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1 Het kabinet heeft in het kader van het project Markt-

werking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) besloten meer bedrij-

ven onder algemene milieuregels te brengen en de regels zelf zo flexibel

mogelijk te maken. De ‘oude’ milieuregels voor autobedrijven en autospuite-

rijen zijn om die reden herzien en geactualiseerd. 

Vanaf 1 oktober 2000 zijn op autobedrijven, autospuiterijen en vele andere

bedrijven in de motorvoertuigenbranche nieuwe milieuregels van toepas-

sing. De milieuregels komen voort uit de Wet milieubeheer en zijn opgeno-

men in een zogenaamde algemene maatregel van bestuur (amvb), getiteld

‘Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer’. Dit nieuwe besluit

vervangt het Besluit herstelinrichtingen milieubeheer dat per 1 oktober 2000

komt te vervallen.

Bedrijven, aangeduid met het begrip inrichting, die onder dat besluit vallen,

hebben geen aparte milieuvergunning meer nodig, maar moeten wel voldoen

aan de voorschriften van het besluit. Daarbij wordt een beroep gedaan op de

eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en exploitanten om te helpen

het milieu te verbeteren.

Leeswijzer

Deze brochure behandelt de belangrijkste elementen van de nieuwe milieu-

regels. In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke bedrijven de nieuwe

milieuregels van toepassing zijn en in hoofdstuk 3 op welke bedrijven niet.

Hoofdstuk 4 behandelt de melding, hoofdstuk 5 de overgangsregeling. De

milieuvoorschriften staan in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden richtlijnen

gegeven voor de bedrijfsvoering en hoofdstuk 8 behandelt de rol van de

gemeente. Hoofdstuk 9 geeft aan waar nadere informatie is te verkrijgen.

Voor wie is deze brochure?

Voor iedereen die meer wil weten over de hoofdlijnen van de nieuwe wette-

lijke milieuregels voor de bedrijven in de autobranche. De brochure stipt de

hoofdpunten uit de regeling aan, voor de technische en juridische details

wordt verwezen naar de tekst van het besluit zelf.

Inleiding



Voor wie gelden de nieuwe milieu-
regels?
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2
De nieuwe milieuregels gelden voor vrijwel alle bedrijven

die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd zijn voor de volgende activiteiten

met motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens of opleggers: 

• onderhoud, 

• reparatie, 

• behandelen van de oppervlakte, 

• keuren, 

• reinigen van carrosserie en bekleding,

• verhandelen,

• verhuren,

• stallen of proefdraaien.

Om onder de werking van dit besluit te vallen, moet het motorvoertuigenbe-

drijf in de eerste plaats behoren tot een in het Inrichtingen- en vergunningen-

besluit milieubeheer genoemde categorie. In het algemeen is dat voor een

motorvoertuigenbedrijf het geval. Onder categorie 13, onderdeel 13.1, onder a,

zijn onder meer genoemd “inrichtingen voor het onderhouden, repareren,

behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of

proefdraaien van motorvoertuigen en caravans”. Dit houdt in dat de inrichting

op basis van artikel 1.1, derde lid, Wet milieubeheer (Wm), is aangewezen als

inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en in

beginsel vergunningplichtig is. Door dit besluit wordt echter de vergunning-

plicht opgeheven. In artikel 1.1, vierde lid, Wm is bepaald dat daarbij als één

inrichting wordt beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling

behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functio-

nele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen. 

Het besluit is ten opzichte van het Besluit herstelinrichtingen voor motor-

voertuigen milieubeheer op de volgende onderdelen gewijzigd:

• het is ook van toepassing op zwaardere voertuigen (motorvoertuigen

waarvan het gewicht van het ledig voertuig, samen met het laadvermogen,

meer is dan 3.500 kg) en aanverwante middelen zoals caravans, land-

bouwvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;

• aantal en omvang van de ruimten waar antiroestbehandelingen plaatsvin-

den, en het aantal spuitcabines, zijn niet gelimiteerd;

• minder beperkingen in de algemene werkingssfeercriteria;

• de stalling, reparatie en onderhoud van motorvoertuigen onder woningen

en de aanwezigheid van een autowasserij onder woningen vallen binnen

het besluit.

