
Activiteitenbesluit vervangt vergunning
 

Op 1 januari 2013 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer gewijzigd. Ook wel het Activiteitenbesluit
genoemd. Voor veel agrarische bedrijven is de vergunningplicht daarmee komen te vervallen.

De wijziging geldt voor kleinere bedrijven. Voor grotere veehouderijbedrijven blijft de vergunningplicht bestaan (zie tabel onderaan
deze tekst). De kleinere bedrijven hoeven geen Omgevingsvergunning onderdeel milieu, meer aan te vragen. Deze bedrijven
kunnen volstaan met het indienen van een melding. Aan het indienen van een melding zijn wel eisen gesteld. Zo moet bijvoorbeeld
de aard en omvang van de processen inzichtelijk worden gemaakt en moet een gedetailleerde plattegrondtekening worden
bijgevoegd.

Alleen melding
In een aantal gevallen kan niet worden volstaan met het
indienen van alleen een melding. Dat is het geval als er sprake
is van een vormvrije-MER-beoordeling. In dat geval moet de
gemeente vooraf beoordelen of er sprake is van een MER-
beoordelingsplicht. Hiertoe moet de aanvrager een
Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) aanvragen.
In deze aanvraag moeten in ieder geval de milieueffecten van
het bedrijf inzichtelijk worden gemaakt.

 

Een OBM moet in ieder geval in de onderstaande gevallen
worden aangevraagd:

 ten minste 51 en ten hoogste 100 paarden of pony’s;
 ten minste 51 en ten hoogste 2.000 schapen of geiten;
 ten minste 2.500 en ten hoogste 40.000 stuks pluimvee;
 ten minste 51 en ten hoogste 2000 vleesvarkens;
 ten minste 51 en ten hoogste 750 zeugen;
 ten minste 500 en ten hoogste 3.750 gespeende biggen;
 ten minste 51 en ten hoogste 1.200 vleesrunderen.

Achteraf toetsen
Een belangrijk aspect in het Activiteitenbesluit is dat eisen met betrekking tot de milieuaspecten geur en ammoniak niet zijn
opgenomen in entreevoorwaarden van het besluit, maar dat deze in de voorschriften zijn opgenomen. Concreet komt dit neer op
achteraf toetsen van de geur- en ammoniakwetgeving bij de milieucontroles. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de
eisen uit het Activiteitenbesluit ligt bij de ondernemer.

Vergunningplicht blijft voor grote bedrijven

De vergunningplicht blijft voor IPPC-bedrijven (meer dan 750 zeugen, meer dan 2.000 vleesvarkens en meer dan 40.000 stuks
pluimvee) én voor bedrijven met:

meer dan 1.200 vleesrunderen;
meer dan 2.000 schapen B1 of geiten;
meer dan 3.750 gespeende biggen;
meer dan 200 melkrundvee exclusief jongvee;
meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee of totaal melkkoeien en vrouwelijk jongvee meer dan 340 stuks;

meer dan 100 paarden (dieren in opfok niet meetellen);
meer dan 50 landbouwhuisdieren, tenzij een kinderboerderij;
het houden van pelsdieren.
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het houden van pelsdieren.
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