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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2012.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 458105

Aanvraagnaam Werkterreinen en depots t.b.v. Haak Midden

Uw referentiecode VG_007

Ingediend op 07-06-2012

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het project De Haak om Leeuwarden betreft de uitvoering
van het Tracébesluit Rijksweg 31 welke voorziet in een
nieuwe rijksweg ten zuidwesten van Leeuwarden. Deze
aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het
deelproject Haak Midden. Gevraagd wordt vergunning te
verlenen voor het tijdelijk (maximaal 5 jaar) gebruiken van
de gronden ter plaatse van Haak Midden voor het oprichten
van depots, werkterreinen en werkwegen.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30

Faxnummer: 058 - 2153949

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen
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• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
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Formulierversie
2012.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 000020821840

Statutaire naam Rijkswaterstaat dienst Noord-Nederland

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters A.P.

Voorvoegsels -

Achternaam Bernardt

Functie Hoofd VIR

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8911 AV

Huisnummer 3

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Zuidersingel

Woonplaats LEEUWARDEN

4 Correspondentieadres

Postbus 2301

Postcode 8901 JH

Plaats LEEUWARDEN

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 058-2344344

Faxnummer 058-2344123

E-mailadres info@rws.nl
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Formulierversie
2012.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 553877050000

Statutaire naam Grutte Fier v.o.f.

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters E.C.

Voorvoegsels van

Achternaam Dalen

Functie Omgevingsmanager

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8912 AS

Huisnummer 24

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam James Wattstraat

Woonplaats LEEUWARDEN

4 Correspondentieadres

Adres James Wattstraat 24

8912 AS LEEUWARDEN

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 06-13417492

Faxnummer -

E-mailadres ellen.vandalen@oranjewoud.nl
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Formulierversie
2012.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Huizum

Kadastrale sectie E

Kadastraal perceelnummer 1676

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Deinum: D7655 en D7654.
Huizum: E1676, E1677, E1678, E1710, E1721, E1722,
E1723, E1724, E1725, E1727, E1729, E1738, E1749,
E1994, E1995, E1996 en E2129.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Formulierversie
2012.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

De vigerende bestemmingsplannen zijn: Buitengebied
Menaldumadeel; Newtonpark II; en Newtonpark III.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

De locaties hebben grotendeels een agrarische bestemming
en is braakliggend terrein in de nabijheid van het werk.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

De gronden worden gebruikt voor het oprichten van depots
en werkterreinen voor de tijdelijke opslag van grond,
slib, bodem en (rest)materialen en voor de aanleg van
werkwegen ter plaatse.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Geen, het betreft braakliggend terrein in de nabijheid van
het werk waar in de toekomst de Rijksweg 31 is voorzien.

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Type Datum ingediend Status document

Locatietekeningen Anders 07-06-2012 In behandeling

Kadastrale tekening Anders 07-06-2012 In behandeling

Situatietekening depots
en werkterreinen

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

07-06-2012 In behandeling

Tekening Informatief
document 06

Anders 07-06-2012 In behandeling

Begeleidende Brief Anders 07-06-2012 In behandeling

Quickscan ecologie Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

07-06-2012 In behandeling
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
De provincie Fryslân is in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en 
Rijkswaterstaat voornemens het tracé Rijksweg 31 aan te passen. Hiermee is in 
2012 gestart. 

Voor het tracé Haak om Leeuwarden noord en de westelijke invalsweg is de 
provincie Fryslân de verantwoordelijke overheid. Het contract Haak midden valt 
binnen dit tracé. Voor de realisatie van dit deel van het tracé zijn op enkele locaties 
werkterreinen en depots noodzakelijk (Figuur 1 en 2). Tevens moeten voor de 
realisatie van een bouwweg enkele bomen worden gekapt ter hoogte van kunstwerk 
20 (Figuur 1). 

Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om voordat de 
ingreep plaatsvindt onderzoek te doen naar het eventuele voorkomen van 
beschermde flora en fauna. Om dergelijk soortgerichte veldonderzoek goed te 
kunnen plannen en uitvoeren is het noodzakelijk te weten welke flora en fauna 
(potentieel) voorkomen in het plangebied.

Naast het effect op beschermde soorten kan het nodig zijn om onderzoek te 
verrichten naar de eventuele negatieve effecten van de ingreep op de kwaliteit van 
beschermde gebieden in de omgeving.

1.2 Doel
Door middel van deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord:

• Welke, middels de Flora- en faunawet beschermde flora en fauna komen 
(potentieel) voor in het plangebied?

• Welke negatieve effecten kan de (potentieel) aanwezige flora en fauna 
ondervinden van de ingreep?

• Houdt, gelet op de mogelijke negatieve effecten, het uitvoeren van de ingreep 
een overtreding van de Flora- en faunawet in?

• Naar welke soorten en functies dient eventueel aanvullend onderzoek plaats te 
vinden?

• Zijn negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand uit te sluiten of is 
hier een nadere toetsing voor nodig?

Ecologische quickscan buitengebied TB Haak om Leeuwarden | RA12202-01 | 7



1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de relevante wet- en regelgeving toegelicht. In hoofdstuk 3 
worden werkwijze en inspanning beschreven, terwijl in hoofdstuk 4 een beschrijving 
van het plangebied volgt. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de flora- en 
faunainventarisatie gepresenteerd. De ingreep wordt in hoofdstuk 6 omschreven. In 
hoofdstuk 7 worden vervolgens de mogelijke effecten van de ingreep gerelateerd 
aan de (potentiële) flora en fauna en getoetst aan de Flora- en faunawet. Ook wordt 
ingeschat of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand uitgesloten 
kunnen worden. In hoofdstuk 8 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 
Tevens is een korte bronnenlijst opgenomen (hoofdstuk 9).

Ecologische quickscan buitengebied TB Haak om Leeuwarden | RA12202-01 | 8



2 Wet en regelgeving

2.1 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet is de soortgerichte implementatie van de Europese Habitat- 
en Vogelrichtlijn en bundelt de bepalingen die voorheen in verschillende wetten 
waren opgenomen: Vogelwet 1936, Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk 
V: soortenbescherming), Nuttige Dierenwet 1914 en Wet Bedreigde uitheemse dier- 
en plantensoorten. De Flora- en faunawet beschermt in beginsel soorten.

Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde dieren of planten zijn 
verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan 
ook altijd zaak om, waar mogelijk, activiteiten uit te voeren zonder schade aan 
beschermde dieren en planten aan te brengen.

De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren. In de wet is dan 
ook een zorgplicht opgenomen: iedereen moet 'voldoende zorg' in acht nemen voor 
alle in het wild voorkomende dieren en planten (niet alleen de beschermde) en hun 
leefomgeving.

Verbodsbepalingen

De Flora- en faunawet kent, naast de zorgplicht, een aantal verbodsbepaling welke 
relevant zijn voor de onderhavige toetsing:

Artikel 8
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te 
plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Artikel 9
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te 
sporen.

Artikel 10
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 
opzettelijk te verontrusten.

Artikel 11
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Artikel 12
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Algemene maatregel van Bestuur (AmvB)

Op 23 februari 2005 is de “AmvB art. 75” van de Flora- en faunawet in werking 
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getreden. In dit besluit is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten 
geregeld. Tevens introduceert de AmvB de gedragscode.

Tabel 1
Voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer 
de werkzaamheden vallen onder:

• bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw;

• bestendig gebruik;

• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Er dient een ontheffing te worden aangevraagd wanneer de werkzaamheden niet 
onder een van deze categorieën vallen en er een (te verwachten) negatief effect op 
de soorten uit Tabel 1 is. Deze aanvraag wordt door bevoegd gezag onderworpen 
aan een lichte toets. Daarbij wordt getoetst of de gunstige staat van instandhouding 
van de soort niet in het geding is, en of de activiteit een redelijk doel dient.

Tabel 2
De soorten zoals opgenomen in Tabel 2 zijn strenger beschermd. Hierbij geldt een 
vrijstelling mits gewerkt wordt volgens een door de minister goedgekeurde 
gedragscode. Vallen de werkzaamheden niet onder de bij Tabel 1 genoemde 
categorieën of wordt niet gewerkt volgens een gedragscode, dan moet een 
ontheffing aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt, net als voor de soorten van 
Tabel 1 geldt, onderworpen aan een lichte toets.

Tabel 3
De soorten uit Tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer 
werkzaamheden vallen onder een van de bij Tabel 1 genoemde categorieën, geldt 
niet zonder meer een vrijstelling. Alleen bij bestendig beheer en onderhoud is een 
vrijstelling mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde 
gedragscode. Werkzaamheden die in een van de andere categorieën vallen en 
welke negatieve effecten op beschermde soorten (kunnen) hebben, zijn 
ontheffingsplichting. Voor het verstrekken van een ontheffing wordt deze 
onderworpen aan een zware toets wanneer:

• er geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit is;

• de geplande activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort;

• er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang.

Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een 
van de volgende door de Habitatrichtlijn erkende belangen:

• dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige 
effecten;

• bescherming van flora en fauna;

• openbare veiligheid.
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Vogels
Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het Ministerie van LNV (nu EL&I) een nieuw 
beleid ten aanzien van broedvogels ingezet. Verblijfplaatsen van broedvogels zijn 
door de Flora- en faunawet beschermd. De Flora- en faunawet kent hierbij geen 
standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat bovendien om individuele 
broedgevallen. 

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest. Deze eenmalig te 
gebruiken nesten vallen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet in de periode dat deze daadwerkelijk gebruikt worden.

Van een beperkt aantal vogels is de nestlocatie het gehele jaar beschermd door de 
Flora- en faunawet (bijlage 2). Het betreft dan vogels die:

• het gehele jaar door gebruik maken van hun nestlocatie als vaste rust- en/ 
of verblijfplaatsen;

• erg honkvast en al dan niet koloniebroeders zijn. Deze soorten keren ieder 
jaar naar dezelfde nestlocaties terug. De voorwaarden waaraan deze 
nestlocaties moeten voldoen zijn erg specifiek en vaak slechts in beperkte 
mate in het landschap beschikbaar;

• jaar in jaar uit van hetzelfde nest gebruik maken en zelf niet of nauwelijks in 
staat zijn om een eigen nest te bouwen.

Indien een jaarrond beschermd nest is aangetroffen moet altijd een 
omgevingscheck uitgevoerd worden. Een deskundige dient dan te onderzoeken of 
er voor de soort in de omgeving voldoende plekken en materiaal aanwezig zijn om 
zelf een vervangende locatie te vinden en een vervangend nest te maken. Indien dit 
niet mogelijk is dient een vervangende nestlocatie aangeboden te worden. Wanneer 
ook dat niet mogelijk blijkt dient een ontheffing aangevraagd te worden.

Ontheffing kan alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de 
Vogelrichtlijn. Wettelijke belangen zijn:

• bescherming van flora en fauna;

• veiligheid van het luchtverkeer;

• volksgezondheid of openbare veiligheid.

Gedragscodes

Werken volgens een gedragscode kan (soms) een vrijstelling voor soorten op Tabel 
2 en Tabel 3 geven. Hiervoor dient gewerkt te worden volgens een door de minister 
vastgestelde gedragscode. Een overzicht van goedgekeurde gedragscodes is te 
vinden op:

http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-
ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen/overzicht-van-
gedragscodes-en-besluiten-flora-en-faunawet/overzicht-gedragscodes
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2.2 Bescherming van gebieden

Natuurbeschermingswet 1998

In Nederland zijn de bescherming van natuurgebieden en de daarin voorkomende 
natuurwaarden geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Onder deze 
wetgeving vallen zowel de Natura 2000-gebieden als de Beschermde 
Natuurmonumenten. Natura 2000-gebieden zijn gebieden welke aangewezen zijn 
op grond van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn of beide. Zowel Natura 2000-
gebieden als Beschermde Natuurmonumenten zijn geselecteerd en als te 
beschermen gebied aangewezen op grond van in deze gebieden voorkomende 
bijzondere natuurwaarden. Deze natuurwaarden mogen niet worden aangetast. De 
Provincie is het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet 1998. Voor meer 
informatie over de Natuurbeschermingswet 1998 en het toetsingskader wordt 
verwezen naar de website van de Rijksoverheid 
(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening/toetsen-ruimtelijke-
plannen/habitattoets). 

Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bestaat uit planologisch beschermde 
gebieden welke zijn aangewezen teneinde ecologische verbindingen te realiseren 
tussen belangrijke natuurgebieden. Deze natuurgebieden en de verbindingen 
daartussen vormen samen een ecologisch netwerk. De wezenlijke kenmerken en 
waarden van de EHS mogen niet door een ingreep worden aangetast. Alle 
(mogelijke) effecten van een voorgenomen ingreep moeten daarop dan ook worden 
getoetst. De provincie waarbinnen het plangebied valt geeft invulling aan de EHS en 
is daartoe het Bevoegd Gezag. Voor meer informatie over de EHS en het 
toetsingskader wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid. 
(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening/toetsen-ruimtelijke-
plannen/ecologische-hoofdstructuur).

Bescherming weidevogels in Fryslân

In het Streekplan Fryslân (2007) staan de provinciale kaders waarbinnen de 
komende tien jaar ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Binnen deze 
kaders hebben gemeenten en andere initiatiefnemers ruim de mogelijkheid om 
ontwikkelingen tot stand te brengen, waarbij de kernkwaliteit van Fryslân voor de 
toekomst in stand gehouden en versterkt worden. (Provincie Fryslân, 2007) 

In het Streekplan Fryslân (2007) is vastgelegd dat goede weidevogelgebieden die 
door ruimtelijke ingrepen verloren gaan gecompenseerd dienen te worden. Hiervoor 
moeten de gemeenten en/of de initiatiefnemers zorgdragen. In het Werkplan 
Weidevogels in Fryslan 2007-2013 (Provincie Fryslân, 2007) staat het 
compensatiebeginsel verder beschreven. 
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In het Werkplan Weidevogel wordt aangegeven, dat de initiatiefnemer het verlies 
moet compenseren. De ondergrens voor compensatie is 0,5 ha. De mogelijkheden 
die worden geboden om te compenseren zijn:

1. compensatie via agrarisch natuurbeheer;

2. aankoop van grond die vervolgens wordt beheerd als natuurbeheer met een 
weidevogeldoelstelling;

3. het storten van een geldbedrag in een provinciaal fonds voor 
weidevogelcompensatie.
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3 Werkwijze

De volgende methoden zijn bij het onderzoek gebruikt: 

1. Op 5 juni 2012 werd plangebied buitengebied TB Haak om Leeuwarden, door 
M.T.  Berghuis en M.Bokje (Bureau Faunax) bezocht. Daarbij zijn de in het 
plangebied aanwezige ruimtelijke structuren en ecotopen geïnventariseerd. 
Tijdens het veldbezoek zijn de volgende instrumenten gebruikt:

• verrekijker;

• fotocamera.

2. Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht welke beschermde flora en 
fauna in de ruime omgeving van het plangebied recentelijk zijn waargenomen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens uit relevante recente 
verspreidingsatlassen, rapporten en actuele websites. Daarnaast is de ligging 
van het plangebied ten opzichte van nabijgelegen beschermde gebieden 
onderzocht.

3. Aan de hand van het veldbezoek en het literatuuronderzoek is op grond van 
expert judgement een inschatting gemaakt van de beschermde flora en fauna 
met bijbehorende functies die in het plangebied (kunnen) voorkomen.

4. In samenspraak met de opdrachtgever is de ingreep in kaart gebracht en 
omschreven.

5. Op grond van de beschreven ingreep is een inschatting gemaakt van de 
redelijkerwijs te verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige 
beschermde soorten en functies.

