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1 Vanaf 1 december 1998 zijn voor bedrijven in de

detailhandel en ambachtsbedrijven nieuwe milieuregels van toepassing. De

milieuregels komen voort uit de Wet milieubeheer en zijn opgenomen in een

zogenaamde algemene maatregel van bestuur (amvb), getiteld ‘Besluit detail-

handel en ambachtsbedrijven milieubeheer’.

Voor een detailhandel of ambachtsbedrijf dat met de Wet milieubeheer te

maken heeft, geldt een milieuvergunningplicht tenzij het bedrijf onder een

besluit met algemene milieuregels valt. Bedrijven die onder het Besluit

detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer vallen, hebben dus geen

aparte milieuvergunning meer nodig. Wel moeten ze voldoen aan de voor-

schriften van het besluit. Daarbij wordt een beroep gedaan op de eigen ver-

antwoordelijkheid van de ondernemers in de naleving van milieuregels en de

zorg voor het milieu in het algemeen.

Leeswijzer

In deze brochure wordt ingegaan op de belangrijkste elementen van de nieu-

we milieuregels. 

In hoofdstuk 2 worden de soorten bedrijven genoemd waarop de nieuwe

milieuregels van toepassing zijn en hoofdstuk 3 vermeldt welke bedrijven

daar niet onder vallen. Hoofdstuk 4 geeft weer hoe en wat gemeld moet wor-

den, hoofdstuk 5 omschrijft de overgangsregeling. Een overzicht van de

milieuvoorschriften staat in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 gaat in op de eigen

verantwoordelijkheid van ondernemers voor het milieu en de richtlijnen voor

de bedrijfsvoering en hoofdstuk 8 bespreekt de rol van de gemeente. Hoofd-

stuk 9 verwijst naar bronnen van nadere informatie.

Inleiding



Voor wie gelden de nieuwe milieu-
regels?

5

2
De nieuwe milieuregels gelden voor vrijwel alle winkels en

werkplaatsen waar op ambachtelijke, niet-industriële wijze een beroep wordt

uitgeoefend. Over het algemeen vallen de ambachtelijke bedrijven onder het

Hoofdbedrijfschap ambachten (HBA), de winkels onder het Hoofdbedrijf-

schap detailhandel (HBD).

Specifiek gelden de nieuwe milieuregels in ieder geval voor:

• bedrijven waar (brom)fietsen en motorische apparaten met een cilinder-

inhoud tot 150 cc worden hersteld, onderhouden of verkocht;

• bedrijven waar textiel, bont, leer, kunstleer, kunststof, vlas of producten

die hiervan worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt, onderhouden of her-

steld;

• bedrijven waar glas wordt gemaakt, bewerkt, hersteld en onderhouden;

• bedrijven waar voorwerpen van beeldende kunst van textiel, hout, steen,

metaal of kunststoffen worden vervaardigd of hersteld;

• bedrijven waar gehoor- en visuele hulpmiddelen worden aangemeten,

aangepast, geassembleerd of hersteld;

• boekbinderijen;

• brood- en banketbakkerijen waarvan het gezamenlijk bakoppervlak niet

groter is dan 20m2;

• doe-het-zelfzaken;

• drukkerijen en grafische bedrijven waarvan het vermogen van de elektro-

of verbrandingsmotor niet groter is dan 40 kW;

• fotozaken en -laboratoria;

• gasfitters, loodgieters en elektriciens;

• horlogemakers;

• juweliers(werkplaatsen) en goud- en zilversmeden;

• kaarsenmakerijen waar handmatig kaarsen worden gemaakt;

• kapperszaken;

• kleinschalige pottenbakkerijen;

• meubelzaken;

• poeliers;

• schoenmakerijen;

• schoonheidssalons;

• slagerijen die niet meer dan twee rookkasten of vier kookketels hebben;

• sleutelmakers;

• supermarkten;

• viswinkels;

• winkels en werkplaatsen voor muziekinstrumenten;

• winkels en werkplaatsen voor orthopedische instrumenten;

• winkels voor huishoudelijke machines en apparatuur;

• ijsbereiders en ijssalons;

• zuivelwinkels en kaasmakerijen.



Voor wie gelden de nieuwe milieu-
regels niet?
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3
Sommige bedrijven vallen niet onder het besluit

en hebben dus nog wel een milieuvergunning nodig. Het gaat daarbij om

meer milieubelastende bedrijven waar bepaalde stoffen aanwezig zijn of

bepaalde activiteiten plaatsvinden.