Hierna volgt een opsomming van het soort bedrijven waarop het besluit van

toepassing is. De lijst is niet volledig.

• auto- en motorverkoopbedrijven; 

• auto- en motorreparatiebedrijven;

• auto-antiroestbehandelingsbedrijven;



• bedrijven voor het verrichten van auto-aanpassingen (rolstoel, bekleding,

stoelen);

• autorestauratiebedrijven;

• autospuiterijen; 

• auto test- en keuringsstations;

• autopoetsbedrijven en -wasserettes;

• bedrijven voor het verrichten van reparatie en onderhoud aan campers en

caravans;

• bedrijven voor het verrichten van reparatie en onderhoud aan aanhang-

wagens en opleggers;

• autoplaatwerkerijen;

• bedrijven voor uitlaat- en bandenservice (snelservice);

• auto-antislipscholen;

• auto-, motor- of scooterrijscholen;

• auto-hulp- en sleepdiensten;

• verhuurbedrijven voor: kraan- en takelwagens, auto’s, bussen, campers of

caravans,  vracht- en bestelwagens;

• landbouwmechanisatiebedrijven en tuin- en parkmechanisatiebedrijven;

• stallingen van bedrijfseigen motorvoertuigen, bijvoorbeeld bussen voor

personenvervoer met daaraan gerelateerde voorzieningen en activiteiten.

Voorbeelden van inrichtingen die nadrukkelijk niet onder het besluit vallen,

zijn:

• inrichtingen voor het vervaardigen van motorvoertuigen, caravans, aan-

hangers en opleggers (carrosseriebouw);

• inrichtingen voor het onderhouden, repareren etc. van bromfietsen (deze

inrichtingen vallen onder het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven

milieubeheer);

• autodemontagebedrijven;

• inrichtingen voor het (inwendig) reinigen van mobiele tanks, tankauto’s

en dergelijke;

• inrichtingen voor het reviseren van motoren.

Reparatie etc. van tanks en tankcontainers, bestemd voor het vervoer van

gevaarlijke stoffen, valt niet binnen het begrip “reparatie etc. van motorvoer-

tuigen etc.” Inrichtingen waarin aan vrachtwagens waarmee dergelijke tanks

of tankcontainers worden vervoerd, reparaties etc. worden uitgevoerd, vallen

wel onder dit besluit. Voor die gevallen waarbij door onvoorziene omstandig-

heden stalling van ongereinigde tanks of tankcontainers, bestemd voor het

vervoer van gevaarlijke stoffen, binnen de inrichting plaatsvindt, zijn de

voorschriften 2.2.8 en 2.2.9 opgenomen. 

Bedrijven die naast het verkopen, onderhouden, repareren van motorvoertui-

gen ook brandstoffen aan het wegverkeer afleveren, vallen onder dit besluit.

Op basis van een schakelbepaling vallen ze voor het afleverdeel, onder de

werking van het Besluit tankstations milieubeheer.
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Voor wie gelden de nieuwe milieu-
regels niet?
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3

* Onder een stankgevoelig object

wordt verstaan een woning

(voorzover niet op een indus-

trieterrein gelegen), school,

ziekenhuis, bejaardencentrum,

hotel, restaurant of recreatie-

inrichting, voedings- en genot-

middelenindustrie, detailhandel

in voedings- en genotmiddelen,

kantoorgebouw met meer dan

50 werknemers of opslag van

voedings- en genotmiddelen.

Sommige bedrijven waar men zich bezighoudt

met motorvoertuigen, vallen niet onder het besluit en hebben dus nog wel

een milieuvergunning nodig. Het gaat hierbij om potentieel milieubelasten-

de bedrijven vanwege de aanwezigheid van bepaalde stoffen of de aard van de

activiteiten. 