6. Vervolgens zijn de mogelijke negatieve effecten getoetst aan de Flora- en 
faunawet.

7. Ten slotte is bepaald of negatieve effecten op beschermde gebieden op 
voorhand zijn uit te sluiten of dat nog een aanvullende toetsing noodzakelijk is.
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4 Omschrijving plangebied

Het plangebied is gelegen in buitengebied TB Haak om Leeuwarden, provincie 
Fryslân. In Figuur 1 zijn de begrenzingen van het plangebied weergegeven. Het 
plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door industriegebied, de zuid-, west-, 
en noordzijde worden begrensd door grasland. Daarnaast zijn binnen en in de 
directe omgeving van het plangebied een aantal grotere watergangen aanwezig. 
Ten zuiden van het plangebied is een opvallend element aanwezig. In dit gebied, in 
de Boxumerpolder is het biologisch-dynamisch melkveehouderijbedrijf van de 
familie Cuperus, waar al ca. zestig jaar extensief wordt geboerd aanwezig. De 
graslanden op dit bedrijf bevatten veel microreliëf en zijn soortenrijk van karakter 
(Bos et al., 2009).

Figuur 1. Ligging van het plangebied, met de begrenzingen in rood aangegeven. © 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2012.
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Figuur 2. Ligging van het gebied van contract van Haak midden en de 
onderdoorgangen westelijke invalsweg (bron: ProRail).

Aanwezige ecotopen

Binnen het plangebied zijn de volgende ecotopen aanwezig (zie ook Bijlage 1):

• droog, agrarisch grasland;

• droog, extensief beheerd grasland;

• smalle, ondiepe sloot (<2 meter breed, < 1 meter diep);

• smalle, diepe sloot (<2 meter breed, > 1 meter diep);

• smalle, diepe beek (<2 meter breed, > 1 meter diep);

• breed, ondiep stilstaand water (> 2 meter breed, < 1 meter diep);

• dunne bomen (els, es en vlier) (diameter borsthoogte < 25 cm);

• dikke bomen (es) (diameter borsthoogte > 25 cm), zonder holtes;

• lage, opgaande begroeiing bestaande uit: brandnetel, fluitekruid en kleefkruid.

Afstand tot beschermde gebieden

Het Natura 2000-gebied dat het dichtste bij het plangebied ligt is de Groote Wielen. 
Dit Natura 2000-gebied is gelegen op een afstand van meer dan zeven km van het 
plangebied.

In de omgeving van het plangebied zijn geen Beschermde Natuurmonumenten 
aanwezig. 

Het plangebied ligt op meer dan zes km afstand van de dichtstbijzijnde EHS.
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5 Resultaten beschermde soorten

Op grond van de aanwezige ecotopen is een inschatting gemaakt van de 
beschermde flora en fauna die mogelijk in het plangebied voorkomen. Omdat 
onderhavige activiteit in de categorie ruimtelijke ordening valt, wordt in dit hoofdstuk 
van soorten uit Tabel 2 en 3 een beoordeling gemaakt. Voor soorten uit Tabel 1 
geldt een algehele vrijstelling, waarbij wel rekening gehouden dient te worden met 
de zorgplicht.

5.1 Vaatplanten
Op grond van de voedselrijke omstandigheden ter plekke worden geen zwaar 
beschermde vaatplanten verwacht. Tijdens het veldbezoek is in een van de sloten 
de zwanebloem (Butomus umbellatus) (Tabel 1-soort) aangetroffen. Verder zijn in 
de sloten alleen algemeen voorkomende soorten (Waaronder grote egelskop, 
eendenkroos en riet) aangetroffen. In de graslanden kwamen alleen algemeen 
voorkomende vaatplanten (onder andere gele lis, ridderzuring, scherpe boterbloem, 
hondsdraf en fluitenkruid) voor.

5.2 Zoogdieren

Spitsmuizen, andere soorten muizen en hazen

De verspreidingen van grote bosmuis (Apodemus flavicollis), veldspitsmuis 
(Crocidura leucodon) en eikelmuis (Eliomys quercinus) liggen buiten het plangebied 
(respectievelijk in Zuid-Limburg, Achterhoek en oost-Groningen, in Twente en 
Zeeuws-Vlaanderen, en in Zuid-Limburg) (Broekhuizen et al., 1992, Regelink & 
Bosch, 2007). Voor de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) geldt dat deze 
soort een zeer natte, kruidenrijke vegetatie behoeft. De waterspitsmuis (Neomys 
fodiens) is gebonden aan schone wateren, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot 
stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide 
oevers. Het zuidelijkste deel van het plangebied (contract Haak midden) is in 2007 
door Altenburg en Wymenga onderzocht op het voorkomen van spitsmuizen en 
ware muizen. Tijdens dit onderzoek zijn alleen algemeen voorkomende spitsmuizen 
en ware muizen gevangen. 

Door het sterk open agrarische karakter zijn alleen algemeen voorkomende 
zoogdieren (zoals haas, egel en muizen) binnen het plangebied te verwachten. 
Derhalve kan worden gesteld dat er geen beschermde, grondgebonden zoogdieren 
binnen het plangebied zullen voorkomen.

Marterachtigen

Binnen het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig waarvan de steenmarter 
(Martes foina) gebruik zou kunnen maken. In de bomen zijn geen holten 
aangetroffen, waardoor de aanwezigheid van de boommarter (Martes martes) 
binnen het plangebied kan worden uitgesloten.
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De das (Meles meles) komt niet in de directe omgeving van het plangebied voor. 
Binnen het plangebied zijn dan ook geen sporen van de das (Meles meles) 
aangetroffen. De das heeft derhalve geen verblijfplaats of essentieel 
foerageergebied in het plangebied. 

Op een afstand van meer dan 10 km van het plangebied komt de otter (Lutra lutra) 
voor. De otter komt in gebieden voor met schoon en zoet water, waar voldoende 
voedsel aanwezig is en waar oeverzones zijn met voldoende rust en dekking. De 
otter komt in allerlei soorten stromende wateren voor, zoals meren, plassen, 
kanalen en moerassen. Omdat het plangebied niet aan bovenstaande eisen voldoet 
wordt de otter niet in het plangebied verwacht.

Eekhoorn

De eekhoorn komt voornamelijk in het zuidoosten van Friesland voor. In het 
plangebied zijn geen nesten van de eekhoorn (Sciurus vulgaris) aangetroffen. De 
kans is derhalve redelijkerwijs uitgesloten dat deze soort in het plangebied 
aanwezig is.

Vleermuizen

Het plangebied is gedeeltelijk geschikt als foerageergebied voor vijf soorten 
vleermuizen. Op grond van het zeer open karakter van het plangebied is de kans 
klein dat het essentiële foerageergebieden betreft. Lijnvormige elementen zijn niet 
aanwezig, waarmee ook vliegroutes van vleermuizen kunnen worden uitgesloten. 
De bomenrij welke gedeeltelijk zal worden gekapt is niet lang genoeg en leidt voor 
de vleermuizen niet naar een geschikt foerageergebied. De bomen binnen het 
plangebied bevatten geen holten welke door vleermuizen kunnen worden gebruikt 
als verblijfplaats. In delen van het   plangebied kunnen derhalve de volgende 
soorten worden verwacht: gewone dwergvleermuis (Pipistrelllus pipistrellus), 
laatvlieger (Eptesicus serotinus), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), 
watervleermuis (Myotis daubentoni) en meervleermuis (Myotis dasycneme). Het 
gaat dan met name om de delen in de buurt van de boerderijen, waar voornamelijk 
gewone dwergvleermuizen zullen foerageren. De boerderijen vallen niet binnen het 
plangebied. Tevens zullen de genoemde soorten foerageren langs de spoorbermen 
en langs de bomenrij ter hoogte van kunstwerk 20. Dit laatste geldt ook voor de 
laatvlieger. Onderzoek van Altenburg en Wymenga (2007) heeft aangetoond dat de 
vleermuizen niet in het open grasland gebied foerageren. 

In Tabel 1 is weergegeven welke functies van bovengenoemde soorten mogelijk 
voorkomen.
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Tabel 1. De potentieel voorkomende soorten vleermuizen en functies.
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gewone dwergvleermuis X X

ruige dwergvleermuis X X

laatvlieger X X

meervleermuis X X

watervleermuis X X

5.3 Vogels
Vogelsoorten met een vaste rust- en/of verblijfplaatsen zijn niet binnen het 
plangebied aanwezig. Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten of holten 
aangetroffen, die in gebruik zijn door jaarrond beschermde vogelsoorten. Er zijn 
geen broedindicerende gedragingen van jaarrond beschermde vogelsoorten tijdens 
het veldbezoek waargenomen. 

In het gedeelte waar enkele bomen zullen worden gekapt is een nest van een 
zwarte kraai aanwezig. Deze soort is echter niet jaarrond beschermd. Ten tijde van 
het veldbezoek is activiteit in en nabij het nest waargenomen. Dit duidt erop dat het 
nest momenteel als broedplek in gebruik is. 

\In het plangebied komen enkele algemeen voorkomende broedvogels (Waaronder 
rietzanger, witte kwikstaart en meerkoet). Tevens zijn enkele foeragerende 
vogelsoorten (Waaronder gierzwaluw, boerenzwaluw en spreeuw) in het plangebied 
waargenomen. Net buiten het plangebied broedt een bruine kiekendief.

Binnen het plangebied zijn enkele paren scholekster waargenomen. Volgens een 
ecologisch onderzoek, uitgevoerd door Altenburg en Wymenga (2005), behoren 
enkele van de noordelijke delen van het plangebied tot de rijkste 
weidevogelgebieden in de omgeving. Volgens het Streekplan Fryslân moeten de 
goede weidevogelgebieden worden gecompenseerd. Om exact te weten hoeveel 
weidevogelgebied moet worden gecompenseerd, moet met behulp van een nader 
onderzoek/berekening worden vastgesteld. 
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5.4 Amfibieën en vissen 
In het plangebied zijn enkele waterwegen aanwezig. Hierdoor is het plangebied 
geschikt voor de voortplanting van amfibieën en vissen. Tijdens het veldbezoek zijn 
enkele algemeen voorkomende amfibieënsoorten (groene kikker spec. en gewone 
pad) waargenomen. Tevens is het plangebied gedeeltelijk geschikt voor 
overwinterende amfibieën omdat in sommige delen van het plangebied is struweel 
en hout aanwezig is waar de dieren onder kunnen wegkruipen. Binnen het 
plangebied zijn geen zwaarder beschermde amfibieën te verwachten in verband 
met het ontbreken van geschikt habitat. 

Tijdens het veldbezoek zijn alleen tiendoornige stekelbaarzen waargenomen. Het 
plangebied kan geschikt zijn voor enkele zwaarder beschermde soorten zoals de 
kleine modderkruiper en bittervoorn. 

5.5 Reptielen
Op grond van de in het plangebied aanwezige ecotopen (geen open zandige 
plekken om in op te warmen, niet genoeg struweel met een voldoende omvang) kan 
het voorkomen van reptielen redelijkerwijs worden uitgesloten. Tevens komt volgens 
de literatuur geen van reptielen soorten in de omgeving van het plangebied voor.   

5.6 Libellen en dagvlinders
In het plangebied komen geen voedselarme wateren of geschikte vegetatie voor die 
geschikt zijn als leefgebied voor libellen en dagvlinders. Het voorkomen van 
beschermde libellen en dagvlinders kan daarom redelijkerwijs worden uitgesloten.

5.7 Overige ongewervelden
In verband met het ontbreken van voor overige ongewervelden geschikte ecotopen 
(oude eiken, voedselarm water) in het plangebied kan het voorkomen van 
beschermde overige ongewervelden redelijkerwijs worden uitgesloten.

Ecologische quickscan buitengebied TB Haak om Leeuwarden | RA12202-01 | 22



6 Ingreep

De provincie Fryslân is voornemens om in plangebied buitengebied TB Haak om
Leeuwarden de aanwezige graslanden in gebruik te nemen als werkterrein en als 
depots ten behoeve van de realisatie van de Haak om Leeuwarden. Tevens moeten 
bij een bomenrij langs de Newtonlaan enkele bomen worden verwijderd in verband 
met de realisatie van een bouwweg. Ingrepen die daartoe in het plangebied 
plaatsvinden bestaan voornamelijk uit:

• verplaatsen van grond;

• dempen van sloten;

• kappen van bomen;

• aanleg bouwweg.

De Flora- en faunawet hanteert een aantal belangen waaronder een ingreep kan 
vallen. Onderhavige ingreep valt onder het volgende belang:

j. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling.
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7 Toetsing aan wet- en regelgeving

Op grond van de resultaten van het veldbezoek en het literatuuronderzoek en de te 
verwachten effecten van de ingreep is een toetsing aan de Flora- en faunawet 
uitgevoerd. Uit deze toetsing volgt welke negatieve effecten verwacht kunnen 
worden en welke soorten daarbij betrokken zijn. Ook geeft de toetsing aan of 
aanvullend onderzoek dan wel een ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet is vereist.

Voorts is onderzocht of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand 
kunnen worden uitgesloten of dat hier nog aanvullend onderzoek voor nodig is.

7.1 Zoogdieren

Spitsmuizen, andere muizen, marterachtigen en eekhoorn

Uit de resultaten blijkt dat het voorkomen van beschermde soorten uit deze 
soortgroepen redelijkerwijs uitgesloten kan worden. Daarmee is ook een negatief 
effect op deze soorten redelijkerwijs uit te sluiten. De ingreep zal voor deze 
soortgroepen dan ook geen overtreding van de Flora- en faunawet inhouden.

Vleermuizen

Uit de resultaten blijkt dat enkele soorten vleermuizen binnen het plangebied 
kunnen voorkomen. In Tabel 2 is weergegeven op welke potentieel voorkomende 
combinatie van soorten en functies binnen het plangebied mogelijk negatieve 
effecten te verwachten zijn. Door de geplande werkzaamheden zullen geen 
essentiële vliegroutes of foerageergebieden worden gestoord, hierdoor kunnen 
negatieve effecten voor deze soorten worden uitgesloten. De ingreep zal voor deze 
soorten dan ook geen overtreding van de Flora- en faunawet inhouden. 
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Tabel 2. De potentieel voorkomende soorten vleermuizen en functies.
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gewone dwergvleermuis X X

ruige dwergvleermuis X X

laatvlieger X X

watervleermuis X X

meervleermuis X X

X Komt potentieel voor

Geen negatief effect te verwachten

Negatief effect niet uitgesloten

7.2 Vogels
Binnen het plangebied zijn geen jaarrond beschermde vogelsoorten met vaste rust- 
en/of verblijfplaatsen aanwezig. Wel zijn binnen het plangebied algemeen 
voorkomende broedvogels waargenomen.

Werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen kunnen leiden tot 
verstoring van broedgevallen van algemene vogelsoorten uit met name het 
agrarisch gebied. Omdat alle vogels tijdens het broeden zijn beschermd, kunnen 
werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Flora- 
en faunawet.

7.3 Vissen
Binnen het plangebied kunnen enkele zwaarder beschermde vissoorten (kleine 
modderkruiper en bittervoorn) voorkomen. Daarom moet in het plangebied  voor 
deze soorten nader onderzoek worden uitgevoerd. 

7.4 Overige soortgroepen
Uit de resultaten blijkt dat het voorkomen van beschermde soorten uit de 
soortgroepen vaatplanten, amfibieën, reptielen, libellen, vlinders en overige 
ongewervelden redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Daarmee is ook een negatief 
effect op deze soorten redelijkerwijs uit te sluiten. De ingreep leidt derhalve niet tot 
een overtreding van de Flora- en faunawet voor deze soorten.
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7.5 Gebiedsbescherming
Het Natura 2000-gebied dat het dichtste bij het plangebied ligt is de Groote Wielen. 
Dit gebied ligt op een afstand van meer dan zeven km van het plangebied. Door 
menselijke invloeden in het tussenliggende gebied (veroorzaakt door bijvoorbeeld 
stedelijk gebied en grote wegen) zijn negatieve effecten door geluidsverstoring of 
visuele verstoring als gevolg van de ingreep op Natura 2000-gebieden uitgesloten. 
De ingreep draagt niet bij aan verreikende effecten, zoals stikstofdepositie of 
verdroging. 

In de omgeving van het plangebied zijn geen Beschermde Natuurmonumenten 
aanwezig. Vervolgstappen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn 
voor dit project dan ook niet nodig.