Er is nog steeds een milieuvergunning nodig voor:

• gebouwen waarvan de verwarmingsinstallatie groter is dan 2500 kW;

• gebouwen waarvan de verwarmingsinstallatie niet wordt gestookt met

aardgas, propaangas, butaangas of gasolie. Daarmee worden geen open

haarden of sfeerverwarming bedoeld, maar wel houtgestookte verwar-

mingsinstallaties;

• gebouwen met een koel- of vriesinstallatie of warmtepomp die een (totale)

capaciteit heeft van meer dan 200 kg ammoniak of meer dan 100 kg pro-

paan, butaan of een mengsel van beide;

• de op- of overslag van grote hoeveelheden (gevaarlijke) afvalstoffen die

van buiten het bedrijf afkomstig zijn;

• de opslag van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen; 

• de aflevering van brandstoffen aan derden, (zoals in tankstations);

• de opslag van vloeibare (gevaarlijke) (afval)stoffen, tenzij dat gebeurt in

ondergrondse tanks waarop het Besluit opslaan in ondergrondse tanks

(BOOT) van toepassing is;

• de opslag van gassen of gasmengsels, tenzij voor de opslag het Besluit

opslag propaan milieubeheer geldt;

• de opslag van meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen.

Ook is een milieuvergunning nodig voor:

• garagebedrijven (hiervoor geldt een ander besluit);

• slachterijen;

• zeefdrukkerijen;

• vulbedrijven voor gasflessen of spuitbussen;

• de opslag van vuurwerk, tenzij het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer

van toepassing is.

Bij twijfel wordt aangeraden de tekst van het besluit zelf te raadplegen.



De melding
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4 De detailhandel- en ambachtsbedrijven waarvoor

geen vergunning meer nodig is, zijn wél verplicht nieuwe of veranderde

bedrijfsactiviteiten te melden bij de gemeente. Dat moet gebeuren ten min-

ste vier weken voordat die activiteiten beginnen. Ook als er voor bestaande

bedrijven nooit een vergunning is aangevraagd, moeten die alsnog worden

gemeld vóór 23 februari 1999.

Een ondernemer kan de melding in eigen bewoordingen op papier zetten.

Maar om de melding te vergemakkelijken, kan hij ook een meldingsformu-

lier halen bij de gemeente. 

Als de meldingsgegevens al eens bij de gemeente zijn ingediend, is het niet

nodig om deze gegevens weer in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld het geval

zijn geweest bij een eerdere vergunningsprocedure of een bouwaanvraag.

Wel moet duidelijk worden gemaakt om welke informatie het gaat.

Eerste melding

Als het om een eerste melding gaat, dan moeten in elk geval de volgende

gegevens worden verstrekt:

• het adres van het bedrijf;

• naam en adres van de eigenaar of exploitant;

• een duidelijke en inzichtelijke beschrijving van de bedrijfsactiviteiten;

• de datum waarop die activiteiten worden gestart. 

Bij de melding moet een plattegrond worden gevoegd waarop zijn aange-

geven: 

• de grenzen van het terrein;

• de ligging en de indeling van de gebouwen;

• de bestemming van de verschillende ruimten.

Melding van veranderingen

Ook als de bedrijfsactiviteiten ingrijpend veranderen met gevolgen voor de

milieubelasting, moet dat worden gemeld. In dat geval kan worden volstaan

met een melding van die veranderingen, met een verwijzing naar de al eer-

der verstrekte gegevens. 

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

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

het bedrijf.



Van oud naar nieuw: overgangsrege-
ling
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5

Bedrijven met een milieuvergunning

Winkels en ambachtelijke bedrijven die nu nog een milieuvergunning nodig

hebben, kunnen vanaf 1 december 1998 onder de nieuwe milieuregels val-

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

gaan plaatsvinden. Voor deze ondernemers 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 ondernemers moeten vaststellen

of deze oude voorschriften alsnog in een nadere eis worden opgenomen.

Bedrijven die ooit zijn gemeld

Ook wanneer de activiteiten onder de oude milieuregels in het verleden zijn

gemeld bij de gemeente, verandert er in beginsel weinig. Een nieuwe mel-

ding 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.