In de volgende situaties blijft de vergunningplicht gelden:

• voor bedrijven waar één of meer stooktoestellen voor verwarming of

warmtekrachtopwekking aanwezig zijn met een thermisch vermogen per

toestel van 7.500 kW of meer;

• één of meer installaties of voorzieningen aanwezig zijn (met uitzonde-

ring van een smidse) die kunnen worden gebruikt voor het verstoken of

verbranden van andere brandstoffen dan aardgas, propaangas, butaangas

of gasolie;

• het emissiepunt van een verfspuit- of antiroestbehandelingscabine is

gelegen op minder dan 50 meter van een stankgevoelig object*, met uit-

zondering van die situaties waarvoor voor 1 oktober 2000 een vergunning

is verleend;

• het bedrijf of een onderdeel daarvan is ingericht voor:

– carrosseriebouw;

– het reviseren van motoren (als hoofdactiviteit);

– het afleveren van LPG of aardgas voor tractie;

– de opslag van vuurwerk;

– de opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare gevaarlijke

afvalstoffen in tanks, tenzij sprake is van opslag in ondergrondse

tanks waarop het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 van toe-

passing is, dan wel sprake is van opslaan van brandbare vloeistoffen in

bovengrondse tanks;

– het inwendig reinigen van tanks en tankwagens;

– de opslag van gassen of gasmengsels in tanks, tenzij sprake is van

opslag volgens het Besluit opslag propaan milieubeheer;

– de opslag van bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmid-

delenwet met een capaciteit van 400 kg of meer;

• het bedrijf is ingericht als brandweerkazerne.

• het bedrijf zich in hoofdzaak bezighoudt met het onderhouden, repare-

ren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen van carrosserie en

bekleding, stallen of proefdraaien van militair materieel;

Als een deel van het bedrijf is ingericht als tankstation, gelden voor dit deel

van het bedrijf de regels van het Besluit tankstations milieubeheer.



De melding
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4 De eigenaren of beheerders van inrichtingen voor

motorvoertuigen die geen vergunning meer nodig hebben, zijn wèl verplicht

nieuwe of veranderende bedrijfsactiviteiten te melden bij de gemeente. Dat

moet gebeuren ten minste vier weken voordat die activiteiten beginnen. Ook

bestaande bedrijven die geen milieuvergunning hebben of zich nimmer heb-

ben gemeld, moeten zich alsnog melden vóór 24 december 2000.

Hoe melden?

Aan de vorm van de melding worden geen formele eisen gesteld. InfoMil

heeft wel een format voor een meldingsformulier uitgegeven dat direct kan

worden gebruikt. Doorgaans is bij de gemeentelijke milieu-afdeling een mel-

dingsformulier te verkrijgen. Van belang is wel dat een duidelijke en inzich-

telijke beschrijving wordt geleverd van de bedrijfsactiviteiten. Daarbij moet

een plattegrond worden gevoegd waarop zijn aangegeven: 

• de grenzen van het terrein;

• de ligging en de indeling van de gebouwen;

• de bestemming van de verschillende ruimten.

Aan de hand van de beschrijving en de plattegrond moet de gemeente zich

dan een goed beeld kunnen vormen van de nieuwe of veranderde activiteiten

van het bedrijf.

Akoestisch onderzoek bij de melding

Als in het bedrijf motorvoertuigen worden behandeld waarvan het gewicht

van het lege voertuig, samen met het laadvermogen, meer is dan 3.500 kg,

moet een akoestisch rapport bij de melding worden gevoegd. Een akoestisch

rapport is echter niet vereist als de dichtstbijzijnde woning op meer dan

50 meter van een bedrijf ligt. In de rapportage moet worden aangegeven

welke maatregelen zullen worden getroffen om geluidsoverlast tegen te gaan.

De gemeente kan besluiten een akoestisch onderzoek achterwege te laten.

Onderzoek nulsituatie bodem bij de melding

Ook moet een onderzoek naar de zogeheten nulsituatie van de bodem bij

de melding worden gevoegd als er gewerkt gaat worden met stoffen die de

bodem kunnen verontreinigen. Het onderzoek richt zich uitsluitend op de

stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodem-

kwaliteit vormen en op die plaatsen waar bodembedreigende handelingen

plaatsvinden. Ook hier kan de gemeente besluiten dat een nulsituatie-onder-

zoek niet nodig is. 



