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Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet 
milieubeheer (verbetering 
kostenvereveningssysteem in titel 15.13) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is het in titel 

15.13 (Kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw) van de Wet 
milieubeheer opgenomen kostenvereveningssysteem te verbeteren; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 15.51, eerste lid, wordt «aan het overschrijden van de voor die 
inrichtingen gezamenlijk voor een bepaalde periode vastgestelde 
hoeveelheid» vervangen door: aan het in een kalenderjaar overschrijden 
van de voor die inrichtingen gezamenlijk voor dat kalenderjaar vastge-
stelde hoeveelheid. 

 B

In artikel 15.52 wordt «zijn de inrichtingen die behoren tot een bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie» vervangen door: 
is diegene die een inrichting als bedoeld in artikel 15.51 drijft. 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 19 juni 2014 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld 

Uitgegeven de negende juli 2014 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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