
Artikel 2 

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden 

Dit besluit is van toepassing op de besluiten, bedoeld in artikel 4, eerste tot en met vierde lid, met 
betrekking tot:

1 

een inrichting waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 van toepassing is;a. 

een inrichting die bestemd is voor de opslag in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e van het Registratiebesluit externe veiligheid, waar 
gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage I bij Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 
96/82/EG van de Raad (PbEU 2012, L 197) worden opgeslagen in hoeveelheden groter dan de in 
kolom 2 van de delen 1, onderscheidenlijk 2 van bijlage I bij die richtlijn genoemde hoeveelheden;

b. 

een door Onze Minister bij regeling aangewezen spoorwegemplacement dat gebruikt wordt voor het 
rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen;

c. 

andere door Onze Minister bij regeling aangewezen categorieën van inrichtingen dan de inrichtingen, 
bedoeld in de onderdelen a tot en met c, waarvan het plaatsgebonden risico, berekend volgens bij 
die regeling gestelde regels, hoger is of kan zijn dan 10  per jaar, die behoren tot categorieën 

inrichtingen die zijn aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;

d. 

–6

een LPG-tankstation als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, 
waarop paragraaf 5.3.1 van dat besluit van toepassing is;

e. 

een inrichting waar verpakte gevaarlijke afvalstoffen, of verpakte gevaarlijke stoffen, niet zijnde 
nitraathoudende kunstmeststoffen, worden opgeslagen in een hoeveelheid van meer dan 10 000 kg 
per opslagvoorziening, niet zijnde een inrichting als bedoeld in onderdeel a of d, indien:

f. 

brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende 
verbindingen worden opgeslagen, of

1° 

binnen een opslagvoorziening zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met 
fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen;

2° 

een inrichting waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is met een inhoud van meer dan 1500 kg 
ammoniak, niet zijnde een inrichting als bedoeld in onderdeel a of d, en

g. 

andere door Onze Minister bij regeling aangewezen categorieën van inrichtingen dan de inrichtingen, 
bedoeld in de onderdelen e tot en met g, waarvan het plaatsgebonden risico, berekend volgens bij 
die regeling gestelde regels, hoger is of kan zijn dan 10  per jaar en waarvoor bij die regeling 

afstanden tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn vastgesteld, 
die behoren tot categorieën inrichtingen die zijn aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

h. 
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Dit besluit is van toepassing op de besluiten, bedoeld in artikel 5, eerste, tweede en zesde lid, met 
betrekking tot de bestemming van grond, voorzover die grond ligt:

2 

binnen het invloedsgebied van een inrichting als bedoeld in het eerste lid, ofa. 

[Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden.] b. 

Dit besluit is van toepassing op het besluit, bedoeld in artikel 5, zevende lid, voorzover het tracé waarop 
dat besluit betrekking heeft, binnen het invloedsgebied ligt van een inrichting als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a.

3 

Dit besluit is van toepassing op het besluit, bedoeld in de de artikelen 2.31, eerste en tweede lid, onder b, 
2.33, eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning 
waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van die wet van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, en een besluit als bedoeld in de artikelen 
3.26, eerste lid, en 3.28, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, met betrekking tot of in verband met 
een inrichting als bedoeld in het eerste lid, voorzover dat besluit wordt genomen ter uitvoering van artikel 
17 of 18.

4 
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