Van oud naar nieuw: 
overgangsregeling
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5

Bedrijven met een milieuvergunning

Bedrijven voor motorvoertuigen waarvoor nu een milieuvergunning nood-

zakelijk is, kunnen vanaf 1 oktober 2000 onder de nieuwe milieuregels val-

len. Dat kan ook later het geval zijn als er nieuwe of veranderde activiteiten

gaan plaatsvinden. Voor deze gevallen verandert er in beginsel weinig. De

voorschriften uit de vergunning die afwijken van de nieuwe regels blijven

feitelijk nog drie jaar geldig. Het moet daarbij wel gaan om onderwerpen die

ook in het besluit zijn opgenomen. Na afloop van de overgangstermijn van

drie jaar zal de gemeente in overleg met de eigenaren of beheerders moeten

vaststellen of deze oude voorschriften alsnog in een nadere eis worden opge-

nomen.

Bedrijven die ooit zijn gemeld

Ook wanneer de bedrijven voor motorvoertuigen onder de oude milieuregels

in het verleden zijn gemeld bij de gemeente, verandert er in beginsel weinig.

Een nieuwe melding is niet nodig, tenzij de activiteiten wijzigen. Een nadere

eis die de gemeente onder de oude regeling aan het bedrijf heeft gesteld,

blijft ook onder de nieuwe regels van toepassing. Hieraan is geen termijn

verbonden.



De milieuvoorschriften
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6 Inrichtingen voor motor-

voertuigen die onder het besluit vallen, moeten voldoen aan de milieuvoor-

schriften uit dat besluit. De milieuvoorschriften zijn bedoeld om een zo

groot mogelijke bescherming van het milieu te bereiken. Meer specifiek gaat

het daarbij om het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van gevaar, scha-

de of hinder voor de directe omgeving. Daarnaast zijn meer op preventie

gerichte voorschriften opgenomen over verwijderen, voorkomen en her-

gebruiken van afvalstoffen en zuinig gebruik van energie en water. 

Eigen verantwoordelijkheid

De nieuwe milieuregels doen een nadrukkelijk beroep op de eigen verant-

woordelijkheid van ondernemers om zich in te zetten voor het milieu. Ze

krijgen in beginsel meer vrijheid om te bepalen op welke wijze milieudoel-

stellingen worden bereikt, rekening houdend met de eigen bedrijfsvoering

en plaatselijke omstandigheden.

Geluid

De eigenaren en beheerders van inrichtingen voor motorvoertuigen moeten

zorgen dat de geluidsoverlast van de gebouwen bepaalde grenzen niet

overschrijdt. Die grenzen variëren op verschillende tijdstippen van de dag:

overdag is meer geluid toegestaan dan ’s nachts. De gemeente kan door mid-

del van een nadere eis een andere geluidsnorm vastleggen. Laden en lossen

geeft veelal meer geluidsoverlast dan het maximaal toegestane geluidsniveau.

Tussen ’s morgens 7.00 uur en ’s avonds 19.00 uur gelden voor het laden en

lossen geen normen voor piekgeluiden; in de avond en nachtperiode wèl. Het

akoestisch rapport bij de melding zal vooraf inzicht moeten geven in de

geluidemissie van een bedrijf en de gevolgen daarvan voor de omgeving. 

Trillingen

Voor trillingen geldt het uitgangspunt dat deze feitelijk niet voelbaar mogen

zijn. In het besluit is dit vertaald in een normstelling voor de trillingsterkte

die is afgeleid uit de richtlijn 2 ‘Hinder voor personen in gebouwen door tril-

lingen’ van de Stichting Bouw Research (SBR).

Indien zich bijzondere trillingsverschijnselen voordoen kan de gemeente

door middel van een nadere eis een meer toegespitste norm voorschrijven.

Energie

Wanneer in een inrichting voor motorvoertuigen jaarlijks meer dan 50.000

kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas wordt gebruikt, zullen maatregelen

moeten worden genomen om dat verbruik terug te dringen. De eigenaar of

beheerder moet op verzoek van de gemeente melden welke maatregelen zijn

of nog worden getroffen. De investeringen moeten in de regel binnen een

termijn van pakweg vijf jaar terug te verdienen zijn. 

Meer informatie over besparingsopties is te vinden in het informatieblad van Info-

Mil.