De ingreep vindt niet plaats binnen de EHS. Hierdoor is het afwegingskader 
Ecologische Hoofdstructuur niet van toepassing. Op grond van het afwegingskader 
EHS is de ingreep aanvaardbaar. 
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8 Conclusies en aanbevelingen

Uit de toetsing van de resultaten van het onderzoek aan de Flora- en faunawet blijkt 
dat bij uitvoering van de ingreep mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn op:

• vissen;

• vogels.

Op de overige soortgroepen wordt geen negatief effect op beschermde soorten (of 
functies) verwacht.

Op grond van de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden 
en de aard van de ingreep worden geen significant negatieve effecten verwacht op 
de kwaliteit van beschermde gebieden.

8.1 Vissen
Voor vissen moet nader onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan worden gedaan door 
middel van electrovissen volgens de STOWA methode.

Ook kan dit onderzoek worden uitgevoerd door middel van scheppen met 
schepnetten op kansrijke plekken. 

Ongeacht welke methode wordt toegepast volstaat een eenmalig veldbezoek in de 
periode april-oktober. 

8.2 Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn enkele algemene broedvogels waargenomen. Tevens is 
in één van de bomen die worden gekapt een bewoond nest van een zwarte kraai 
waargenomen.

De werkzaamheden dienen daarom buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd. 
Voor het broedseizoen stelt de wet geen vaste begin- of einddatum. Normaal 
gesproken loopt het broedseizoen voor de meeste vogelsoorten van 15 maart tot 15 
juli. 

Wanneer niet buiten het broedseizoen gewerkt kan worden moet het plangebied 
voorafgaande aan de werkzaamheden door een deskundige op het gebied van 
beschermde soorten onderzocht worden op de aanwezigheid van broedgevallen. 
Ook is het dan aan te raden het aanwezige snoeiafval en de vegetatie binnen het 
werkterrein (ruim) voor het broedseizoen te verwijderen, teneinde de kans op 
broedgevallen binnen het plangebied te beperken.

Het is niet mogelijk ontheffing te verkrijgen voor het verstoren van broedende 
vogels. 
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8.3 Samenvatting
In algemene zin kan redelijkerwijs worden gesteld dat op grond van de mogelijke 
effecten de uitvoering van de ingreep niet door de Flora- en faunawet wordt 
verhinderd, mits tijdig aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd naar vissen. 
Afhankelijk van de resultaten van dit aanvullende onderzoek kan een aanvraag van 
een ontheffing en/of maken en uitvoeren van een mitigatieplan noodzakelijk zijn. 

Eventuele significant negatieve effecten op nabijgelegen beschermde gebieden zijn 
in het onderhavige geval niet aan de orde.
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Bijlage 1 Foto-impressie plangebied
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Bijlage 2 Jaarrond beschermde vogels

Het Ministerie van LNV (nu: EL&I) heeft in augustus 2009 de lijst met vogelsoorten 
waarvan de nesten het hele jaar door beschermd zijn aangepast. Met ingang van 26 
augustus 2009 geldt een jaarronde bescherming van nestplaatsen van:

• Boomvalk (Falco subbuteo)

• Buizerd (Buteo buteo)

• Gierzwaluw (Apus apus)

• Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea)

• Havik (Accipiter gentilis)

• Huismus (Passer domesticus)

• Kerkuil (Tyto alba)

• Oehoe (Bubo bubo)

• Ooievaar (Ciconia ciconia)

• Ransuil (Asio otus)

• Roek (Corvus frugilegus)

• Slechtvalk (Falco peregrinus)

• Sperwer (Accipiter nisus)

• Steenuil (Athene noctua)

• Wespendief (Pernis apivorus)

• Zwarte wouw (Milvus migrans).

Meer informatie over deze lijst en de bescherming van nestplaatsen van vogels 
door de Flora- en faunawet is te vinden op de website van het ministerie van EL&I.
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Geachte heer Mienstra, 
In verband met de aanbesteding van de aanlegwerkzaamheden van het  Systeem Realisatie 
Haak Midden (11-37-WN en 11-38-WN) dient visonderzoek Dit onderzoek is gericht op het 
vaststellen van de verspreiding van de wettelijk beschermde vissoorten Bittervoorn en Kleine 
modderkruiper. Deze informatie is van belang, omdat bij aanwezigheid van deze  beschermde 
vissoorten de sloten onder voorwaarden gedempt dienen te worden om een overtreding van de 
Flora- en faunawet te voorkomen.  
 
Eind maart 2012 is door A&W gestart met dit aanvullend visonderzoek. In verband met toegang 
tot verschillende percelen, kon het viswerk in maart 2012 niet volledig worden uitgevoerd. In 
augustus 2012 was in de betredingstoestemming voorzien. Daarom is het visonderzoek op 22 
augustus 2012 door ons bureau afgerond.  
 
Op de bijgevoegde kaart is aangegeven in welke sloten in het Systeem Realisatie Haak Midden 
(11-37-WN en 11-38-WN) beschermde vissoorten aanwezig zijn; deze sloten zijn rood 
aangegeven op de kaart. Deze sloten dienen door de aannemer volgens de voorwaarden in het 
ecologisch werkprotocol 21, eveneens bijgevoegd bij stukken bij de uitvraag, te worden 
gedempt.  
 
Sloten waar geen beschermde vissoorten zijn aangetroffen, zijn blauw aangegeven op de kaart. 
Daar kan bij dempen van sloten worden volstaan met een werkwijze zoals beschreven in 
werkprotocol 3. 

 
1 Koopmans, M. 2011. Ecologische begeleiding Realisatie Haak Midden. A&W-rapport 1744 
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden 
 
 

Provinsje Fryslân 
t.a.v. Dhr. T. Mienstra 
Snelliusweg 11 
8912 BE, Leeuwarden 
 

22 augustus 2012 
1835/22082012/JS 

Visonderzoek Systeem Realisatie Haak Midden, geactualiseerde versie augustus 2012 
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Ik hoop u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt uiteraard 
contact opnemen met ons bureau. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jasper Schut 
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Verspreiding beschermde vissoorten Systeem Realisatie Haak Midden.  
 

 
 
 
 



Onderwerp: Melding ‘Wet milieubeheer’ tbv depots

Geachte mevrouw Meppelink,

Via deze brief en bijgevoegd formulier melden wij de oprichting van niet-
vergunningsplichtige inrichtingen Wij verzoeken de gemeente Leeuwarden voor
het project ‘De Haak om Leeuwarden’ toestemming te verlenen aan Grutte Fier
voor het oprichten en inrichten van depots in de zin van de Wet milieubeheer.

Inleiding
Het project de ‘Haak om Leeuwarden’ betreft de uitvoering van het Tracébesluit
Rijksweg 31 welke voorziet in een nieuwe rijksweg ten zuidwesten van
Leeuwarden. De uitvoering van de rijksweg is in tweeën gedeeld: het noordelijk
deel wordt aangelegd door de provincie Fryslân, het zuidelijk deel door
Rijkswaterstaat. Binnen het project is afgesproken dat bij het noordelijk deel ter
hoogte van het Newtonpark (spoor, N31 en WIW), daar waar de weg het spoor
kruist, ProRail als verantwoordelijke partij fungeert. Dit werk wordt aangeduid met
de werktitel ‘Haak Midden’. De provincie blijft integraal onderdeel van het
projectteam dat deze werkzaamheden uitvoert, en is de opdrachtgever richting ProRail. Voor de ‘Haak
Midden’ heeft ProRail de realisatie van het werk gegund aan ondergetekende, Grutte Fier.

Deze melding heeft betrekking op het deelproject ‘Haak Midden’.

Melding
Ten behoeve van de realisatie van ‘Haak Midden’ zijn terreinen benodigd die gedurende de uitvoering
kunnen worden gebruikt voor het oprichten en inrichten van depots. Deze depots worden uitsluitend
gebruikt voor de tijdelijke opslag van grond vrijkomend bij het project Haak Midden. Deze grond wordt
op een later moment verwerkt in de grondlichamen en ophogingen. Het betreft uitsluitend schone en
gebiedseigen grond.

Tijdens het vullen en leegrijden van de depots wordt ‘standaard’ materieel ingezet. Het in te zetten
materieel (rupskranen, dumpers en shovels) voldoen aan de geldende wettelijke eisen. In principe
vinden er tussen 19:00 en 07:00 geen transportbewegingen met vrachtwagens plaats.

Hemelwater
Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat (uitsluitend) hemelwater afvloeit in de omliggende
sloten.

Grutte Fier vof

James Wattstraat 24
8912 AS Leeuwarden

Datum

6 september 2012
Ons kenmerk

MD_002/BR_155
Uw kenmerk

-
Project

HOLM
Behandeld door

Ellen van Dalen (06-13417492)
E-mail

ellen.vandalen@oranjewoud.nl
Blad

1

Gemeente Leeuwarden
Team vergunningen en leefomgeving
Tav. Mevrouw C. Meppelink
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

INGEDIEND OP

06-09-2012

mailto:ellen.vandalen@oranjewoud.nl


Datum

6 september 2012
Ons kenmerk

MD_002/BR_155
Blad

2

Overige vergunningen en toestemmingen
Een omgevingsvergunning ‘handelen in strijd met regels RO’ is reeds gevraagd van de gemeente,
deels is deze ook al verleend (ter plaatse van Newtonpark III). Bij deze vergunningsaanvraag is reeds
een ecologisch rapport toegevoegd en getoetst.

Een melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt tevens verzorgt.

Bijlagen
Deze melding bestaat naast deze brief uit de volgende bijlagen:

1. Meldingsformulier
2. Algemeen overzichtstekening, teknr. T_001_GE_005, revisie B, d.d. 25-05-2012.
3. Kadastrale tekening, teknr. T_001_GE_006, revisie B, d.d. 04-06-2012.
4. Overzichtstekening depots en werkterreinen, teknr. T_001_GE_004, d.d. 25-05-2012

Afsluiting
Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging en toestemming op deze melding. Deze kunt u sturen
aan:

Grutte Fier
T.a.v. Mevr. E.C. van Dalen
James Wattstraat 24
8912 AS Leeuwarden

Mocht u nog vragen hebben over deze aanvraag, kunt u contact opnemen met mevrouw E.C. (Ellen)
van Dalen op telefoonnummer 06-13417492 of per email naar ellen.vandalen@oranjewoud.nl.

Wij zien uw reactie op onze melding graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Combinatie Grutte Fier vof

Ellen van Dalen
Omgevingsmanager

mailto:ellen.vandalen@oranjewoud.nl
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AIM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit

Milieuregels
U hebt op 6-9-2012 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen.
Dit document bevat de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële Regeling die
gelden voor uw bedrijf. Deze milieuregels zijn samengesteld aan de hand van de activiteiten die u in de
vragenboom van de AIM heeft geselecteerd, aangevuld met een aantal algemene regels, die ook op uw
bedrijf van toepassing zijn.

Antwoordlijst
Dit document bevat ook een antwoordlijst, met daarin een overzicht van de door u in de AIM gegeven
antwoorden. Aan het eind van de antwoordlijst is de conclusie opgenomen met betrekking tot het van
toepassing zijn van het Activiteitenbesluit op uw bedrijf.

Toelichtingen
De toelichtingen op deze milieuregels kunt u vinden in een apart bestand.

Inhoud
Antwoordlijst 1
Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening 4
Opslaan en overslaan van goederen 5
Lozingen algemeen 14
Emissies naar de lucht algemeen 17
Algemene milieuregels 22

http://aim.vrom.nl)
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Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening 
 

Document Milieuregels "Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een 
bodembeschermende voorziening" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit § 3.1.3, artikel 3.3 

§ 6.7, artikel 6.18 

Ministeriële Regeling nvt 

Versie 1 januari 2012 

 

Activiteitenbesluit (§ 3.1.3) 

Artikel 3.3 

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat: 
a. niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening als bedoeld in artikel 2.9; 
b. geen hemelwater is waarop de artikelen 3.33 en 3.34 van toepassing zijn. 
Bij het lozen wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vierde lid. 

2. Het lozen van afvloeiend hemelwater vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaats, indien het lozen op of 
in de bodem, in een openbaar hemelwaterstelsel of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet 
mogelijk is. 

3. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op half-open en 
gesloten verhardingen gebruikt, indien: 
a. sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken; en 
b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is dan 

40% volgens het weerbericht, bedoeld in artikel 5 van de Wet op het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut, voor de desbetreffende regio van het land.  

4. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij 
straatkolken of putten. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.7) 

Artikel 6.18 

1. Artikel 3.3, derde lid, is niet van toepassing op het lozen vanuit een inrichting dat is aangevangen voor 
het van toepassing worden van dat artikel op die inrichting. 

2. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het lozen, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, 
in het vuilwaterriool van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening, dat reeds plaatsvond voorafgaand aan het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, binnen een in 
dat maatwerkvoorschrift gestelde termijn wordt gestaakt. 
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Opslaan en overslaan van goederen 
 

Document Milieuregels "Opslaan en overslaan van goederen" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit 

§ 3.3.6, artikel 3.31 t/m 3.40 
§ 6.13a, artikel 6.24a 

Ministeriële Regeling 
§ 3.3.5, artikel 3.39 t/m 3.55 
§ 6.1, artikel 6.5c 

Versie 1 juli 2011 

 

Activiteitenbesluit (§ 3.3.6) 

Artikel 3.31 

1. Deze paragraaf is van toepassing op het op- en overslaan van inerte goederen. 

2. Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf van toepassing op een inrichting type B bij: 
a. het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet is geregeld in de 

paragrafen 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 4.1.1 tot en met 4.1.4 en 4.1.7; 
b. het composteren van groenafval. 

3. Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf van toepassing op een inrichting type C bij: 
a. het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet is geregeld in de 

paragrafen 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 4.1.1 tot en met 4.1.4 en 4.1.7, bij: 
1°. een autodemontagebedrijf; 
2°. een zuiveringtechnisch werk, of 
3°. een inrichting waar uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de wet; 

b. het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het op- en overslaan van 
andere goederen dan inerte goederen. 

4. Bij ministeriële regeling worden goederen aangewezen welke in ieder geval worden aangemerkt als 
inerte goederen. 

Artikel 3.32 
Goederen worden in de buitenlucht zodanig op- of overgeslagen dat: 
a. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter 

van de bron met het blote oog waarneembaar is; 
b. verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt; 
c.  zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken; 
d. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een voorziening voor het beheer van afvalwater 

geraken. 

Artikel 3.33 

1. Het in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het 
transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, lozen van afvalwater dat in contact is geweest 
met inerte goederen, is toegestaan indien het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster niet 
meer bedraagt dan 300 milligram per liter. 

2. Het in een vuilwaterriool lozen van afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen vindt slechts 
dan in een vuilwaterriool plaats indien het lozen, bedoeld in het eerste lid, redelijkerwijs niet mogelijk is 
en het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300 milligram per liter. 

3. Het bevoegd gezag kan in het belang van de bescherming van het milieu met betrekking tot het lozen, 
bedoeld in het eerste lid, bij maatwerkvoorschrift voor onopgeloste stoffen lagere emissiegrenswaarden 
vaststellen. 

4.  Het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste en tweede lid, kan op een doelmatige wijze worden 
bemonsterd. 
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5. Indien de opgeslagen inerte goederen worden bevochtigd, wordt afvalwater dat met opgeslagen 
goederen in contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt. 

Artikel 3.34 

1. Bij het lozen van afvalwater afkomstig van het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte 
goederen, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met negende lid. 

2. Indien opgeslagen goederen als bedoeld in het eerste lid worden bevochtigd, wordt afvalwater dat met 
die goederen in contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt.  

3. Het in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater dat in contact is geweest met 
goederen als bedoeld in het eerste lid waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, 
is toegestaan indien in enig steekmonster de emissiegrenswaarden, vermeld in tabel 3.34, niet worden 
overschreden. 

