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

Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl .

Regeling tot wijziging van Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling
bodemkwaliteit in verband met de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet
en actualisatie 2021.

1. Wat is de aanleiding?
De ontwerp-regeling bevat een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna:
Activiteitenregeling). De aanleiding hiervoor is met name de jaarlijkse reguliere actualisatie en de
uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de
toezeggingen aan het parlement en het bedrijfsleven om de regelgeving zo actueel mogelijk te
houden.

2. Wie zijn betrokken?
De wijzigingsregeling betreft met name een actualisatie van de normen waaraan bedrijven
moeten voldoen.

3. Wat is het probleem?
Het betreft regulier onderhoud aan de regeling dat nog wordt uitgevoerd gedurende de periode
tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op het moment dat deze wet en de daarbij
behorende besluiten inwerking treedt, vervalt deze regeling.

4. Wat is het doel?

Dit onderhoud is nodig met het oog op een goede uitvoering en handhaving van de
Activiteitenregeling. Dit is in het belang van het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu
als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Zolang de Activiteitenregeling nog geldt – namelijk tot aan de inwerkingtreding van de
Omgevingswet- dient deze zoveel mogelijk actueel te zijn om zo de uitvoering en handhaving van
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de Activiteitenregeling mogelijk te maken.

6. Wat is het beste instrument?
Door te actualiseren blijft deze regelgeving toepasbaar in de uitvoeringspraktijk.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De veranderingen die deze wijzigingsregeling aanbrengt, zijn niet van toepassing op burgers. Het
zo actueel mogelijk houden van deze regeling is ook in het belang van het milieu, te weten het
milieu met het oog waarop de Activiteitenregeling is gemaakt.
De meeste wijzigingen zijn gericht op het actueel houden van de Activiteitenregeling en daarmee
op het behoud van een goede uitvoerbaarheid en naleefbaarheid van de Activiteitenregeling voor
bedrijven.
Wat betreft de bestuurlijke lasten voor overheden kan ervan worden uitgegaan dat er geen lasten
voor de noodzakelijke kennisname van dit besluit zijn, omdat andere overheden al bekend zijn
met de Activiteitenregeling.
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