Afvalpreventie

Van eigenaren en beheerders van inrichtingen voor motorvoertuigen wordt

verwacht dat ze er alles aan doen om te zorgen dat er zo weinig mogelijk

afval ontstaat. Ook hier geldt dat op verzoek van de gemeente moet worden

gemeld welke maatregelen zijn of nog worden getroffen. De gemeente kan

door middel van een nadere eis eventueel om een preventieonderzoek vra-

gen. 

Meer informatie over afvalpreventie in het informatieblad van InfoMil.

Afvalscheiding

Het afval dat ondanks preventie toch ontstaat, moet gescheiden worden opge-

slagen en afgegeven voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. De meest voor-

komende afvalfracties zijn:

• papier- en kartonafval;

• kunststofafval;

• wit- en bruingoed;

• glasafval;

• metaalafval;

• houtafval;

• autobanden.

Ook gevaarlijke afvalstoffen moeten gescheiden worden bewaard en afgege-

ven. Voor alle afvalstoffen geldt dat ze zodanig moeten worden opgeslagen

dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. 

Meer informatie over afvalscheiding in het informatieblad van InfoMil.

Afvalwater

Het bedrijfsafvalwater dat op de riolering wordt geloosd, wordt in het besluit

aan vele voorschriften gebonden. Kernpunt van de voorschriften is dat het

afvalwater het riool niet mag verstoppen of de zuiveringsinstallatie niet mag

ontregelen. Zo mogen onder meer geen gevaarlijke en snelbezinkende stof-

fen worden geloosd of afval dat door versnijdende of vermalende apparatuur

is versneden of vermalen. Dat geldt ook voor het afvalwater van ruimten voor

onderhoud en reparatieruimte, verfspuiten, antiroestbehandelen, keuren,

wassen, deconserveren, stallen of proefdraaien. Dergelijke producten moeten

eerst door een slibvangput of een olie-afscheider  worden geleid. Slibvang-

putten en olie-afscheiders moeten aan specifieke eisen voldoen. 

Meer informatie over lozingsaspecten in het informatieblad van InfoMil.

Lucht

Het verbrandingsproces in verwarmings- en stookinstallaties moet optimaal

zijn afgesteld zodat de nadelige invloed op het milieu zo veel mogelijk

beperkt blijft. Een goede afstelling leidt veelal ook tot een zuiniger energie-

en grondstoffenverbruik. 
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Indien in een parkeergarage voor ten minste 20 auto’s een mechanische ven-

tilatie aanwezig is, wordt in de voorschriften een bepaalde afvoerhoogte aan-

gegeven. Voor meer bouwkundige details rond parkeergarages wordt verwe-

zen naar de norm NVN 2443 van het Nederlands Normalisatie-instituut.

Verlichting

De maatregelen op het gebied van verlichting hebben betrekking op zowel

terrein- als reclameverlichting. Uitgangspunt van de maatregel is dat om-

wonenden geen hinder van de verlichting mogen ondervinden. 

Veiligheid

De veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op:

• een verbod op roken en open vuur in ruimten waar ontploffingsgevaar

bestaat of (zeer licht) ontvlambare stoffen worden opgeslagen of gebruikt;

• gasflessen: deze moeten zijn goedgekeurd door het Stoomwezen en op

veilige wijze opgeslagen;

• afsluiters van gasleidingen;

• acculaders, accumulatorbatterijen en noodstroomaggregaten;

• brandschakelaars en afsluiters bij stookruimtes;

• het verwisselen van LPG-wisselreservoir van interne transportmiddelen;

• de aanwezigheid van mobiele brandblusapparaten.

Waterbesparing

Een inrichting voor motorvoertuigen die in een jaar meer dan 5.000 m3

water gebruikt, moet maatregelen treffen om het watergebruik te verminde-

ren. Ook hier moet de ondernemer op verzoek van de gemeente melden

welke maatregelen zijn of worden getroffen. De investeringen moeten in de

regel binnen een termijn van pakweg vijf jaar terug te verdienen zijn. 

Meer informatie over waterbesparingsopties in het informatieblad van InfoMil.

