiteiten hoeft dan geen basis in 
andere milieuwetgeving te worden gezocht. Dit past ook bij het uitgangspunt van 
efficiëntie van regelgeving. Door het laten vallen van het inrichtingenbegrip is het 
voor de beantwoording van de vraag of de regels van het Activiteitenbesluit van 
toepassing zijn bovendien niet langer noodzakelijk om eerst te bepalen of er sprake 
is van een inrichting. Het loslaten van het inrichtingenbegrip zal daarmee de 
rechtszekerheid bevorderen, mits in het Activiteitenbesluit de milieubelastende 
activiteiten en daarop van toepassing zijnde regels duidelijk worden omschreven.  
Ander belangrijk voordeel daarvan is dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor 
integratie van milieuwetgeving die niet het begrip ‘inrichting’ als aangrijpingspunt 
heeft. Daarmee komt de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
herijkingsoperatie dichterbij en wordt recht gedaan aan de brede doelstelling van 
de Wm. In hoeverre samenvoeging en integratie van andere milieuwetgeving 
mogelijk en/of wenselijk vergt evenwel nader onderzoek. 
 
Het loslaten van het inrichtingenbegrip voor niet-vergunningplichtige activiteiten 
heeft echter ook een aantal nadelen. Door de milieubelastende activiteit als 
aangrijpingspunt te kiezen, kunnen milieugevolgen niet langer in samenhang 
worden beoordeeld. Dat is met name lastig bij die categorieën van milieugevolgen 
waarvan de regulering is gerelateerd aan milieubelasting op de nabije omgeving 
waarbij cumulatie een belangrijke rol speelt. Bij de regulering van deze categorieën 
van milieubelastende activiteiten zou het daarom overweging verdienen om te 
voorzien in een bevoegdheid waarmee een combinatie van milieubelastende 
activiteiten die tot dezelfde categorie behoren kan worden gereguleerd. Gelet op 
de handhaafbaarheid van deze normen zullen deze activiteiten wel door dezelfde 
entiteit/exploitant moeten worden verricht. 
 
Een andere oplossing waarmee dit probleem zou kunnen worden ondervangen is 
het opnemen van een bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften in 
het Activiteitenbesluit voor de gevallen waarin dat gelet op de integrale 
beoordeling, cumulatieve effecten van milieubelastende activiteiten of 
locatiespecifieke omstandigheden noodzakelijk moet worden geacht.  
Ook kan ervoor worden gekozen om in het Activiteitenbesluit de bevoegdheid op 
te nemen om voor een bepaald onderwerp een aanvullende provinciale of 
gemeentelijke verordening op grond van art. 8.42b Wm vast te stellen, waarin van 
het Activiteitenbesluit kan worden afgeweken in gevallen waarin dat ten behoeve 
van een integrale beoordeling of het voorkomen van nadelige cumulatieve 
milieueffecten noodzakelijk is.  
 
Het probleem van locatiespecifieke omstandigheden en cumulatie kan in zoverre 
worden genuanceerd dat met behulp van het instrumentarium van de Wet 
ruimtelijke ordening milieugevoelige en milieubelastende activiteiten in ruimtelijk 
opzicht van elkaar kunnen worden gescheiden. Door een juist gebruik van dat 
instrumentarium kunnen in bepaalde gevallen situaties worden voorkomen 
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waarin vanwege locatiespecifieke omstandigheden of cumulatie 
maatwerkvoorschriften op grond van de Wm moeten worden vastgesteld.  
Andere nadelen zijn dat het niet altijd eenvoudig zal zijn om alle activiteiten die 
men wil reguleren en de algemene zorgplichten uit hoofdstuk 2 van het 
Activiteitenbesluit duidelijk te omschrijven. Ook zal er bij het loslaten van het 
begrip inrichting sprake zijn van een omvangrijke aanpassing van wet- en 
regelgeving. 
 
Een alternatief is om vast te houden aan het begrip inrichting en ook de algemene 
regels voor milieubelastende activiteiten buiten inrichtingen in het 
Activiteitenbesluit te reguleren door het Activiteitenbesluit mede te baseren op 
milieuwetgeving die voor het stellen van deze algemene regels een grondslag 
biedt. De systematiek van het Activiteitenbesluit zal daardoor echter worden 
gecompliceerd en minder inzichtelijk worden. Ook de eerder genoemde 
knelpunten met betrekking tot het begrip inrichting worden dan niet opgelost.  