Met het in werking treden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven

milieubeheer komen de volgende oude regelingen te vervallen:

• Besluit detailhandel milieubeheer 

• Besluit brood- en banketbakkerijen milieubeheer, 

• Besluit doe-het-zelfbedrijven milieubeheer 

• Besluit slagerijen milieubeheer



De milieuvoorschriften
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6 Een winkel of ambach-

telijk bedrijf dat onder het besluit valt, moet 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 voorko-

men of zo veel mogelijk beperken van gevaar, schade of hinder voor de direc-

te omgeving. Daarnaast zijn meer op preventie gerichte voorschriften opge-

nomen over verwijderen, voorkomen en hergebruiken van afvalstoffen en

zuinig gebruik van energie.

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 voor bepaalde milieuaspecten meer vrijheid om te bepalen op welke

wijze ze milieudoelstellingen bereiken, daarbij rekening houdend met de

eigen bedrijfsvoering en plaatselijke omstandigheden.

Geluid

Winkeliers en ondernemers in ambachtelijke bedrijven moeten zorgen dat

de geluidsoverlast van hun bedrijf bepaalde grenzen niet overschrijdt. Die

grenzen variëren op verschillende tijdstippen van de dag: overdag is meer

geluid toegestaan dan ’s nachts. 

Het geluid van laden en lossen overschrijdt vaak de geluidsgrenzen, maar

leidt in de dagperiode over het algemeen niet tot hinder. Winkels mogen ech-

ter tegenwoordig ook ’s avonds open zijn en worden in die tijd ook bevoor-

raad. In overleg met het bedrijfsleven is afgesproken dat voor laden en lossen

in de komende drie jaar tot ’s avonds 21.00 uur overschrijding van het piek-

niveau van de geluidsnorm door de vingers wordt gezien. Dit in afwachting

van technische verbeteringen om geluidsoverlast van laden en lossen te ver-

minderen.

Als de gemeente een bepaald gebied heeft aangewezen als winkelconcentra-

tiegebied, kunnen daar de geluidsnormen worden afgestemd op het rumoer

dat zich binnen een dergelijk gebied doorgaans voordoet. Daarbij moet wel

rekening worden gehouden met het voorkomen van hinder binnen woningen

van derden.

Trillingen

Voor trillingen geldt het uitgangspunt dat ze 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

trillingen’ 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

Een bedrijf dat jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3

aardgas gebruikt, zal maatregelen moeten nemen om dat verbruik terug te

dringen. De ondernemer 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. 

Afvalpreventie

Van de ondernemers wordt verwacht dat ze er alles aan doen om te zorgen

dat er in hun bedrijf zo weinig mogelijk afval ontstaat. De nieuwe milieu-

regels bevatten geen normen op het gebied van afvalpreventie. Ook hier geldt

dat de ondernemer op verzoek van de gemeente moet melden welke maat-

regelen zijn of nog worden getroffen. De gemeente kan door middel van een

nadere eis eventueel om een preventie-onderzoek vragen. 

Afvalscheiding

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

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

komende afvalfracties zijn:

• papier- en kartonafval; • groente-, fruit- en tuinafval;

• kunststofafval; • groenafval;

• wit- en bruingoed; • houtafval;

• glasafval; • metaalafval.

Ook gevaarlijke afvalstoffen moeten gescheiden worden bewaard en afge-

geven. Voor alle afvalstoffen geldt dat zij zodanig moeten worden opgeslagen

dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen.

Afvalwater

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

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

lozen afvalwater het riool niet mag verstoppen of de zuiveringsinstallatie niet

mag ontregelen. Zo mogen onder meer geen gevaarlijke en snelbezinkende

stoffen worden geloosd en geen versnijdende apparatuur worden toegepast.

Ook het afvalwater uit een fotografisch proces is aan voorschriften gebonden:

wordt per jaar meer dan 700 liter gebruiksklare fixeer gebruikt, dan moet in-

line zilverterugwinning worden toegepast. 

Afvalwater waarin oliën of vetten zitten, moet zonodig door een slibvangput

of een vetafscheider worden geleid.   

Geur

Dampen die worden afgezogen uit ruimten waar voedsel wordt bereid,

moeten zodanig in de buitenlucht worden gebracht dat ze zich goed kunnen

verspreiden en niet leiden tot geurhinder. Zonodig kan een doelmatige ont-

geuringsinstallatie, bijvoorbeeld een actief koolstoffilter, worden toegepast.