Opslag, overslag, bewerking of verwerking van gevaarlijke stoffen

De nieuwe milieuregels bevatten voorschriften over het opslaan, overslaan,

bewerken of verwerken van gevaarlijke stoffen. Dit dient te gebeuren boven

een vloeistofdichte vloer of een vloeistofdichte lekbak. Gevaarlijke stoffen

moeten worden opgeslagen in de juiste verpakking en in speciale ruimten

die niet voor het publiek toegankelijk zijn, overeenkomstig de eisen uit de

richtlijn CPR 15-1. Een beperkte uitzondering wordt gemaakt voor gevaarlijke

goederen die in een verkoopruimte aanwezig zijn.

Het besluit geeft tevens regels voor afleverpompen voor motorbrandstoffen

voor eigen gebruik. 

Verfspuitwerkzaamheden

Verfspuitwerkzaamheden en antiroestbehandelingen moeten worden uitge-

voerd in een speciaal daarvoor bestemde ruimte, waaruit de lucht wordt afge-
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zogen en gefilterd. De afvoer van de lucht is aan bouwkundige voorschriften

gebonden.

Het besluit stelt eisen aan de uitstoot van zogenaamde vluchtige organische

stoffen (VOS) bij het gebruik van autoschadeherstelproducten zoals lakken

en reiniginsmiddelen bij verfspuitwerkzaamheden. Per productsoort zijn de

maximale VOS-gehaltes vastgelegd overeenkomstig de CEPE-tabel. Ook is

bepaald dat uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van hoogrendement

spuitapparatuur. 

Meer informatie over de wijze waarop aan de VOS-reductie kan worden voldaan in

het informatieblad van InfoMil.

Bodembescherming

De bodembeschermende maatregelen die in en rond het bedrijf worden

getroffen, moeten voldoen aan bodemrisicocategorie A van de Nederlandse

richtlijn bodembescherming (NRB). Op plekken in het bedrijf waar een hoog

risico op bodemverontreiniging is te verwachten, moet een vloeistofdichte

vloer aanwezig zijn. Deze vloer moet door een onafhankelijk deskundig

inspecteur zijn goedgekeurd. Bij goedkeuring wordt een zogenaamde PBV-

verklaring afgegeven. 

Meer informatie over bodembeschermende maatregelen in het informatieblad van

InfoMil.  

Wanneer de eigenaar of beheerder van een inrichting voor motorvoertuigen

van plan is het bedrijf te beëindigen, moet hij dat tevoren melden bij de

gemeente en moet een bodemonderzoek plaatsvinden naar stoffen die een

bedreiging kunnen worden voor de bodemkwaliteit. Uiterlijk vier weken na

beëindiging van het bedrijf moet het rapport over dit bodemonderzoek bij de

gemeente zijn ingediend.

13



Milieuzorg en bedrijfsvoering
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7 De nieu-

we milieuregels gaan uit van een milieubewustzijn en medeverantwoorde-

lijkheid voor het milieu van ondernemers. De Wet milieubeheer legt hen ook

een zorgplicht op. Die gaat verder dan uitsluitend het uitvoeren van de voor-

schriften zoals die in het Besluit inrichtingen motorvoertuigen milieubeheer

zijn neergelegd. Waar het besluit niet voorziet in specifieke voorschriften

wordt van de ondernemers toch verwacht dat ze de nodige maatregelen en

voorzieningen zullen treffen om het milieu te beschermen. Voor infomatie

over milieuzorg en bedrijven kunt u terecht bij uw eigen branche-organi-

satie. 

De nieuwe milieuregels geven aanwijzingen voor regelmatig onderhoud en

schoonmaak van het bedrijf en voor controle van installaties en voorzienin-

gen. Ook zijn aanwijzingen opgenomen over het opruimen van gemorste

gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen, over het schoonhouden van de

omgeving van de gebouwen en het tegengaan van geluidsoverlast van komen-

de en vertrekkende bezoekers. Daarnaast zijn aanwijzingen opgenomen voor

instructie van het personeel voor het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Documenten die betrekking hebben op ondermeer geluidsmetingen, onder-