 
 Tabel 3.34 
 

Parameter Emissiegrenswaarde 

Chemisch zuurstof verbruik  200 milligram per liter  

Onopgeloste stoffen 300 milligram per liter 

Som zware metalen (som van arseen, chroom, koper, lood, 
nikkel en zink) 

1 milligram per liter  

Minerale olie 20 milligram per liter 

PAK's (som van naftaleen, anthraceen, fluorantheen, 
benzo(g, h, i,)peryleen, benzo(a)pyreen, 
benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en  
indeno(1, 2, 3-cd)pyreen) 

50 microgram per liter  
 

Extraheerbaar organisch chloor 5 microgram per liter 

Totaal stikstof 10 milligram per liter 

Fosfor 2 milligram per liter 

4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift 
hogere emissiegrenswaarden vaststellen, voor zover het belang van de bescherming van het milieu zich 
daartegen niet verzet. 

5. Het bevoegd gezag kan in belang van bescherming van het milieu met betrekking tot het lozen, bedoeld 
in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift voor onopgeloste stoffen lagere emissiegrenswaarden 
vaststellen. 

6. Het lozen van afvalwater, bedoeld in het derde lid, in een vuilwaterriool is toegestaan indien het gehalte 
aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300 milligram per liter. 

7. Het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met goederen als bedoeld in het eerste lid waaruit 
vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken in een vuilwaterriool is toegestaan indien enig 
steekmonster niet meer bevat dan: 
a. 20 milligram olie per liter; 
b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter. 

8. In afwijking van het zevende lid mag het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in enig 
steekmonster bedragen, indien het afvalwater voorafgaand aan vermenging met ander afvalwater wordt 
geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN EN 858-
1 en 2. 

9. Het te lozen afvalwater, bedoeld in het derde tot en met achtste lid, kan op een doelmatige wijze worden 
bemonsterd.  
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10. Bij ministeriële regeling worden goederen aangewezen die voor de toepassing van deze paragraaf in 
ieder geval worden aangemerkt als goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen 
lekken.  

Artikel 3.35 

1. Het boven een oppervlaktewaterlichaam opslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, vindt niet 
plaats, tenzij het opslaan benedendeks plaatsvindt op een binnenschip. 

2. Indien goederen, niet zijnde inerte goederen, boven een oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn, wordt 
ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken 
van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen 
eisen. 

Artikel 3.36 

1. Bij het opslaan en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, wordt ten behoeve van het 
realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen 
eisen. 

2. Bij het opslaan en overslaan van bederfelijke afvalstoffen wordt ten behoeve van het voorkomen dan wel 
beperken van geurhinder voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen. 

Artikel 3.37 

1. Bij de volgende windsnelheden vinden afhankelijk van de stuifgevoeligheid van de goederen, behorend 
tot de stuifklassen volgens bijlage 4.6 van de NeR, geen overslagactiviteiten plaats: 
a. S1 en S2 bij een windsnelheid groter dan 8 meter per seconde; 
b. S3 bij een windsnelheid groter dan 14 meter per seconde. 

2. Indien degene die de inrichting drijft aantoont dat door het treffen van maatregelen verspreiding en 
morsing van losse goederen ten gevolge van de weersomstandigheden wordt voorkomen kan het 
bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren en 
overslagactiviteiten bij grotere windsnelheden dan aangegeven in het eerste lid onder voorwaarden 
toestaan. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de toe te passen maatregelen om 
verspreiding of morsing van goederen te voorkomen of op hogere maximale windsnelheden dan 
genoemd in het eerste lid, waarboven overslag niet meer is toegestaan. 

Artikel 3.38 

1. Het opslaan en mengen van goederen behorend tot stuifklassen S1 of S3 van bijlage 4.6 van de NeR 
vindt plaats in gesloten ruimtes. 

2. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 is bij het opslaan, overslaan en mengen van stuifgevoelige 
goederen in gesloten ruimtes de emissieconcentratie van totaal stof niet meer dan: 
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van totaal stof gelijk is aan of groter 

is dan 200 gram per uur; en 
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per uur. 

3. Bij pneumatisch transport van stuifgevoelige goederen behorend tot stuifklasse S1 of S2 van bijlage 4.6 
van de NeR is de emissie van totaal stof uit een container, bulktransportwagen of ander transportmiddel 
niet hoger dan 10 milligram per normaal kubieke meter. 

Artikel 3.39 
Bij het opslaan, overslaan en mengen van stuifgevoelige goederen in gesloten ruimtes worden ten behoeve 
van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissie en om het doelmatig verspreiden van emissies 
naar de buitenlucht te bevorderen ten minste de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen 
toegepast. 
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Artikel 3.40 

1. Bij het voldoen aan artikel 3.32, onder a en b, wordt de opslag van asbesthoudende afvalstoffen bij een 
inrichting waar uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de wet ten minste overeenkomstig artikel 7 
van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 uitgevoerd. 

2. In afwijking van artikel 2.9, zijn de paragrafen 2.2, 2.3 en 2.4 van de bijlage bij het Besluit landbouw 
milieubeheer van overeenkomstige toepassing op het opslaan van vaste mest en het composteren van 
groenafval, afgedragen gewas of bloembollenafval. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.13a) 

Artikel 6.24a 

1.  Voor een inrichting type C worden de voorschriften van een omgevingsvergunning op grond van artikel 
2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,gedurende drie jaar 
na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 3.31 aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de 
voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen 
van maatwerkvoorschriften voor de activiteiten, bedoeld in paragraaf 3.3.6. 

2.  De voorschriften van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor een inrichting type C die betrekking hebben op 
de activiteiten, bedoeld in paragraaf 3.3.6 en onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel 3.31 in werking waren en niet vallen binnen de bevoegdheid van het 
bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften worden indien op grond van paragraaf 3.3.6 
van het besluit strengere bepalingen gelden gedurende zes maanden aangemerkt als 
maatwerkvoorschriften. 

Ministeriële Regeling (§ 3.3.5) 

Artikel 3.39  
Voor de toepassing van artikel 3.31, vierde lid, van het besluit worden onder inerte goederen, in ieder geval 
de volgende goederen verstaan, voor zover deze niet verontreinigd zijn met bodembedreigende stoffen: 
a. bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar zijn, 

uitgezonderd IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel; 
b. grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit;  
c. A-hout en ongeshredderd B-hout; 
d. snoeihout; 
e. banden van voertuigen; 
f. autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf; 
g. straatmeubilair; 
h. tuinmeubilair; 
i. aluminium, ijzer, roestvrij staal; 
j. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of 

drukinkt, bestrijdingsmiddelen of gevaarlijke stoffen; 
k. kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en 

papiergeïsoleerde grondkabels; 
l. papier en karton; 
m. textiel en tapijt; 
n. vlakglas. 

Artikel 3.40  

1. Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij buitenopslag van goederen in ieder geval 
voldaan indien: 
a.  op de laad- en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever geen opslag van goederen plaatsvindt, 

of 
b.  er een deugdelijke keerwand aanwezig is en er geen product tussen de keerwand en de kade of 

oever ligt. 
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2. Om te voldoen aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van 
schepen het schoonmaken van grijpers zo uitgevoerd dat overslagresten of spoelwater niet in het 
oppervlaktewater geraken. 

Artikel 3.41 

1.  Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen met inerte 
goederen voldaan indien: 
a.  bij het laden en lossen van inerte goederen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in 

ieder geval niet groter is dan 5 meter, of 
b.  het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of 

een morsklep. 

2. Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen met 
andere goederen dan inerte goederen voldaan indien: 
a. bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en goederen waaruit vloeibare 

bodembedreigende stoffen kunnen lekken de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in 
ieder geval niet groter is dan 1 meter,  

b. bij het laden en lossen van andere goederen dan inerte goederen, en dan de goederen, bedoeld 
onder a, de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 2 
meter, of 

c. het schip, waar in of uit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een 
morsklep. 

Artikel 3.42  

1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het 
oppervlaktewater worden goederen die boven een oppervlaktewaterlichaam worden opgeslagen en 
waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, opgeslagen boven een voorziening die zich 
rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en de bij normale bedrijfsvoering gemorste of 
wegspattende vloeistoffen kan opvangen. 

2. Op de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2.4 van overeenkomstige toepassing. 

3. Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het 
oppervlaktewater staan goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken en die 
boven het oppervlaktewater bovendeks aanwezig zijn, opgesteld: 
a. boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen goederen bevindt en in staat is en 

de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen en zodanig is 
uitgevoerd dat er geen hemelwater op of in terecht kan komen, of  

b. boven een doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met 
daarop afgestemde maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in een oppervlaktewaterlichaam 
kunnen geraken. Artikel 2.3, tweede tot en met achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat voor "bodem" wordt gelezen "oppervlaktewaterlichaam". 

Artikel 3.43  

1. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het opslaan van goederen 
waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, plaats boven een vloeistofdichte vloer of 
verharding of in gesloten verpakking, die voldoet aan de ADR-eisen voor vergelijkbare stoffen of 
anderszins deugdelijk is, boven een vloeistofkerende vloer of verharding of in een lekbak. 

2. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico worden goederen, waaruit in een 
significante hoeveelheid bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen, en die niet vallen onder het eerste 
lid, en restafval dat dergelijke stoffen kan bevatten, opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of 
verharding. 

3. In afwijking van het tweede lid vindt de opslag plaats boven een vloeistofkerende voorziening indien 
deze zodanig tegen inregenen is beschermd dat uitlogen wordt voorkomen. 
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4. In afwijking van het tweede lid vindt de opslag van zink plaats boven een bodembeschermende 
voorziening, indien opslag overeenkomstig het derde lid redelijkerwijs niet mogelijk is. 

5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat voor de opslag van andere metalen dan 
zink het tweede lid niet van toepassing is, indien opslag conform het derde lid redelijkerwijs niet mogelijk 
is, de opslag plaatsvindt boven ten minste een vloeistofkerende voorziening, en het belang van de 
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. 

6. C-hout met KOMO-certificaat, grond en niet verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt voor 
toepassing overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, die ter plaatse van de opslag niet voldoen aan de 
artikelen 52, 59 of 60 van dat besluit, worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening. 

7. Verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt voor toepassing overeenkomstig het Besluit 
bodemkwaliteit, die ter plaatse van de opslag niet voldoet aan de artikelen 52, 59 of 60 van het Besluit 
bodemkwaliteit wordt opgeslagen in een foliebassin dat is uitgevoerd overeenkomstig de Richtlijnen 
mestbassins 1992. 

8. Op de opslag, bedoeld in het vijfde lid, is voorschrift 2.1 van Bijlage II bij het Besluit mestbassins 
milieubeheer van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 3.44  

1. Voor de toepassing van paragraaf 3.3.6 van het besluit en de artikelen 3.42 en 3.43 worden als 
goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, in ieder geval aangemerkt: 
a. nat afval van het vegen van openbare straten en terreinen, markten en evenementen; 
b. nat afval van het legen van openbare afvalbakken en het opruimen van stranden; 
c. afval van het reinigen van havens, kanalen, sloten, grachten en vijvers; 
d. afval van het reinigen van riolen, kolken en gemalen; 
e. autowrakken die vloeistoffen bevatten; 
f. onderdelen van autowrakken die vloeistoffen bevatten; 
g. van buiten de inrichting afkomstige grond of baggerspecie waarvan de kwaliteit niet is vastgesteld op 

grond van artikel 38 van het Besluit bodemkwaliteit; 
h. van buiten de inrichting afkomstige grond of baggerspecie waarvan de kwaliteit de waarden, bedoeld 

in de artikelen 59 en 60, van het Besluit bodemkwaliteit overschrijdt, tenzij die ter plaatse van de 
opslag voldoet aan artikel 52 van dat besluit; 

i. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen 
kunnen lekken, uitgezonderd de apparatuur van particuliere huishoudens, bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onderdeel i, van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur die overeenkomstig 
artikel 4 van die regeling is ingenomen; 

j. metalen met aanhangende olie of emulsie voorafgaand aan en tijdens scheiding;  
k. gebruikte oliefilters, oliehoudende poetsdoeken en gebruikt absorptiemateriaal; 
l. gebruikte oliedrukkabels; 
m. beschadigde transformatoren en uitgelekte transformatoren; 
n. beschadigde oliehoudende apparaten. 

2. Voor de toepassing van artikel 3.43 worden onder goederen waaruit een significante hoeveelheid 
bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen, in ieder geval verstaan: 
a. IBC-bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit; 
b. metalen met aanhangende olie of emulsie resterende na afscheiden van de olie of emulsie door 

centrifugeren of 48 uur uitlekken; 
c. andere metalen dan aluminium, ijzer en roestvrij staal; 
d. teerhoudend of bitumineus dakafval;  
e. composieten van teerhoudend of bitumineus dakafval; 
f. dakgrind verkleefd met teer of bitumen; 
g. strooizout; 
h. teerhoudend asfalt; 
i. straalgrit; 
j. geshredderd B- en C-hout; 
k. C-hout zonder KOMO-certificaat; 
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l. gebruikte gepantserde papier-loodkabels; 
m. gebruikte papiergeïsoleerde grondkabels; 
n. droog afval van het vegen van openbare straten en terreinen, markten en evenementen; 
o. droog afval van het legen van openbare afvalbakken en het opruimen van stranden; 
p. restafval waarin vaste bodembedreigende stoffen die in een significante hoeveelheid kunnen 

uitlogen, kan voorkomen, tenzij toepassing is gegeven aan artikel 2.14b van het besluit of anderszins 
is geborgd dat dit deze stoffen niet bevat. 

Artikel 3.45  

1. Artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van grond en baggerspecie als bedoeld 
in artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit, voor zover het opslaan van grond en baggerspecie binnen 
de inrichting eenmalig plaatsvindt. 

2. Het eerste lid van artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van grond en 
baggerspecie als bedoeld in artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit, voor zover het opslaan van grond 
en baggerspecie binnen de inrichting vaker dan eenmalig plaatsvindt. 

Artikel 3.46  

1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van geurhinder worden opgeslagen bederfelijke 
afvalstoffen voor zover het niet-houtachtige plantenresten betreft binnen 14 dagen na de aanvoer uit de 
inrichting afgevoerd, of verwerkt in een composteringsplaats. 

2. Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overstijgt vanwege de 
op- en overslag van niet-houtachtige plantenresten, maatwerkvoorschriften stellen aan de locatie van de 
opslag en de afvoerfrequentie van de plantenresten. 

Artikel 3.47 

1. Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij de buitenopslag van goederen 
behorend tot de stuifklasse S2 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval voldaan indien de stoffen door 
besproeiing vochtig worden gehouden. 

2. Aan artikel 3.38, tweede lid, van het besluit wordt bij opslag van goederen behorend tot de stuifklasse S1 
en S2 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval voldaan indien afgezogen lucht door een filtrerende 
afscheider wordt gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en 
zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen. 

Artikel 3.48  

1. Aan artikel 3.38, tweede lid, van het besluit wordt bij het mengen van goederen behorend tot de 
stuifklassen S1, S2, S3 of S4 van bijlage 4.6 van de NeR in een gesloten ruimte in ieder geval voldaan 
indien de ruimte op onderdruk wordt gehouden en de afgezogen lucht door een filtrerende afscheider 
wordt gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als 
voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen. 

2. Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij het mengen van goederen behorend 
tot de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR in de buitenlucht in ieder geval voldaan indien bij 
het opbouwen en afgraven van een menghoop deze goederen worden bevochtigd. 

Artikel 3.49  

1. Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij overslag van stuifgevoelige goederen 
in ieder geval voldaan indien: 
a. bij het laden en lossen in de open lucht de storthoogte wordt beperkt tot minder dan één meter,  
b. goederen uit de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR afdoende worden bevochtigd, zo 

mogelijk vooraf, of 
c. de stofemissie van goederen uit de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR tijdens het laden 

en lossen met een nevelgordijn wordt tegengegaan. 
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2. Aan artikel 3.38 van het besluit wordt bij het vullen van een gesloten opslagruimte met goederen 
behorend tot de stuifklasse S1 en S2 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval voldaan indien het 
overstortpunt en daarmee de ruimte worden afgezogen, en de afgezogen luchtstroom wordt gevoerd 
door een filtrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek wordt gecontroleerd 
en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen. 

