Wettenkaart energiesysteem – leefomgeving

Deze wet regelt het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving

Omgevingswet

Gemeenten, provincies en het Rijk maken een strategisch plan voor de leefomgeving in een omgevingsvisie.
Deze wet bevat maatregelen om de leefomgeving te beschermen in meerdere programma’s, zoals het actieplan geluid.
Gemeenten, provincies en waterschappen hebben één regeling voor de fysieke leefomgeving voor hun hele grondgebied.
In de wet staan algemene rijksregels waarbinnen bedrijven en burgers activiteiten mogen uitvoeren in de fysieke leefomgeving.
Deze wet regelt het verstrekken van omgevingsvergunningen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving die niet passen
binnen de algemene rijksregels.
Een projectbesluit regelt de besluitvorming over complexe projecten in de fysieke leefomgeving, zoals een windmolenpark.
Overheden kunnen met een omgevingswaarde meetbare kwaliteitsnormen voor de leefomgeving instellen.

Deze wet regelt de bescherming van het milieu

Wat regelen
de belangrijkste
algemene wetten over
de leefomgeving die
relevant zijn voor het
energiesysteem?

Wet
milieubeheer

Een milieueffectrapportage is verplicht bij overheidsbesluiten over projecten met mogelijke milieuschade.
Het Rijk, provincies en gemeenten zijn verplicht milieubeleidsplannen en -programma’s op te stellen.
Het Rijk kan milieukwaliteitseisen instellen, zoals over luchtkwaliteit en geluid.
Deze wet regelt de vergunningverlening voor activiteiten die tot milieuschade kunnen leiden.
Deze wet regelt de milieubeschermingsmaatregelen voor de verwerking van afvalstoffen.
Deze wet regelt de verplichting voor energiebesparende maatregelen en de emmissiehandel
Bedrijven zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar.
Deze wet regelt voor Nederland de uitvoering van de Europese richtlijnen over emissiehandel (ETS).
De emissieautoriteit brengt de broeikasgasuitstoot in Nederland in kaart.

Deze wet regelt de waterkwaliteit en het voorkomen van overstromingen en wateroverlast
Deze wet regelt het waterbeheer door het Rijk, waterschappen en provincies.
Deze wet regelt normen voor watersystemen, zoals over het waterpeil en ecologische en chemische kwaliteit.
Deze wet regelt de vergunningverlening voor activiteiten die invloed hebben op het watersysteem, zoals energie-installaties.

Waterwet

in opdracht van:

www.energieinnederland.nl/zwe

Over deze kaart
De kaart toont de belangrijkste algemene wetten over de leefomgeving en wat deze wetten regelen. Deze kaart hoort bij een set van drie kaarten. De andere twee kaarten
gaan over algemene wetten rond energie en algemene wetten over markten. De wetten voor de deelmarkten van elektriciteit, gas, warmte en brandstoffen staan op aparte
kaarten beschreven. De Omgevingswet is een aangenomen wet, maar de wet is nog niet in werking getreden. Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor ruimtelijke
ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Wet milieubeheer regelt naast de bescherming van
het milieu ook de vertaling van twee Europese richtlijnen in Nederlandse wetgeving. Het betreft de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED) over de verplichting tot het nemen
van energiebesparende maatregelen, en de Europese richtlijn over emissiehandel (EU ETS). De Waterwet is de vertaling van drie Europese richtlijnen in Nederlandse wetgeving.
Het gaat om de Europese richtlijn Water over internationale stroom-gebieden en watersystemen zoals rivieren, meren en delta’s, de Europese richtlijn over beoordeling en
beheer van overstromingsrisico’s en de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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