houdscontracten van installaties, periodieke inspecties van vloeistofdichte

vloeren, het jaarlijks gas-, elektriciteits- en waterverbruik, veiligheidsinfor-

matiebladen van gevaarlijke stoffen (waaronder vluchtige organische stoffen)

en afgiftebewijzen van bedrijfsafval moeten vijf jaar worden bewaard.
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8 De gemeente wil onder-

nemers in de motorvoertuigenbranche behulpzaam zijn bij het realiseren

van milieudoelstellingen. De gemeentelijke milieudienst of -afdeling kan de

weg wijzen bij het treffen van bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen

of maatregelen op het gebied van afvalpreventie. De algemene milieuregels

geven meer ruimte aan de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers.

Welke besparingsmaatregelen uiteindelijk worden getroffen, hangt samen

met de plaatselijke omstandigheden, de technische mogelijkheden binnen de

bedrijfsvoering en van de financiële draagkracht van een onderneming of

instelling. 

De gemeente is de aangewezen instantie om te controleren of de voorschrif-

ten uit deze nieuwe milieuregels worden nageleefd. Dat betekent dat de

gemeente controles uitvoert door middel van regelmatige bedrijfsbezoeken.

De gemeente kan, als ze dat nodig vindt, nadere eisen aan bedrijven stellen

op bepaalde onderdelen van de nieuwe milieuregels. Het stellen van een

nadere eis is gebonden aan procedurestappen die zijn vastgelegd in de Alge-

mene wet Bestuursrecht. De gemeente dient in een zorgvuldige motivering

duidelijk te maken welke redenen aan het stellen van de nadere eis ten

grondslag liggen. Doorgaans wordt vooraf overleg gepleegd met de betreffen-

de ondernemer. Tegen de nadere eis kan bezwaar worden gemaakt bij de

gemeente en eventueel beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

Komt een bedrijf de regels of afspraken niet na, dan kan de gemeente

administratief- of strafrechtelijke sancties treffen. 
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9 Deze brochure is een samenvat-

tende toelichting op de integrale tekst van het Besluit inrichtingen voor

motorvoertuigen milieubeheer. Om betrokkenen nader te informeren over

dit besluit zijn diverse informatiemiddelen beschikbaar.

Tekst besluit

Het besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer is gebaseerd op

artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer (Wm). Dit besluit is gepubliceerd in

Saatsblad 262 van 13 juni 2000. De volledige tekst is te verkrijgen bij het dis-

tributiecentrum VROM, telefoon (0900) 8052 (f 0,40 per minuut), o.v.v. het

distributienummer 19366/196. Ook is de tekst op de website www.over-

heid.nl te downloaden.

Informatieblad ‘inrichtingen voor motorvoertuigen’

Om ondernemers in de motorvoertuigenbranche behulpzaam te zijn bij de

naleving van de verplichtingen is het informatieblad ‘inrichtingen voor

motorvoertuigen’ opgesteld. Hierin staat praktische informatie over maatre-

gelen die kunnen worden genomen op de specifieke onderdelen energiebe-

sparing, afvalpreventie, afvalscheiding, waterbesparing, lozingsaspecten,

emissiereductie van vluchtige organische stoffen (VOS) en bodembescher-

ming. 

Meer informatie

Voor meer informatie over milieumaatregelen kunt u ook contact opnemen

met uw brancheorganisatie. Verder treft u informatie aan over de herziene

8.40 Wm amvb’s op de website van InfoMil www.infomil.nl.

Organisaties

BOVAG

Postbus 1100

3980 DC Bunnik

Telefoon: 030-6595211

Website: www.bovag.nl

Centraal Orgaan Mechanisatie-

bedrijven COM

Postbus 2600

3430 GA Nieuwegein

Telefoon: 030-6053344

FOCWA

Postbus 299

2170 AG Sassenheim

Telefoon: 0252 265222

Website: www.focwa.nl

Metaalunie

Postbus 2600

3430 GA Nieuwegein

Telefoon: 030-6053344

Website: www.metaalunie.nl

VACO, bedrijfstak-organisatie voor

de banden en wielerbranche

Postbus 33

2300 AA Leiden

Telefoon: 071-5686970

Website: www.vaco.nl