Artikel 3.50  

1. Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit 
bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot stofklasse S1 en S3 van bijlage 4.6 van de 
NeR in ieder geval voldaan indien deze in een gesloten systeem worden getransporteerd, waarbij: 
a. de inlaat- en afwerpzijde van de transporteur zijn omkast, deze omkasting continu wordt afgezogen 

en het afgezogen stof zoveel mogelijk wordt teruggevoerd in de productstroom, of 
b. de inlaat- en afwerpzijde van de transporteur zijn voorzien van een afscherming in de vorm van 

windreductieschermen of sproeiers. 

2. Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38, tweede lid, van het besluit en 3.32, aanhef en 
onder a en b, van het besluit bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot stuifklasse S2 
en S4 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval voldaan indien: 
a. goederen die in een open systeem worden getransporteerd zodanig worden bevochtigd, dat 

verstuiving wordt voorkomen, of 
b. open transportsystemen in de buitenlucht worden afgeschermd tegen windinvloeden door middel van 

langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen. 

3. Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit 
bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot stuifklasse S3 van bijlage 4.6 van de NeR in 
ieder geval voldaan indien goederen in open transportsystemen in de buitenlucht worden afgeschermd 
tegen windinvloeden door middel van langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen. 

Artikel 3.51  
Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij 
het overslaan van goederen behorend tot: 
a. stuifklasse S1 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de 

trechters zijn voorzien van een afzuiginrichting; 
b. stuifklasse S2 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de 

trechters zijn voorzien van een afzuiginrichting, of indien de goederen worden bevochtigd met behulp 
van een doelmatig werkende watersproei-installatie; 

c. stuifklasse S3 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de 
trechters zijn voorzien van doelmatige windreductieschermen; 

d. stuifklasse S4 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de 
goederen worden bevochtigd met behulp van een doelmatig werkende watersproei-installatie of indien 
de trechters zijn voorzien van doelmatige windreductieschermen. 

Artikel 3.52  
Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij 
het laden en lossen van goederen behorend tot stuifklasse S1, S2 en S3 van bijlage 4.6 van de NeR met 
behulp van grijpers in ieder geval voldaan indien het laden en lossen plaatsvindt met deugdelijke en van de 
bovenkant afgesloten grijpers. 

Artikel 3.53  
Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij 
het beladen en lossen van lichters met goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 en S4 van bijlage 
4.6 van de NeR in ieder geval voldaan indien de lichterbelader is uitgerust met een stortkoker die nagenoeg 
tot op de bodem van het ruim of tot op het reeds gestorte materiaal reikt. 
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Artikel 3.54  
Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij 
het laden en lossen van stuifgevoelige goederen met behulp van pneumatische elevatoren in ieder geval 
voldaan indien stofverspreiding wordt tegengegaan door: 
a. de weegbunkers en overstortpunten gesloten uit te voeren, 
b. het neergeslagen stof in de overstortpunten regelmatig te verwijderen, of 
c. de stortschoen af te zuigen. 

Artikel 3.55  

1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissie en het bevorderen van de 
doelmatige verspreiding van emissies naar de buitenlucht worden ten minste bij het inpandig opslaan en 
overslaan van stuifgevoelige goederen de emissies, bedoeld in artikel 3.38 van het besluit, die naar de 
buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een 
emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd 
industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare. 

2. Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en met inachtneming van de NeR 
maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de 
emissies naar de lucht, bedoeld in artikel 3.38 van het besluit. 

Ministeriële Regeling - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.5c 
Artikel 3.43, zevende en achtste lid, is tot en met 1 januari 2014 niet van toepassing op een opslag van 
verpompbare baggerspecie waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan 1 januari 2011 een vergunning in 
werking en onherroepelijk was. 
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Lozingen algemeen 
 

Document Milieuregels "Lozingen algemeen" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit 

Afdeling 2.2, artikel 2.2, 2.2a en 2.3 
§ 6.1, artikel 6.2, 6.3 en 6.5 

Ministeriële Regeling nvt 

Versie 1 juli 2011 

 

Activiteitenbesluit (Afdeling 2.2) 

Artikel 2.2 

1. Het lozen van afvalwater op of in de bodem en het lozen van afvalwater en andere afvalstoffen in een 
voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is 
verboden tenzij het lozen bij of krachtens de artikelen 3.1 tot en met 3.6, 3.6a, 3.32 tot en met 3.34, 4.19, 
4.74c, 4.104, 4.109, 4.113a, is toegestaan. 

2. In afwijking van het eerste lid is lozen op of in de bodem verboden, indien daarbij stoffen zonder 
doorsijpeling door bodem of ondergrond in het grondwater geraken. 

3. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het eerste en tweede lid niet van toepassing 
zijn en dat lozen op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van 
afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool is toegestaan indien het belang van de bescherming van het 
milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van de lozing daartegen niet 
verzet. 

4. Bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking 
tot: 
a. de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van de lozing en het meten en registreren daarvan; 
b. te treffen maatregelen; 
c. de duur van de lozing; en 
d. de plaats van het lozingspunt. 

5. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op lozen in de bodem waaraan in een vergunning 
op grond van artikel 6.4 of artikel 6.5, onderdeel b, van de Waterwet, dan wel een vergunning op grond 
van een verordening van het waterschap voorschriften zijn gesteld. 

6. Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid een lozing betreft die aanzienlijke gevolgen 
voor het milieu kan hebben, is op de voorbereiding van het maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

Artikel 2.2a 
Indien er sprake is van een zodanige combinatie van meerdere activiteiten, dat een scheiding van het 
afvalwater, afkomstig van die activiteiten, niet doelmatig is, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de 
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, op verzoek van de aanvrager bij maatwerkvoorschrift 
aan het lozen voorwaarden stellen, die afwijken van de voorwaarden die aan het lozen als gevolg van een 
afzonderlijke activiteit bij of krachtens hoofdstuk 3 of 4 zijn gesteld. 

Artikel 2.3 

1. Emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissie-eisen voor het lozen worden uitgevoerd 
volgens: 
a. NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 ten aanzien van arseen, barium, berylium, boor, cadmium, 

chroom, cobalt, ijzer, koper, molybdeen, nikkel, lood, seleen, tin, titaan, uranium, vanadium, zilver en 
zink, waarbij de ontsluiting van de elementen plaats vindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1 en NEN 
6961; 
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b. NEN-EN-1483 ten aanzien van kwik; 
c. NEN-EN-ISO 14403 ten aanzien van vrij cyanide in afvalwater; 
d. NEN-EN-ISO 15680 ten aanzien van benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naftaleen; 
e. NEN 6401 ten aanzien van vluchtige organohalogeenverbindingen; 
f. NEN-EN-ISO 6468 ten aanzien van aromatische organohalogeenverbindingen; 
g. NEN-EN-ISO 10301 ten aanzien van chlooretheen (vinylchloride), dichloormethaan, 

tetrachlooretheen (PER), tetrachloormethaan, trichlooretheen, trichloormethaan, 1,1-dichloorethaan, 
1,2-dichloorethaan, 1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, trans-1,2-dichlooretheen 1,1,1-
trichloorethaan en 1,1,2-trichloorethaan; 

h. NEN 6676 ten aanzien van extraheerbare organohalogeenverbindingen; 
i. NEN-EN-ISO 9377-2 ten aanzien van olie; 
j. NEN-EN-ISO 17993 ten aanzien van polyaromatische koolwaterstoffen; 
k. ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2 ten aanzien van het biochemisch zuurstof verbruik; 
l. NEN 6633 ten aanzien van het chemisch zuurstof verbruik; 
m. NEN-EN-ISO 13395 ten aanzien van nitrietstikstof en nitraatstikstof; 
n. NEN-ISO 5663 of NEN 6646 ten aanzien van organisch stikstof (Kjeldahlstikstof); 
o. NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN 6604 ten aanzien van ammoniumstikstof; 
p. NEN-ISO 5813 of NEN-ISO 5814 ten aanzien van het zuurstofgehalte; 
q. NEN-EN 872 ten aanzien van onopgeloste stoffen; 
r. NEN-ISO 15681-1 en NEN-ISO 15681-2 ten aanzien van fosfor totaal; 
s. NEN 6414 ten aanzien van temperatuur; en 
t. ISO 11083 ten aanzien van chroom VI. 

2. De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-
eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt 
uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen 
worden meegenomen in de analyse. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen andere methoden voor emissiemetingen, monstername 
en conservering worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de in die leden genoemde 
methoden. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.2 

1. Voor het lozen vanuit een inrichting type A of B, waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van 
het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste of tweede lid, op die inrichting een vergunning op 
grond van artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van 
artikel 6.2 van de Waterwet in werking en onherroepelijk was, worden de voorschriften van die 
vergunning gedurende drie jaar na het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste of 
tweede lid, op die inrichting aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de voorschriften van die 
vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften. 

2.  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het van toepassing worden van artikel 1.4, derde lid, 
met betrekking tot het lozen vanuit een inrichting type C, voor zover het lozen betrekking heeft op de 
activiteiten genoemd in hoofdstuk 3. 

3. De nadere eisen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 
1.4, eerste, tweede of derde lid, voor een inrichting golden krachtens het Lozingenbesluit Wvo 
huishoudelijk afvalwater of het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering voor het lozen vanuit 
een inrichting, blijven na het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4 op die inrichting 
gelden als maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de reikwijdte van een 
maatwerkvoorschrift. 
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4. De voorschriften van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit Wvo 
huishoudelijk afvalwater of het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering voor het lozen vanuit 
een inrichting, die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichting in werking en onherroepelijk waren 
en niet vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften 
worden indien op grond van dit besluit strengere bepalingen gelden, gedurende zes maanden 
aangemerkt als maatwerkvoorschriften. 

5. Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die geacht worden 
onderdeel te zijn van de voorschriften van de vergunning, aangemerkt als voorschriften van de 
vergunning. 

Artikel 6.3 

1. Een ontheffing op grond van de artikelen 14, tweede lid, 24, tweede lid, en 25, tweede lid, van het 
Lozingenbesluit bodembescherming met betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 2.2, eerste of tweede 
lid, wordt gedurende de resterende termijn van die ontheffing aangemerkt als een maatwerkvoorschrift 
als bedoeld in artikel 2.2, derde lid. 

2. In afwijking van artikel 6.2, eerste lid, wordt een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de 
Waterwet met betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid, gedurende de resterende termijn 
van die vergunning aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onder 
b. 

3. Onverminderd artikel 6.2, derde en vierde lid, is het lozen vanuit een bodemsanering in het vuilwaterriool 
dat op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4 op een inrichting was toegestaan 
volgens het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, in afwijking van artikel 3.1, vijfde 
lid, toegestaan en worden de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste tot en met derde lid, 7, eerste lid, 8, 12, 13 
en 14 van dat besluit aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onder 
b. 

4. Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4 op een inrichting het lozen van 
huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam was toegestaan op grond van artikel 14 van het 
Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater, blijft die toestemming gelden gedurende de termijn die 
volgt uit de toepassing van dat artikel. 

5. Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die worden aangemerkt 
als onderdeel van de voorschriften van de ontheffing of vergunning aangemerkt als voorschriften van de 
ontheffing of vergunning. 

Artikel 6.5 
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op een 
inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 1 van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet en dit 
besluit op het betreffende lozen van toepassing is, wordt de aanvraag om de vergunning aangemerkt als: 
a. een melding overeenkomstig artikel 1.10, voor zover het lozen bij of krachtens de in hoofdstuk 3 of 4 van 

dit besluit gestelde voorschriften is toegestaan; 
b. een verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onderdeel b, 

voor zover de aanvraag lozen betreft als bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid. 
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Emissies naar de lucht algemeen 
 

Document Milieuregels "Emissies naar de lucht algemeen" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit Afdeling 2.3, artikel 2.4 t/m 2.8 

Ministeriële Regeling § 6.1, artikel 6.7 en 6.8 

Versie 1 april 2011 

 

Activiteitenbesluit (Afdeling 2.3) 

Artikel 2.4  
De artikelen 2.5 en 2.6 zijn uitsluitend van toepassing op emissies van stoffen bij activiteiten waarvoor bij of 
krachtens de artikelen 3.38, 3.43, 4.21, 4.23, 4.27, 4.29, 4.33 tot en met 4.35, 4.40 tot en met 4.42, 4.44 tot 
en met 4.46, 4.50, 4.54, 4.58, 4.60, 4.62, 4.65, 4.68, 4.74b, 4.74f, 4.94, 4.94g, 4.103a, 4.103d, 4.119 en 
4.125, ten aanzien van emissies naar de lucht regels zijn gesteld. 

Artikel 2.5 

1. Indien de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende 
massastromen van stoffen naar de lucht binnen een zelfde stofklasse vanuit alle bronnen in de inrichting 
de in tabel 2.5 opgenomen grensmassastroom van die stofklasse overschrijdt, emitteren al die bronnen 
afzonderlijk niet meer dan de in tabel 2.5 opgenomen emissieconcentratie-eis behorende bij die 
stofklasse. 

2. Voor stofklasse S geldt dat alle bronnen in de inrichting afzonderlijk: 
a. niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke meter emitteren, indien de massastroom van een stof 

of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende 
massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die bronnen, groter of gelijk is aan 200 
gram per uur; of 

b. niet meer dan 50 milligram per normaal kubieke meter emitteren, indien de massastroom van een 
stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende 
massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die bronnen, kleiner is dan 200 gram per 
uur. 

3. Voor stofklasse sO geldt dat alle bronnen in de inrichting afzonderlijk: 
a. niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke meter emitteren, indien de massastroom van een stof 

of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende 
massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die bronnen, groter of gelijk is aan 100 
gram per uur; of 

b. niet meer dan 50 milligram per normaal kubieke meter emitteren, indien de massastroom van een 
stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende 
massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die bronnen, kleiner is dan 100 gram per 
uur. 

4. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron in afwijking 
van het tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel a, afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per 
normaal kubieke meter. 
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5. Onverminderd het eerste lid is voor de stofcategorieën MVP, sA en gO de in tabel 2.5 bij die stofklasse 
genoemde emmissieconcentratie-eis voor alle bronnen afzonderlijk van toepassing indien: 
a. de gedurende één uur optredende massastromen van stoffen uit een stofklasse genoemd in tabel 

2.5 tezamen met de gedurende hetzelfde uur optredende massastromen van stoffen uit de 
eerstvolgende hogere stofklasse genoemd in die tabel, vanuit alle bronnen in de inrichting de in die 
tabel genoemde grensmassastroom van de laatstbedoelde stofklasse overschrijdt; 

b. de gedurende één uur optredende massastromen van afzonderlijke stofklassen binnen één 
stofcategorie tezamen vanuit alle bronnen in de inrichting de in tabel 2.5 genoemde 
grensmassastroom van de hoogste stofklasse genoemd in die tabel van die stofcategorie 
overschrijdt. 

6. Indien eisen zijn gesteld aan de emissie van chroom VI-verbindingen wordt ten aanzien van de 
berekeningen in het eerste en vijfde lid gerekend met de afwijkende massastroom en 
emissieconcentratie-eis zoals opgenomen in de betreffende artikelen van hoofdstuk 4. 

Tabel 2.5 

Stofcategorie Stofklasse Grensmassastroom 
( g/uur ) 

Emissieconcentratie-eis 
( milligram per normaal 
kubieke meter ) 

MVP MVP1  0,15  0,05  

MVP2  2,5  1  

sA sA.1  0,25  0,05  

sA.2  2,5  0,5  

sA.3  10  5  

gA gA.1  2,5  0,5  

gA.2  15  3  

gA.3  150  30  

gA.4  2000  50  

gA.5  2000  200  

gO gO.1  100  20  

gO.2  500  50  

gO.3  500  100  

Artikel 2.6 
Indien de massastroom van een bron op jaarbasis kleiner is dan de in tabel 2.6 genoemde vrijstellingsgrens 
gelden in afwijking van artikel 2.5 en de emissieconcentratie-eisen voor stoffen waarvoor in hoofdstuk 4 
eisen ten aanzien van emissies naar de lucht zijn gesteld, de daarin genoemde emissieconcentratie-eisen 
niet voor de emissie van die bron. 
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 Tabel 2.6 

Stofcategorie  Stofklasse  Vrijstellingsgrens 
( kilogram per jaar ) 

MVP MVP1  0,075  

MVP2  1,25  

S S  100  

sO sO  50  

sA sA.1  0,125  

sA.2  1,25  

sA.3  5  

gA gA.1  1,25  

gA.2  7,5  

gA.3  75  

gA.4  1000  

gA.5  1000  

gO gO.1  50  

gO.2  250  

gO.3  250  

Artikel 2.7 

1. Indien de NeR daartoe aanleiding geeft kan het bevoegd gezag de emissieconcentratie-eisen, bedoeld in 
de artikelen 2.5 en 2.6, en de emissieconcentratie-eisen voor stoffen waarvoor in de hoofdstukken 3 en 4 
eisen ten aanzien van de emissies naar de lucht zijn gesteld, bij maatwerkvoorschrift niet van toepassing 
verklaren en met inachtneming van de NeR ten aanzien van stoffen genoemd in die artikelen en 
hoofdstukken andere emissieconcentratie-eisen dan wel andere eisen stellen ter beperking van de 
emissies naar de lucht. 

2. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het controleren van emissies 
naar de lucht als bedoeld in de artikelen 2.5 en 2.6 ten aanzien van alle activiteiten waarvoor bij of 
krachtens de hoofdstukken 3 en 4 eisen ten aanzien van emissies naar de lucht zijn gesteld indien: 
a. de inrichting een andere maatregel heeft gekozen dan de maatregel die is erkend op grond van de 

ministeriële regeling, bedoeld in 1.7; 
b. de toegepaste emissiebeperkende techniek in combinatie met de geëmitteerde stoffen leidt tot hoge 

storinggevoeligheid, er veel onderhoud nodig is dan wel er veel fluctuaties zijn in de aard en grootte 
van de emissies; 

c. de grootte en aard van de emissies daartoe aanleiding geven; 
d. de grootte van emissies die kunnen optreden bij storing aan de emissiebeperkende techniek, daartoe 

aanleiding geven. 

3. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het onderhoud en de controle 
van een emissiebeperkende techniek die door de inrichting wordt ingezet om aan de artikelen 2.5, 2.6, 
3.38, 3.43, 4.21, 4.23, 4.27, 4.29, 4.33 tot en met 4.35, 4.40 tot en met 4.42, 4.44 tot en met 4.46, 4.50, 
4.54, 4.58, 4.60, 4.62, 4.65, 4.68, 4.74b, 4.74f, 4.94, 4.94g, 4.103a, 4.103d, 4.119 en 4.125 te voldoen 
indien geen of naar de mening van het bevoegd gezag onvoldoende onderhoud is verricht aan de 
emissiebeperkende techniek. 
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Artikel 2.8 

1. Indien bij ministeriële regeling op grond van artikel 1.7 is bepaald dat daarbij aangegeven maatregelen 
ter bescherming van het milieu kunnen worden toegepast en degene die de inrichting drijft op een 
andere wijze voldoet aan de eisen ten aanzien van de emissies naar de lucht van stoffen die bij of 
krachtens de hoofdstukken 3 en 4 zijn gesteld: 
a. wordt op verzoek van het bevoegd gezag éénmalig aangetoond of de grensmassastromen zoals 

bedoeld in artikel 2.5 en in de hoofdstukken 3 en 4, vanwege het in werking zijn van de inrichting, 
niet overschreden worden; of 

b. wordt op verzoek van het bevoegd gezag indien één of meer grensmassastromen als bedoeld in 
artikel 2.5 worden overschreden, eenmalig aangetoond of wordt voldaan aan de emissie-eisen dan 
wel een op grond van artikel 2.7, eerste lid, gestelde eis ten aanzien van stoffen waarvoor in de 
artikelen 3.38, 3.43, 4.21, 4.23, 4.27, 4.29, 4.33 tot en met 4.35, 4.40 tot en met 4.42, 4.44 tot en met 
4.46, 4.50, 4.54, 4.58, 4.60, 4.62, 4.65, 4.68, 4.74b, 4.74f, 4.94, 4.94g, 4.103a, 4.103d, 4.119 en 
4.125, eisen ten aanzien van emissies naar de lucht zijn gesteld door middel van een emissiemeting, 
dan wel door middel van een emissieberekening mits dit is goedgekeurd door het bevoegd gezag, 
met uitzondering van bronnen waarvan is aangetoond dat de massastroom lager is dan de 
vrijstellingsgrens, bedoeld in artikel 2.6. 

2. Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing op een verandering van de 
inrichting indien de verandering naar verwachting zal leiden tot een significante toename van de emissie. 

3. Emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissie-eisen worden uitgevoerd overeenkomstig 
paragraaf 3.7 van de NeR en volgens: 
a. NEN-EN 13284-1, dan wel in het geval van continue metingen, volgens NEN-EN 13284-2, ten 

aanzien van totaal stof; 
b. ISO 16740, ten aanzien van chroom VI -verbindingen; 
c. NEN-EN 14385, ten aanzien van zware metalen; 
d. NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3, dan wel in het geval van continue metingen volgens VDI 3480-3, 

ten aanzien van zoutzuur; 
e. NEN 2819, ten aanzien van waterstoffluoride; 
f. NEN-EN 14792, dan wel in het geval van continue metingen volgens NEN-ISO 10849, ten aanzien 

van stikstofoxiden; en 
g. NEN 2826, ten aanzien van ammoniak. 

4. Toetsing van emissiemetingen aan de emissieconcentratie-eisen als bedoeld in artikel 2.5 en in de 
hoofdstukken 3 en 4 vindt plaats overeenkomstig paragraaf 3.7 van de NeR. 

5. In afwijking van het derde lid kunnen andere bepalingsmethoden worden gebruikt indien deze 
gelijkwaardig zijn aan de in dat lid genoemde methoden. 

Ministeriële Regeling - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.7 

1. Ten aanzien van inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, van het besluit, op die inrichtingen, een vergunning in 
werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van één van de besluiten, 
genoemd in artikel 6.43 van het besluit, zijn de artikelen 3.15, eerste lid, 3.63, eerste lid, 4.38, tweede lid, 
4.40, derde lid, 4.44, tweede lid, 4.46, derde lid, 4.50, tweede lid, 4.55, tweede lid, 4.57, tweede lid, 4.60, 
tweede lid, 4.64, derde lid, 4.68, vierde lid, 4.71, tweede lid, 4.74, tweede lid, 4.77, tweede lid, 4.81, 
tweede lid, 4.84a, derde lid, 4.96, eerste lid, 4.102a, tweede lid, 4.102i, tweede lid, 4.104a, tweede lid, 
4.104c, eerste lid, en 4.117, tweede lid, niet van toepassing voor zover er geen verandering van de 
inrichting plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover 
er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van emissies als bedoeld in 
de genoemde artikelen of van de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht. 
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2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld in de artikelen 
3.15, tweede lid, 3.63, tweede lid, 4.38, derde lid, 4.40, vijfde lid, 4.44, derde lid, 4.46, vijfde lid, 4.50, 
derde lid, 4.55, derde lid, 4.57, derde lid, 4.60, derde lid, 4.64, vijfde lid, 4.68, vijfde lid, 4.71, derde lid, 
4.74, derde lid, 4.77, derde lid, 4.81, derde lid, 4.84a, vierde lid, 4.96, tweede lid, 4.102a, derde lid, 
4.102i, derde lid, 4.104a, derde lid, 4.104c, tweede lid en 4.117, derde lid stellen. 

Artikel 6.8 

1. Ten aanzien van inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van artikel 1.4, eerste of tweede lid, van het besluit, op die inrichtingen, een vergunning in 
werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van één van de besluiten, 
genoemd in artikel 6.43 van het besluit, zijn de artikelen 4.40, vierde lid, 4.46, vierde lid, 4.64, vierde lid, 
4.68, zesde lid, 4.84c, tweede lid, 4.85, 4.100, eerste lid, 4.102c, tweede lid, 4.102f, tweede lid, 4.104d, 
tweede lid, 4.107, eerste lid, en 4.108, eerste lid, niet van toepassing, voor zover er geen verandering 
van de inrichting plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor 
zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de geurbelasting op 
gevoelige gebouwen. 

2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld in de artikelen 
4.40, zevende en achtste lid, 4.46, zevende en achtste lid, 4.64, zevende en achtste lid, 4.68, achtste en 
negende lid, 4.84c, vierde en vijfde lid, 4.100, derde lid, 4.102c, vierde lid, 4.102f, vierde en vijfde lid, 
4.104d, vierde en vijfde lid, 4.107, vierde lid, en 4.108, tweede en derde lid stellen. 

3. In afwijking van het eerste lid, kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar 
niveau overschrijdt met inachtneming van de NeR bij maatwerkvoorschrift bepalen dat artikel 4.107, 
eerste lid, wel van toepassing is. 
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Algemene milieuregels 
 

Document Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen 

Vindplaats milieuregels 

Activiteitenbesluit 

Afdeling 2.1, artikel 2.1 
Afdeling 2.5, artikel 2.12 t/m 2.14b 
Afdeling 2.6, artikel 2.15 
Afdeling 2.7, artikel 2.16 [per 1-1-2014] 
Afdeling 2.8, artikel 2.17 t/m 2.22 
Afdeling 2.9, artikel 2.23 
§ 6.1, artikel 6.1, 6.4 en 6.6 
§ 6.2, artikel 6.8 
§ 6.3, artikel 6.9 
§ 6.5, artikel 6.12 t/m 6.16 
§ 6.27, artikel 6.38 
§ 6.29, artikel 6.41 en 6.43 

Ministeriële Regeling 
Afdeling 2.2, artikel 2.7 en 2.8 [per 1-1-2014] 
Afdeling 2.3, artikel 2.9 
§ 6.2, artikel 6.15 

Versie 28 juli 2011 

 

Activiteitenbesluit - Zorgplicht (Afdeling 2.1) 

Artikel 2.1 

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn 
dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu 
ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van 
de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover 
voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 

2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in 
het eerste lid wordt verstaan: 
a. een doelmatig gebruik van energie; 
b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

bodemverontreiniging; 
c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

verontreiniging van het grondwater; 
d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de 

verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam; 
e. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

luchtverontreiniging; 
f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van geluidhinder; 
g. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van geurhinder; 
h. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van lichthinder; 
i. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van stofhinder; 
j. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van trillinghinder; 
k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor 

het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting; 
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l. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet 
mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone 
voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan; 

m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting; 
n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater; 
o. het doelmatig beheer van afvalwater; 
p. het doelmatig beheer van afvalstoffen; 
q. het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag 

aangewezen gebieden. 

3. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting bedoeld in het eerste lid 
maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend 
is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door de inrichting te verrichten 
activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht 
ter bepaling van de mate waarin de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. 

Activiteitenbesluit - Afvalbeheer (Afdeling 2.5) 

Artikel 2.12 

1. Het is verboden: 
a. gevaarlijke afvalstoffen te mengen met afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen; 
b.  afvalstoffen te mengen met andere afvalstoffen die wat betreft aard, samenstelling of concentraties 

niet vergelijkbaar zijn, en 
c. afvalstoffen te mengen met stoffen of materialen, niet zijnde afvalstoffen. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op afvalstoffen, voor 
zover: 
a. de afvalstoffen geen gevaarlijke afvalstoffen zijn; 
b. de afvalstoffen niet van buiten de inrichting afkomstig zijn, en  
c. het gescheiden houden en gescheiden afgeven van de afvalstoffen redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd. 

3.  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b en c, is niet van toepassing op het mengen: 
a. ten behoeve van recycling als product of als materiaal, en 
b. van afvalwater waarvan het lozen bij of krachtens dit besluit op dezelfde wijze is toegestaan, 

voorafgaand aan dat lozen. 

4. Bij ministeriële regeling worden categorieën van afvalstoffen aangewezen waarin per categorie de 
afvalstoffen wat betreft aard, samenstelling en concentratie in ieder geval vergelijkbaar zijn. 

Artikel 2.13 
Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of 
spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd 
binnen een straal van 25 meter van de inrichting. 

Artikel 2.14 
Indien binnen een inrichting een afvalstof zijnde metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of 
gips als grondstof wordt ingezet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten of 
onderdelen daarvan bestaande uit metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips en de 
eigenschappen van de afvalstof afwijken van de gangbare grondstof kan het bevoegd gezag 
maatwerkvoorschriften stellen om nadelige gevolgen voor het milieu die kunnen ontstaan door het afwijken 
van de eigenschappen, te voorkomen of voor zover dat niet mogelijk is te beperken. 

Artikel 2.14a 

1. Het is verboden afvalstoffen te verbranden. 

2. Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten. 
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3. Het tweede lid geldt niet voor het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond of 
baggerspecie, waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. 

4. Het tweede lid geldt niet voor het lozen op of in de bodem. 

5. Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaren op te slaan. 

6. Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering langer dan een jaar op te slaan. 

7. Uiterlijk binnen acht weken na de beëindiging van de inrichting worden de daarin aanwezige afvalstoffen 
uit de inrichting afgevoerd. 

Artikel 2.14b 

1. Indien binnen een inrichting afvalstoffen worden op- of overgeslagen of verwerkt die worden ingezameld 
bij of afgegeven door een andere persoon dan degene die de inrichting drijft, is binnen de inrichting een 
actuele beschrijving aanwezig van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen 
afvalstoffen, die nodig zijn voor een doelmatig beheer van die afvalstoffen.  

2. De beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit het 
oogpunt van doelmatig beheer van afvalstoffen verschillende procedures worden gehanteerd en omvat 
per onderscheiden groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen: 
a. het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, voor zover dit gevolgen heeft voor de 

acceptatie en controle; 
b. de eisen die degene die de inrichting drijft, stelt aan de manier waarop de afvalstoffen worden 

aangeboden; 
c. de manier waarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst, en 
d. de manier waarop de afvalstoffen die op een milieuhygiënisch relevante manier afwijken van wat 

gangbaar is voor de categorie, worden behandeld. 

3. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat: 
a. de procedures van acceptatie en controle, bedoeld in het eerste lid, binnen de inrichting in acht 

worden genomen, en 
b. de afvalstoffen binnen de inrichting uitsluitend worden ingenomen voor zover die procedures worden 

nageleefd. 

4. Het bevoegd gezag kan in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen bij maatwerkvoorschrift 
eisen stellen aan de invulling van de procedures, bedoeld in het eerste lid. 

Activiteitenbesluit - Energiebesparing (Afdeling 2.6) 

Artikel 2.15 

1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 
vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde 
hebben bij een interne rentevoet van 15%. 

2. Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de 
inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan 
elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om 
binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten 
waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan. 

3. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt 
degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd 
gezag te bepalen redelijke termijn. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner 
is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten 
aan brandstoffen. 
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Activiteitenbesluit - Overgangsrecht energiebesparing (§ 6.2) 

Artikel 6.8 
In afwijking van artikel 6.1 worden de nadere eisen die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het 
tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.15 op grond van voorschrift 4.2.1 van bijlage 2 van het Besluit 
detailhandel en ambachtsbedrijven golden tot 1 januari 2012 aangemerkt als maatwerkvoorschriften. Artikel 
8.42, vierde lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing. 

Activiteitenbesluit - Verkeer en vervoer (Afdeling 2.7) 

Artikel 2.16 [Treedt in werking per 1 januari 2014] 

1. Degene die een inrichting drijft, treft ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar 
de inrichting de in de ministeriële regeling genoemde maatregelen, waarbij kan worden bepaald dat 
maatregelen worden getroffen die tezamen ten minste het op grond van die ministeriële regeling 
benodigde aantal punten behalen. 

2. Indien in de inrichting meer dan 500 werknemers werkzaam zijn kan het bevoegd gezag degene die de 
inrichting drijft verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn onderzoek naar 
personenvervoer te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt welke aanvullende maatregelen kunnen 
worden toegepast. Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van dat onderzoek bij maatwerkvoorschrift 
aanvullende maatregelen voorschrijven. 

3. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het eerste lid een lager aantal punten dan het in de ministeriële 
regeling vastgestelde puntenaantal vaststellen indien degene die de inrichting drijft aantoont dat het 
gezien de aard en ligging van de inrichting op geen enkele manier mogelijk is om het puntenaantal zoals 
opgenomen in de ministeriële regeling te bereiken. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing indien er in de inrichting minder dan 50 werknemers werkzaam zijn. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht verkeer en vervoer (§ 6.3) 

Artikel 6.9 
Indien artikel 2.16 in werking treedt na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.1, is artikel 2.1, derde lid, 
van toepassing ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting. 

Activiteitenbesluit - Geluidhinder (Afdeling 2.8) 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, 
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de 
onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die 

tabel aangegeven waarden; 

Tabel 2.17a 

 07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige 
gebouwen  

50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige 
gevoelige gebouwen  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige 
gebouwen  

70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige 
gevoelige gebouwen  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  
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b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus 

LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 
c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden 

indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid 
uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens 
van het terrein; 

e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten; en 

f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 
gezoneerd industrieterrein. 

2. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een gezoneerd industrieterrein, waarbij binnen een 
afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het 
gezoneerde industrieterrein, zijn gelegen, bedraagt in afwijking van het eerste lid, het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, 
alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten niet meer dan de in tabel 2.17b bij 
het betreffende tijdstip aangegeven waarde. De eerste volzin is niet van toepassing op windturbines. 

Tabel 2.17b 

  07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

LAr,LT op een afstand van 50 meter 
vanaf de grens van de inrichting  

50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

3. In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, dat: 
a. het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) op de in 

tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven 
waarden; 

b. de in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale geluidsniveaus 
(LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

c. de in tabel 2.17c aangeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet van 
toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het 
in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

d. de in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen 
op de grens van het terrein; 

e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten, en 

f. de in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 
gezoneerd industrieterrein. 

Tabel 2.17c 

  07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige 
gebouwen op het bedrijventerrein  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen op het bedrijventerrein  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige 
gebouwen op het bedrijventerrein  

75 dB(A)  70 dB(A)  65 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen op het bedrijventerrein  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  
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4. In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
en het maximaal geluidsniveau (LAmax, bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor 
openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor 
motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat: 

a. de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in 
die tabel aangegeven waarden; 

b. de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax 
niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

Tabel 2.17d 

 07:00-21:00 uur  21:00-07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  40 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  60 dB(A)  

c. de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van 
het terrein; 

d. indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een afstand van 50 meter 
geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein zijn 
gelegen, de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17d gelden op 
een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting; en 

e. de in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 
gezoneerd industrieterrein. 

Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten 
beschouwing: 
a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de 

inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; 
b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of 

recreatieactiviteiten; 
c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het 

bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede 
geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden; 

d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de 
nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen; 

e. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de 
buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire 
inrichtingen; 

f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke 
verordening regels zijn gesteld; 

g. het traditioneel schieten, tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn 
gesteld; 

h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 
inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een 
uur na beëindiging van het onderwijs; 

i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 
instelling voor kinderopvang. 

2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid geen 
bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
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3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten beschouwing 
het geluid als gevolg van: 
a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en 

recreatieactiviteiten plaatsvinden; 
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan. 

4. De maximale geluidsniveaus LAmax, bedoeld in artikel 2.17 zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van 
toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien: 
a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het maximaal geluidsniveau LAmax, genoemd in tabel 

2.17a, niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en 
b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is 

van 65dB(A). 

5. Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels worden 
gesteld met betrekking tot: 
a. het ten gehore brengen van onversterkte muziek, en 
b. het traditioneel schieten. 

Artikel 2.19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] 

1. Bij gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden vastgesteld op grond waarvan krachtens de 
verordening gebieden worden aangewezen waarin de in de verordening opgenomen geluidsnormen 
gelden die afwijken van de waarden, bedoeld in artikel 2.17 indien de in dat artikel genoemde waarden 
gelet op de aard van de gebieden niet passend zijn. 
Alvorens een gebied wordt aangewezen worden de gevolgen hiervan voor de in die gebieden gelegen 
inrichtingen, de bewoners van die gebieden en andere belanghebbenden in kaart gebracht. 

2. In een gebied als bedoeld in het eerste lid bedragen de waarden binnen een geluidsgevoelige ruimte of 
een verblijfsruimte voor zover deze niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein, op de volgende 
tijdstippen niet meer dan de in tabel 2.19 aangegeven waarden: 

Tabel 2.19 

 07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

LAr,LT  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax 55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in het tweede lid, blijft buiten 
beschouwing het geluid als gevolg van: 
a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en 

recreatieactiviteiten plaatsvinden; 
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan. 

4. De in het tweede lid genoemde waarden gelden niet indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen 
geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen. 

5. In een verordening als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat het bevoegd gezag ten aanzien 
van een gebied dat krachtens de verordening is aangewezen overeenkomstig artikel 2.20 
maatwerkvoorschriften kan stellen. 

Artikel 2.20 

1. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12, kan het bevoegd gezag bij 
maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het 
maximaal geluidsniveau LAmax vaststellen. 

2. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 
2.17, 2.19 dan wel 6.12, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige 
gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde 
van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd. 
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3. De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker van deze 
gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van 
geluidsmetingen. 

4. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats waar de waarden, bedoeld in de 
artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12, voor een inrichting gelden. 

5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting 
worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen teneinde aan geldende 
geluidsnormen te voldoen. 

6. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12 kan het bevoegd gezag bij 
maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in 
artikel 2.21, andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal 
geluidsniveau LAmax vaststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking 
tot de duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de activiteiten 
plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit plaatsvindt. 

Artikel 2.21 

1. De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12 zijn voor zover de naleving van deze 
normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd, niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband 
met de viering van: 
a. festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in 

de gemeente waarvoor de verordening geldt; 
b. andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een 

gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van inrichtingen 
kan verschillen en niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar. 

2. Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden verbonden aan de festiviteiten 
ter voorkoming of beperking van geluidhinder. 

3. Een festiviteit als bedoeld in het eerste lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 
00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag. 

Artikel 2.22 

1. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 
6.12, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve 
van ongevallenbestrijding, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een 
ongeval. 

2. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het treffen van technische en 
organisatorische maatregelen ten aanzien van het uitrukken van motorvoertuigen bij 
ongevallenbestrijding, brandbestrijding en gladheidbestrijding, indien dat bijzonder is aangewezen in het 
belang van het milieu. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht geluidhinder (§ 6.5) 

Artikel 6.12 

1. De waarden op de gevel van gevoelige gebouwen en de grens van gevoelige terreinen in tabel 2.17a 
worden met 5 dB(A) verhoogd indien onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 2.17 
op grond van een in het derde lid genoemd voorschrift hogere waarden golden. 

2. Indien in een milieuvergunning die inwerking en onherroepelijk was op het tijdstip genoemd in het op de 
inrichting van toepassing geweest zijnde voorschrift, genoemd in het derde lid, lagere waarden dan de 
waarden, bedoeld in het eerste lid, waren vastgesteld, zijn die lagere waarden van toepassing. 
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3. De voorschriften, bedoeld in het eerste en tweede lid zijn: voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit 
opslag- en transportbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van bijlage 2 van het Besluit detailhandel- 
en ambachtsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.7 van de bijlage van het Besluit horeca-, sport- en 
recreatie-inrichtingen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit bouw- en 
houtbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van de bijlage van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen 
milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit voorzieningen- en installaties milieubeheer, 
voorschrift 1.1.3 van bijlage 1 van het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.3 
van de bijlage van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, voorschrift 3.2 van bijlage 
2 van het Besluit tankstations milieubeheer en voorschrift 4.2.1 van bijlage 1 van het Besluit 
tandartspraktijken milieubeheer. 

Artikel 6.13 

1. De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van artikel 2.20, eerste lid, is niet lager dan 
40 dB(A) voor een inrichting: 
a. waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 2.20, het Besluit opslag- en 

transportbedrijven milieubeheer, het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer, het 
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit bouw- en houtbedrijven 
milieubeheer, het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, het Besluit 
textielreinigingsbedrijven milieubeheer, het Besluit jachthavens milieubeheer of het Besluit 
motorvoertuigen milieubeheer van toepassing was, en 

b. die voor de inwerkingtreding van het betreffende in onderdeel a genoemde besluit is opgericht. 

2. De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van artikel 2.20, eerste lid, is niet lager dan 
40 dB(A) voor een inrichting waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit het 
Besluit tankstations milieubeheer of het Besluit tandartspraktijken milieubeheer van toepassing was. 

Artikel 6.14  

1. Voor inrichtingen waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 2.17, het Besluit 
horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing was, en waarvoor voor 
muziekgeluid een bedrijfsduurcorrectie werd toegepast, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift 
bepalen dat artikel 2.18, tweede lid, niet van toepassing is voor de toetsing van geluidsniveaus tussen 
23.00 en 07.00 uur.  

2. Indien op grond van het maatwerkvoorschrift, bedoeld in het eerste lid, een bedrijfsduurcorrectie wordt 
toegepast, is het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau gedurende de bedrijfstijd tussen 23.00 en 
07.00 uur niet hoger dan op grond van artikel 2.17 is toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur. 

Artikel 6.15 
Voor inrichtingen waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de artikelen 2.17 en 2.18, 
het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit detailhandel en 
ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing 
was, zijn de waarden uit de artikelen 2.17, 2.18 dan wel 2.19 niet van toepassing op de gevel van 
respectievelijk in een dienst- of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting. 

Artikel 6.16 

1. Tot het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.19 is dit artikel van toepassing. 

2. Artikel 2.17 is niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een concentratiegebied voor 
horeca-inrichtingen of in een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven, dat bij of 
krachtens een verordening als zodanig is aangewezen. 

3. In een gebied als bedoeld in het tweede lid bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, 
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en activiteiten, in ieder geval niet meer: 
a. dan het in dat gebied heersende referentieniveau; 
b. dan de in tabel 6.16 aangegeven waarden binnen een woning of andere geluidsgevoelige gebouwen 

en terreinen. 



31 van 35Correspondentienummer: hl7hlskod9

AIM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 6-9-2012

Tabel 6.16 

  07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT)  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

Maximaal geluidsniveau  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder referentieniveau: hoogste waarde van de in 
onderdeel a en b genoemde niveaus: 
a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van 

de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; 
b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 

dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen 
wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 
motorvoertuigen gedurende die periode. 

Activiteitenbesluit - Trillinghinder (Afdeling 2.9) 

Artikel 2.23 

1. Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen alsmede de tot de 
inrichting toe te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten, bedragen in geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten, met uitzondering van geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten gelegen op een 
gezoneerd industrieterrein, niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 2 van de Meet- en 
beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» van de Stichting Bouwresearch 
Rotterdam, voor de gebouwfunctie wonen. 

2. De waarden gelden niet indien de gebruiker van de geluidsgevoelige ruimten of verblijfsruimten geen 
toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen. 

3. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren en een 
andere trillingsterkte toelaten. Deze trillingsterkte is niet lager dan de streefwaarden die zijn gedefinieerd 
voor de gebouwfunctie wonen in de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in 
gebouwen» van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. 

Activiteitenbesluit - Algemeen overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.1 

1. Voor inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van 
artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichtingen, een vergunning op grond van artikel 8.1 van 
de Wet milieubeheer dan wel een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en 
onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking en onherroepelijk was, worden de 
voorschriften van die vergunning gedurende drie jaar na het van toepassing worden van artikel 1.4, 
eerste, tweede of derde lid, op die inrichtingen, aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de 
voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen 
van maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op de inrichting van toepassing is. 

2. De nadere eisen die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichting op grond van de besluiten, bedoeld 
in artikel 6.43 in werking en onherroepelijk waren, worden aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits 
de nadere eisen vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op de inrichting van toepassing is. 
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3. De voorschriften van een vergunning als bedoeld in het eerste lid dan wel de nadere eisen op grond van 
de besluiten, bedoeld in artikel 6.43, die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van 
het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichting in werking en 
onherroepelijk waren en niet vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften, worden indien op grond van dit besluit strengere bepalingen gelden, gedurende 
zes maanden aangemerkt als maatwerkvoorschriften. 

4. Voor de toepassing van dit artikel worden de gegevens die in de aanvraag staan en die geacht worden 
onderdeel te zijn van de voorschriften van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als 
voorschriften van de vergunning. 

Artikel 6.4 

1. Degene die een inrichting type B of C drijft die is opgericht voor het van toepassing worden van artikel 
1.4, tweede of derde lid, op die inrichting en waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het 
van toepassing worden van artikel 1.4, tweede of derde lid, op die inrichting geen vergunning als gedoeld 
in artikel 6.1, eerste lid, in werking en onherroepelijk was en geen melding was gedaan op grond van een 
van de in artikel 6.43 genoemde besluiten, meldt aan het bevoegd gezag dat hij de inrichting in werking 
heeft. 

2. Degene die de inrichting drijft doet de melding, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na het t ijdstip 
van het van toepassing worden van artikel 1.4, tweede of derde lid, op die inrichting. Afdeling 1.2 is van 
overeenkomstige toepassing. 

3. Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4, tweede lid, op een inrichting type B 
ten aanzien van die inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning op 
grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voor een inrichting, zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing en wordt de aanvraag om een 
vergunning aangemerkt als een melding overeenkomstig artikel 1.10. 

Artikel 6.6 
Voor de toepassing van dit besluit wordt als eerste dag van de termijn waarbinnen wordt gekeurd 
aangemerkt: de dag waarop voor het laatst is gekeurd. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van brandbare stoffen 
(§ 6.27) 

Artikel 6.38 

1. Indien artikel 1.4 in werking treedt voor het tijdstip waarop de op grond van artikel 8, achtste lid, van de 
Woningwet te geven algemene maatregel van bestuur waarin voorschriften worden gegeven omtrent het 
brandveilig gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen in werking treedt zijn het tweede tot en 
met vijfde lid van toepassing op het opslaan van brandbare stoffen op open erven of terreinen tot de 
datum van inwerkingtreding van die algemene maatregel van bestuur. 

2. Bij de opslag van brandbare stoffen anders dan in een gebouw draagt degene die de inrichting drijft er 
zorg voor dat er bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend perceel 
gelegen of op dat perceel volgens het bestemmingsplan nog te realiseren gebouw dat op grond van het 
Bouwbesluit 2003 een brandcompartiment of gedeelte van een brandcompartiment is, speeltuin, 
kampeerterrein als bedoeld in de Wet op de openluchtrecreatie of opslag van gevaarlijke stoffen. 

3. Aan het tweede lid wordt bij opslag van hout voldaan indien: 
a. de opslag bij brand geen grotere stralingsbelasting veroorzaakt dan 15 kilowatt per vierkante meter 

gedurende ten minste 60 minuten, gerekend vanaf het ontstaan van de brand; 
b. de bereikbaarheid van de opslag vanaf twee tegenover elkaar liggende zijden is gewaarborgd en de 

bereikbaarheid van ten minste één van de andere zijden indien die langer zijn dan 40 meter, en 
c. bij of in de directe omgeving van de opslag een bluswatervoorziening aanwezig is die gedurende ten 

minste vier uren een toevoercapaciteit heeft van ten minste 90 kubieke meter. 
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4. De in het derde lid, onderdeel a, bedoelde stralingsbelasting wordt gemeten op: 
a. de naar de houtopslag toegekeerde uitwendige scheidingsconstructie van het op het aangrenzend 

perceel gelegen gebouw, en 
b. de perceelsgrens, indien het aangrenzend perceel is ingericht als speeltuin of kampeerterrein of op 

dat aangrenzend perceel gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. 

5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de toepassing van dit artikel. 

Activiteitenbesluit - Slotbepalingen (§ 6.29) 

Artikel 6.41 
Indien een niet-publiekrechtelijke norm waarnaar in dit besluit wordt verwezen, de NeR of de NRB wijzigt kan 
bij ministeriële regeling overgangsrecht worden opgenomen waarbij kan worden bepaald dat de oude norm 
voor bestaande inrichtingen al dan niet tijdelijk blijft gelden. 