Dergelijke voorzieningen zijn niet nodig als zich in de keuken alleen een
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elektrische frituurpan bevindt met een inhoud van niet meer dan 4 liter of

kookketels aanwezig zijn met niet meer inhoud dan 25 liter.

Lucht

Het verbrandingsproces in verwarmings- en stookinstallaties moet optimaal

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

beperkt blijft. Regelmatig onderhoud en controle van verwarmings- en stook-

installatie waarborgen een goede afstelling van branders etc. Een goede

afstelling leidt veelal ook tot een zuiniger energie- en grondstoffenverbruik. 

Lucht uit een meelsilo of een houtmotopslagruimte moet door een stof-

afscheider (zoals een filter of een cycloon) worden geleid.

Indien in een parkeergarage voor ten minste 20 auto’s een mechanische

ventilatie aanwezig is, wordt in de voorschriften een bepaalde afvoerhoogte

aangegeven. Voor meer bouwkundige details rond parkeergarages wordt ver-

wezen naar de norm NVN 2443 van het Nederlands Normalisatie-instituut

(NNI).

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-wisselreservoirs van interne transportmiddelen;

• houtmot- of meelsilo’s en meelbevattende installaties (i.v.m. stof-

ontploffingsgevaar);

• de beveiliging van frituurtoestellen;

• de aanwezigheid van mobiele brandblusapparaten.

Opslag, overslag, bewerking of verwerking van gevaarlijke stoffen 

De nieuwe milieuregels bevatten voorschriften over het opslaan, overslaan,

bewerken of verwerken van gevaarlijke stoffen, inclusief motorbrandstoffen.

Dit dient te gebeuren boven een vloeistofdichte vloer of een vloeistofdichte

lekbak. Gevaarlijke stoffen 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. 

Als gevaarlijke stoffen, zoals verfverdunners en oplosmiddelen, worden
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opgeslagen in voor het publiek toegankelijke ruimten (bijvoorbeeld een win-

kel), dan zijn de hoeveelheden aan beperkingen gebonden. Bovendien moet

er een lekbak staan onder de stellage met dergelijke stoffen. Als zich boven

de verkoopruimte een woning bevindt, zijn de voorschriften nog strenger.

Opslag, overslag, bewerking of verwerking van fijnkorrelige stoffen

Het besluit bevat voorschriften voor de beveiliging van silo’s. Een explosie-

luik voor meelsilo’s is niet langer verplicht. Wel moeten maatregelen worden

getroffen voor het afvoeren van statische elektriciteit (aarden).

Droog zand en ander fijnkorrelig materiaal mag geen stofoverlast voor de

omgeving veroorzaken. De ondernemers kunnen zelf beslissen welke maat-

regelen ze daarvoor nemen.

Opslag, overslag, bewerking of verwerking van hout en houtachtige stoffen

Het besluit geeft onder meer aanwijzingen voor de opslag van verduurzaamd

hout bij doe-het-zelfzaken en tuincentra. Is het hout niet voorzien van een

kwaliteitsverklaring, dan moet het permanent tegen regen en andere neer-

slag worden beschermd.

Dierlijke afvalstoffen

Beenderen en andere dierlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen in een

afgesloten ruimte. Afhankelijk van de bewaartemperatuur moeten de afval-

stoffen wekelijks of dagelijks worden afgevoerd. De voorschriften zijn niet

van toepassing als er minder dan 5 kg dierlijke afvalstoffen worden bewaard.

Bodemonderzoek

De gemeente kan zonodig voorafgaand aan het begin van de bedrijfsactivi-

teiten of binnen acht weken na het beëindigen daarvan een bodemonderzoek

laten doen als de werkzaamheden in het bedrijf daartoe aanleiding geven.

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

op alle terreinen van de nieuwe milieuregels. Meer daarover in hoofdstuk 8.
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Milieuzorg en bedrijfsvoering
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7 De nieu-

we milieuregels gaan uit van een milieubewustzijn en medeverantwoor-

delijkheid voor het milieu van ondernemers. De Wet milieubeheer legt hen

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

voorschriften zoals die in het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven

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. 

De nieuwe milieuregels geven aanwijzingen voor de hygiëne in detailhandel

en ambachtsbedrijven en voor controle van installaties en voorzieningen.

