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Besluit van 26 april 2013 tot vaststelling van het
tijdstip van inwerkingtreding van de wet van
11 april 2013 tot wijziging van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, de Wet
milieubeheer en enkele andere wetten ten
behoeve van de implementatie van richtlijn
nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 24 november 2010 inzake
industriële emissies (geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging; herschikking;
PbEU L334)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
van 20 april 2013, nr. IenM/BSK-2013/23036, Hoofddirectie Bestuurlijke en
Juridische Zaken;
Gelet op artikel VI van de wet van 11 april 2013 tot wijziging van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele
andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/
75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010
inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging; herschikking; PbEU L334);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De wet van 11 april 2013 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten
behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële
emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging;
herschikking; PbEU L334) (Stb. 159) treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt
geplaatst.
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Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering
van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 26 april 2013
Beatrix
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
W.J. Mansveld
Uitgegeven de drieëntwintigste mei 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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