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Bronnen algemene wet- en regelgeving

In deze module zijn verwijzingen naar informatiebronnen opgenomen waar u terecht kunt voor actuele
informatie op het gebied van beleid, wet- en regelgeving en daarmee samenhangende uitvoeringsaspecten.
www.vrom.nl
Ministerie van VROM: hier vindt u informatie over het Nederlandse milieubeleid onderverdeeld naar een
breed scala van verschillende onderwerpen.
www.infomil.nl
InfoMil is een onderdeel van SenterNovem en informeert overheden over milieubeleid. Ze zijn een schakel
tussen de beleidsmakers van het ministerie van VROM en gemeenten, provincies en waterschappen die dit
beleid uitvoeren. Op de site vindt u veel praktische informatie over de uitvoering van het milieubeleid.
www.antwoordvoorbedrijven.nl
Deze internetsite is speciaal bedoeld voor de ondernemers. De site maakt wegwijs in regels, vergunningen
en subsidies.
www.wetten.overheid.nl
Onderdeel van de website www.overheid.nl waar overheidsinformatie te vinden is. Op het onderdeel
‘wetten’ vindt u actuele informatie over alle wetten, zoals de Wet Milieubeheer.
www.nrk.nl
De Federatie NRK behartigt de belangen van de rubber-, lijm-, recycling- en kunststofindustrie. Op de site
van NRK vindt u informatie specifiek voor deze bedrijfstak.
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Specifieke bronnen voor een milieuthema

Afval
www.senternovem.nl/uitvoeringafvalbeheer - Uitvoerings Afvalbeheer (onderdeel van SenterNovem) voert
programma's, subsidieregelingen en (inter)nationale regelgeving uit op het gebied van afval. Daarnaast
ondersteunt zij de voorbereiding en evaluatie van het afvalbeleid. Hier vindt u onder andere informatie over
het Landelijk Afvalbeheerplan
www.nedvang.nl Informatie over de uitvoering van het Besluitbeheer Verpakkingen en Papier en Karton,
verpakkingsbelasting.
Energie
www.senternovem.nl/mja Informatie over MJA en het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Deze
site is bedoeld voor bedrijven, instellingen en bevoegd gezag.
www.energiecentrum.nl Op de site van het energiecentrum MKB leest u informatie over bevorderen van
energiebesparing bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
Water
www.helpdeskwater.nl De helpdesk richt zich op het ontsluiten van kennis die aanwezig is binnen
de werkvelden waterbeleid en waterbeheer in de breedste zin.
Bodem
www.senternovem.nl/bodemplus
informeert de primaire doelgroep, alle provincies, gemeenten en
waterschappen en ook alle andere partijen die betrokken zijn bij bodemsanering, -bescherming en -beheer.
De site geeft onder andere informatie over NRB, bodemsanering en duurzaam bodemgebruik.
Externe Veiligheid
www.externe-veiligheid.nl op deze site informatie over externe en integrale veiligheid.
Milieuzorg en maatschappelijk/duurzaam ondernemen
www.sccm.nl Op de site van de Stichting Coördinatie Certificatie en Milieuzorgsystemen vindt u informatie
over ISO 14001, EMAS en certificering.
www.mvonederland.nl Op deze site informatie voor de ondernemen op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

D Achtergrondinformatie milieuthema’s,
Werkboek Rubber- en kunststofverwerkende industrie, update april 2009

2

