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Inhoud van deze module
Deze module bevat een totaaloverzicht van in de Handreiking gebruikte referenties. Daarnaast bevat het
een lijst van websites waarop meer relevante informatie is te vinden.
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720 Websites
Biobased economy – website met overzicht van activiteiten en publicaties www.biobasedeconomy.nl.
Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). www.bvor.nl.
Infomil – centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein
www.infomil.nl.
Over Artikel 10.1a: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/groenafval/.
Over compost: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/vragen/compost
en certificatie van compost: www.keurcompost.nl en www.rhp.nl.
PIANOo – expertisecentrum aanbesteden van de rijksoverheid www.pianoo.nl.
Uitvoeringsbesluit meststoffenwet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0019031/geldigheidsdatum_04-1220151.
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