Vergunningplichtige activiteiten 
Omdat aan de keuze voor het begrip ‘installatie’ bij de regulering van 
vergunningplichtige plaatsgebonden milieubelastende activiteiten in de Wabo 
belangrijke voordelen zitten, verdient deze keuze naar de opvatting van de 
onderzoekers de voorkeur boven het hanteren van het inrichtingenbegrip. In de 
eerste plaats heeft deze keuze als voordeel dat één uniform (Europees) 
aangrijpingspunt wordt gehanteerd. De Nederlandse rechter hoeft dan niet meer, 
zoals dat onder de huidige Wm het geval is, zowel het inrichtingenbegrip als het 
installatiebegrip uit te leggen om te bepalen of er sprake is van een inrichting 
waartoe een gepbv-installatie behoort. Bovendien kan voor 
interpretatievraagstukken met betrekking tot het installatiebegrip worden 
aangesloten bij de uitleg die het Hof van Justitie, andere lidstaten en de 
Implementation Guide aan dit begrip geven. Ander voordeel van de keuze voor 
het installatiebegrip is dat gebruik worden gemaakt van de flexibiliteit die de 
IPPC-richtlijn en het Richtlijnvoorstel industriële emissies bieden voor de 
regulering van installaties.  
 
Wanneer er wordt gekozen voor de aangedragen alternatieve aangrijpingspunten 
voor regulering bestaan er in beginsel dus nog twee vormen van regulering van 
milieubelastende activiteiten. Een installatie is vergunningplichtig op basis van de 
Wabo of er is sprake van een milieubelastende activiteit die wordt gereguleerd 
door algemene regels. In het enkele geval dat het Europese recht een vergunning 
verreist voor een niet plaatsgebonden of tijdelijke activiteit zal daarvoor op grond 
van de Wm of een andere milieuwet een vergunningplicht in het leven moeten 
worden geroepen. 
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Milieubelastende 
activiteit 

Installatie genoemd in bijlage Bor? 

JA 

Omgevingsvergunningplichtig 

(Wabo) 

Activiteit genoemd in bijlage Bor? 

NEE 

Omgevingsvergunningplichtig 

(Wabo) 

Activiteitenbesluit (Wm) 

JA NEE 

Algemene regels of 

vergunningplicht (Wm) 

Andere niet- inrichting-gerelateerde  

regelgeving, zoals: 
- Wbb 
- Wgh 
- Wlv 
- Verordeningen (medebewind of 

autonoom) 

JA NEE 

Algemene regels of 

vergunningplicht bij of 

krachtens specifieke 

milieurechtelijke regelgeving 

Niet gereguleerd  

JA NEE 

 

 

SCHEMA 1. REGULERING 

MILIEUBELASTENDE 

ACTIVITEITEN INDIEN DE 

REGELS UIT DE 

VERSCHILLENDE 

MILIEUWETTEN EN 

HOOFDSTUKKEN VAN DE 

WM NIET WORDEN 

GEINTEGREERD 
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Milieubelastende 
activiteit 

Installatie genoemd in bijlage Bor? 

JA 

Omgevingsvergunningplichtig Activiteit genoemd in bijlage Bor? 

NEE 

Omgevingsvergunningplichtig Activiteitenbesluit 

JA NEE 

Algemene regels of vergunningplicht o.g.v. 

Activiteitenbesluit  

JA NEE 

Gereguleerd in decentrale 

verordening? (medebewind of 

autonoom) 

Algemene regels of vergunningplicht o.g.v. 

verordening (medebewind of autonoom) 

Niet gereguleerd 

JA 

NEE 

 

 

SCHEMA 2. REGULERING 

MILIEUBELASTENDE 

ACTIVITEITEN INDIEN DE 

REGELS UIT DE 

VERSCHILLENDE 

MILIEUWETTEN EN 

HOOFDSTUKKEN VAN DE 

WM WEL WORDEN 

GEINTEGREERD 
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