Ook zijn aanwijzingen opgenomen over het verwijderen en bestrijden van

insecten, knaagdieren en ander ongedierte en het opruimen van gemorste

gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen. In de bedrijven moeten

gedragsvoorschriften zodanig zichtbaar aanwezig zijn dat iedereen er kennis

van kan nemen.

Documenten die betrekking hebben op onder meer geluidsmetingen, onder-

houdscontracten van installaties, het jaarlijks gas-, elektriciteits- en waterver-

bruik, veiligheidsinformatiebladen van gevaarlijke stoffen en afgiftebewijzen

van bedrijfsafval moeten vijf jaar worden bewaard.

Behalve de algemene milieuregels die in deze brochure zijn besproken, kan

voor winkels en ambachtelijke bedrijven ook nog andere wet- en regelgeving

op het gebied van milieu gelden, zoals:

• Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT);

• Besluit opslag propaan milieubeheer;

• Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B;

• Wet milieugevaarlijke stoffen en bijbehorende uitvoeringsbesluiten;

• Wet bodembescherming en bijbehorende uitvoeringsbesluiten;

• Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Deze wetten en besluiten blijven gewoon van kracht.



De rol van de gemeente
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8 De gemeente wil onder-

nemers behulpzaam zijn bij het realiseren van milieudoelstellingen. De

gemeentelijke milieudienst of -afdeling kan bedrijven 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 ondernemers.

Welke besparingsmaatregelen uiteindelijk worden getroffen, hangt samen

met de plaatselijke omstandigheden, de technische mogelijkheden binnen de

bedrijfsvoering en de financiële draagkracht van een onderneming. De

gemeente is de aangewezen instantie om te controleren of de voorschriften

uit deze nieuwe milieuregels worden nageleefd. Dat betekent dat de gemeen-

te controles uitvoert door middel van regelmatige bedrijfsbezoeken.

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

op alle terreinen van de nieuwe milieuregels. Het stellen van een nadere eis

is gebonden aan procedurestappen die zijn vastgelegd in de Algemene 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 pleegt de gemeente vooraf overleg met het betreffende bedrijf.

Tegen de nadere eis kan bezwaar en eventueel beroep worden aangetekend

bij de Raad van State.

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

bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties treffen. 



Nadere informatie
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9 Deze brochure is een samenvat-

tende toelichting op de integrale tekst van het Besluit detailhandel en

ambachtsbedrijven milieubeheer. Om betrokkenen nader te informeren over

dit besluit zijn diverse informatiemiddelen beschikbaar.

Tekst Besluit

Het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven is gebaseerd op artikel 8.40

van de Wet milieubeheer (Wm). Dit besluit is gepubliceerd in staatsblad 603.

De volledige tekst  is te verkrijgen bij het distributiecentrum VROM, telefoon

(0900) 8052 (ƒ 0,40 per minuut), o.v.v. het distributienummer 17025.

Meer exemplaren van deze samenvatting kunt u eveneens verkrijgen bij het

distributiecentrum VROM, o.v.v. het distributienummer  19363.

Informatiebladen

Om ondernemers behulpzaam te zijn bij de naleving van verplichtingen is

een informatieblad opgesteld voor de branche. Dit informatieblad geeft prak-

tische informatie op het gebied van energie- en waterbesparing, preventie,

afvalscheiding en lozingen op de riolering. Per aspect wordt aangegeven

welke voorschriften gelden en welke maatregelen mogelijk zijn, met daarbij

de praktische toepasbaarheid en de belangrijkste kosten- en milieuvoordelen.

Met dergelijke overzichten wordt ondernemers en gemeenten de noodzake-

lijke informatie verschaft waardoor ze uiteindelijk de optimale keuze kunnen

maken. Informatiebladen zijn verkrijgbaar bij de milieudienst of -afdeling

van uw gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie over milieumaatregelen kunt u ook contact opnemen

met uw brancheorganisatie. Overige belangrijke milieu-informatiebronnen

zijn: provinciale preventieteam, energiebedrijf, installateur, bedrijfsmilieu-

dienst, Kamer van Koophandel en Syntensvestiging. Verder treft u informa-

tie over de herziene 8.40 Wm AMvB’s aan op de website van InfoMil

(www.senter.nl/infomil).

Specifieke informatie

Met specifieke vragen en problemen die betrekking hebben op de bakkerij-

sector kunt u terecht bij het Nederlands Bakkerijcentrum, telefoon (0317)

424344.
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