Artikel 6.43 
De volgende besluiten worden ingetrokken: 
* Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer 
* Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer 
* Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer 
* Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer 
* Besluit jachthavens 
* Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 
* Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer 
* Besluit tandartspraktijken milieubeheer 
* Besluit tankstations milieubeheer 
* Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer 
* Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer 
* Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer. 

Ministeriële Regeling - Verkeer en vervoer (Afdeling 2.2) 

Artikel 2.7 [Treedt in werking per 1 januari 2014] 

1. Degene die een inrichting drijft waar meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, treft ten aanzien van het 
vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting de volgende maatregelen: 
a. in de interne en externe communicatie wordt de bereikbaarheid per openbaar vervoer, fiets en 

andere alternatieven minimaal gelijkwaardig aan de bereikbaarheid per auto behandeld; en 
b. de in bijlage 1 opgenomen maatregelen tot het aantal punten dat op grond van tabel 2.8 voor de 

inrichting van toepassing. 

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien degene die de inrichting drijft kan aantonen dat 
ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting 9 van de 10 
werknemers niet met de auto naar de inrichting komen. 

Artikel 2.8 [Treedt in werking per 1 januari 2014] 
Voor de toepassing van tabel 2.8 worden de volgende gemeenten als een normaal regime aangemerkt: 
Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, 
Assen, Bergen op Zoom, Breda, Capelle aan den IJssel, Delft, Deventer, Diemen, Doetinchem, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Goes, Gorinchem, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Heemstede, Heerhugowaard, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Hilversum, 
Hoorn, Houten, Leeuwarden, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Nieuwegein, 
Nijmegen, Oegstgeest, Oss, Papendrecht, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Sittard-
Geleen, Sliedrecht, Tilburg, Utrecht, Veenendaal, Veghel, Velsen, Venlo, Vlaardingen, Waddinxveen, 
Westland, Woerden, Zaanstad, Zeist, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwijndrecht en Zwolle. 
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Tabel 2.8  

   

Ministeriële Regeling - Afvalbeheer (Afdeling 2.3) 

Artikel 2.9 
De categorieën van afvalstoffen, bedoeld in artikel 2.12, vierde lid, van het besluit, waarin de afvalstoffen in 
ieder geval vergelijkbaar zijn wat betreft aard, samenstelling en concentratie, zijn de categorieën genoemd in 
de bijlage bij de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen, en: 
a. autowrakken die vloeistoffen of gevaarlijke stoffen bevatten; 
b. brandblussers groter dan 1 kilogram en gasflessen en overige drukhouders die gassen bevatten; 
c. LPG-tanks; 
d. lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen; 
e. IBC-bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit; 
f. oliedrukkabels; 
g. gepantserde papier-loodkabels; 
h. teerhoudend of bitumineus dakafval; 
i. composieten van teerhoudend of bitumineus dakafval; 
j. dakgrind verkleefd met teer of bitumen; 
k. banden van voertuigen; 
l. cellenbeton; 
m. gipsproducten; 
n. groenafval; 
o. A- en B-hout; 
p. kunststof dat geschikt is voor recycling als materiaal of product;  
q. laminaatverpakking en kunststof, dat ongeschikt is voor recycling als materiaal of product; 
r. metalen; 
s. papier en karton; 
t. papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en restanten, uitgezonderd oliedrukkabels en gepantserde 

papier-loodkabels; 
u. asfalt, anders dan teerhoudend asfalt; 
v. bouwstoffen, als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar 

zijn, uitgezonderd IBC-bouwstoffen, cellenbeton, teerhoudend of bitumineus dakafval, composieten van 
teerhoudend of bitumineus dakafval, dakgrind verkleefd met teer of bitumen en asfalt; 

w. textiel; 
x. verpakkingsglas; 
y. vlakglas. 

Ministeriële Regeling - Slotbepalingen (§ 6.2) 

Artikel 6.15 

1.  De artikelen van deze regeling treden in werking met ingang van 1 januari 2008 met uitzondering van: 
a. artikel 2.2, vierde lid, tweede volzin, voor zover het MTBE en ETBE betreft; 
b. afdeling 2.2 en bijlage 1; 
c. artikel 4.30; 
d. de paragrafen 3.3.4 voor zover het opslag van bilgewater en afgewerkte olie in ondergrondse 

opslagtanks betreft en 4.1.1 voor zover het de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in verpakking 
betreft afkomstig van onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen, ten aanzien van inrichtingen 
waar gelegenheid wordt geboden voor het afmeren van pleziervaartuigen; 

e. artikel 4.32 voor zover het de opslag van afgedankte apparatuur betreft, ten aanzien van inrichtingen 
met een opslag tot 35 kubieke meter afgedankte apparatuur, bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de 
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Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur die conform artikel 4 van die regeling zijn 
ingenomen bij het ter beschikking stellen van een nieuw product; 

f. artikel 4.32 voor zover het de opslag van autowrakken betreft, ten aanzien van inrichtingen waar 
onderhoud en reparatie van motorvoertuigen plaatsvindt en waar autowrakken worden opgeslagen 
waarop op 31 december 2007 het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van 
toepassing was of zou zijn geweest; 

g. paragraaf 4.1.1 voor zover het de opslag van gevaarlijke afvalstoffen betreft ontstaan bij 
bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden of herstelwerkzaamheden die buiten de 
inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft, ten aanzien van inrichtingen met een 
opslag van gevaarlijke afvalstoffen ontstaan bij bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden 
of herstelwerkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft, 
waarop op 31 december 2007 
1°. het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer; 
2°. het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer; 
3°. het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer; 
4°. het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, of 
5°. het Besluit jachthavens, 
van toepassing was of zou zijn geweest. 

2. Artikel 4.30 treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling bodemkwaliteit in werking treedt. 

3. Artikel 2.2, vierde lid, tweede volzin, voor zover het MTBE en ETBE betreft, treedt in werking met ingang 
van 1 januari 2009. Afdeling 2.2 en bijlage 1 treden in werking met ingang van 1 januari 2014. 

4. De volgende artikelen en paragrafen treden in werking met ingang van een door de Minister in 
overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat te bepalen tijdstip, dat voor de 
verschillende artikelen of paragrafen verschillend kan worden vastgesteld: 
a. artikel 4.32 voor zover het de opslag van afgedankte apparatuur betreft, ten aanzien van inrichtingen 

met een opslag tot 35 kubieke meter afgedankte apparatuur, bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de 
Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur die conform artikel 4 van die regeling zijn 
ingenomen bij het ter beschikking stellen van een nieuw product; 

b. artikel 4.32 voor zover het de opslag van autowrakken betreft, ten aanzien van inrichtingen waar 
onderhoud en reparatie van motorvoertuigen plaatsvindt en waar autowrakken worden opgeslagen 
waarop op 31 december 2007 het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van 
toepassing was of zou zijn geweest; 

c. de paragrafen 3.3.4 voor zover het opslag van bilgewater en afgewerkte olie in ondergrondse 
opslagtanks betreft en 4.1.1 voor zover het de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in verpakking 
betreft afkomstig van onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen, ten aanzien van inrichtingen 
waar gelegenheid wordt geboden voor het afmeren van pleziervaartuigen; 

d. paragraaf 4.1.1 voor zover het de opslag van gevaarlijke afvalstoffen betreft ontstaan bij 
bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden of herstelwerkzaamheden die buiten de 
inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft, ten aanzien van inrichtingen met een 
opslag van gevaarlijke afvalstoffen ontstaan bij bouwwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden 
of herstelwerkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft, 
waarop op 31 december 2007 
1°. het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer; 
2°. het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer; 
3°. het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer; 
4°. het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, of 
5°. het Besluit jachthavens, 
van toepassing was of zou zijn geweest. 
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Toelichtingen
U hebt op 6-9-2012 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen.
Daarbij heeft u een aantal activiteiten geselecteerd waarvoor het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
Ministeriële Regeling milieuregels bevat. Dit document bevat de toelichtingen bij deze milieuregels die
gelden voor uw bedrijf.

Milieuregels
De milieuregels kunt u vinden in een apart bestand.

Inhoud
Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening 1
Opslaan en overslaan van goederen 4
Lozingen algemeen 14
Emissies naar de lucht algemeen 17
Algemene milieuregels 29
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Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening 
 

Document Toelichting "Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een 
bodembeschermende voorziening" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit § 3.1.3, artikel 3.3 

§ 6.7, artikel 6.18 

Ministeriële Regeling nvt 

Versie 1 januari 2012 

 

Werkingssfeer 
Artikel 3.3 van het besluit bevat voorschriften voor het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is 
van een op grond van het besluit verplichte bodembeschermende voorziening. Het gaat daarbij om een 
bestaande of aan te leggen voorziening die aanwezig is vanwege het uitvoeren van bodembedreigende 
activiteiten. Dit artikel is ook van toepassing op afvloeiend hemelwater afkomstig van bodembeschermende 
voorzieningen die niet verplicht zijn, maar vrijwillig zijn aangebracht. 
 
Onder "afvloeiend hemelwater" wordt zowel verstaan hemelwater dat over een verharding afstroomt, als 
hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via een drainage wordt afgevoerd. 
 
Het hemelwater dat afkomstig is van het opslaan en overslaan van goederen is expliciet buiten de werking 
van artikel 3.3 gehouden. Voor deze activiteit zijn in paragraaf 3.3.6 (Opslaan en overslaan van goederen) 
van het besluit voorschriften opgenomen. Bij de opslag van goederen kan sprake zijn van lozing van 
afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van bodembeschermende voorzieningen. Voor dergelijke 
lozingen gelden de artikelen 3.33 en 3.34 van paragraaf 3.3.6 van het besluit. 
 
Uitgangspunt voor het lozen is dat afvloeiend hemelwater lokaal in het milieu wordt gebracht door lozing in 
het oppervlaktewater of op of in de bodem, of op een hemelwaterstelsel wordt geloosd, van waaruit lozing op 
of in de bodem of in het oppervlaktewater plaatsvindt. Lozing op het vuilwaterriool is in principe verboden. 
Lozing op het vuilwaterriool mag uitsluitend plaatsvinden, als er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid tot 
lozen is.  

Lozen hemelwater wel afkomstig van bodembeschermende voorzieningen 
Eventuele eisen aan lozingen van afvloeiend hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen 
zijn vermeld bij de activiteiten waarbij die voorzieningen zijn verplicht. De milieuhygiënische noodzaak voor 
deze bodembeschermende voorziening maakt dat ook afvloeiend hemelwater daarvan niet in alle gevallen 
zonder restricties geloosd kan worden. Overigens zal bij bodembeschermende voorzieningen niet altijd 
afvloeiend hemelwater vrijkomen, omdat veel activiteiten, waarvoor bodembeschermende voorzieningen zijn 
vereist, inpandig plaatsvinden. 

Lozing op bodem, oppervlaktewater, hemelwaterstelsel 
Afvloeiend hemelwater mag in principe zonder verdere restricties in het oppervlaktewater, op of in de bodem 
of op een hemelwaterstelsel worden geloosd. Bij het zonder restricties toestaan van het lozen van afvloeiend 
hemelwater is er van uitgegaan, dat in de praktijk enige verontreiniging bijna onontkoombaar is, maar dat 
door het treffen van preventieve maatregelen deze verontreiniging tot een minimum wordt beperkt. 
Verontreiniging kan ontstaan omdat de oppervlakken waarover het hemelwater afvloeit niet volledig schoon 
zijn, en afhankelijk van het materiaal waarmee het hemelwater in aanraking komt, vindt vaak enige mate van 
uitloging plaats. De beheerder van het terrein/oppervlak waar het hemelwater is neergekomen, is 
verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen en kan hierop worden aangesproken op 
grond van de zorgplichtbepaling (artikel 2.1 van het besluit). Eventueel kan het bevoegd gezag extra stellen 
op grond van de zorgplicht (maatwerkvoorschriften).  
Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld: 
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- het schoonhouden van de inrichting; 
- het dusdanig omgaan met milieugevaarlijke stoffen dat verontreiniging van het hemelwater wordt 

voorkomen; 
- het rekening houden met uitloging bij de keuze van materialen die aan hemelwater zijn blootgesteld; 
- een zodanige wijze van onkruidbestrijding dat onnodige verontreiniging van het hemelwater wordt 

voorkomen.  
Deze preventieve maatregelen zijn niet als voorschriften opgenomen. Slechts bij een aantal activiteiten zijn 
concrete voorschriften opgenomen. Voor het overige worden preventieve maatregelen als onderdeel gezien 
van de algemene zorgplicht.  

Lozing op vuilwaterriool 
Lozing op een vuilwaterriool wordt als een minder gewenste optie gezien. Het leidt tot transporteren van 
"schoon" water over grote afstanden, waarbij dit water door vermenging met ander afvalwater in het 
vuilwaterriool sterk verontreinigd raakt. Tijdens het transport kunnen overstorten plaatsvinden wanneer het 
stelsel de hoeveelheden niet kan verwerken. Daarnaast heeft het hemelwater ook negatieve effecten op het 
zuiveringsproces van het zuiveringstechnisch werk. In de praktijk is het hemelwater op het moment dat het 
vanuit het zuiveringstechnisch werk op het oppervlaktewater wordt geloosd veelal meer verontreinigd dan op 
het moment dat het in het riool kwam.  
 
Lozingen mogen uitsluitend plaatsvinden op een vuilwaterriool, als er redelijkerwijs geen andere 
mogelijkheid tot lozen is. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij een bedrijf dat gevestigd is op een locatie 
met een dusdanig hoge grondwaterstand dat bodemlozingen niet in redelijkheid mogelijk zijn, geen 
oppervlaktewater in de buurt is waarop geloosd kan worden en ook geen hemelwaterstelsel aanwezig is. Het 
toestaan van lozen op het vuilwaterriool is niet bedoeld voor die bedrijven die geen preventieve maatregelen 
(willen) treffen. Ook het voor de zekerheid lozen op het vuilwaterriool, voor het geval er bij de activiteit iets 
fout zou gaan, waardoor verontreiniging van het oppervlaktewater zou kunnen optreden, wordt bij de meeste 
activiteiten niet noodzakelijk en wenselijk geacht. 

Lokaal beleid 
Zoals hierboven gesteld wordt er van uitgegaan dat bij de meeste activiteiten door preventieve maatregelen 
verontreiniging van het hemelwater in voldoende mate kan worden voorkomen. Soms kan het gewenst zijn 
om, rekening houdend met de specifieke situatie, deze maatregelen te concretiseren, of zelfs - aanvullend 
op de preventieve maatregelen - enige mate van behandeling van het hemelwater voor te schrijven. Ook kan 
het zijn dat eisen moeten worden gesteld aan de hoeveelheid. Allereerst kan in overleg met de exploitant 
van een bedrijf afspraken worden gemaakt over de noodzakelijke maatregelen, bijvoorbeeld enige mate van 
berging. Daarnaast is het mogelijk om dit formeel te regelen. Voor individuele gevallen biedt een 
maatwerkvoorschrift bij de zorgplichtbepaling (artikel 2.1 van het besluit) daartoe de mogelijkheid. Op grond 
van de zorgplicht kunnen bijvoorbeeld specifieke voorschriften gericht op het voorkomen van bovenmatige 
verontreiniging van het hemelwater worden gesteld. Dit kan aan de orde zijn als bij een bouwwerk gekozen 
is voor toepassing van grote oppervlakken uitlogende materialen. Ook kunnen voorschriften worden gesteld 
die nodig zijn vanwege de capaciteit van het rioolstelsel. Ook bij het lozen in het oppervlaktewater of op of in 
de bodem kunnen voorschriften voor de hoeveelheid nodig zijn.  
Een gemeentelijke verordening zoals bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer (Wm) biedt de 
mogelijkheid om gebiedsgerichte regels voor afvloeiend hemelwater te stellen. De verordeningsmogelijkheid 
van de gemeente geldt voor lozingen op of in de bodem en voor lozingen in een voorziening voor inzameling 
en transport van afvalwater, zoals een openbaar vuilwaterriool of een openbaar hemelwaterstelsel, en kan 
met name relevant zijn daar waar het afvloeiend hemelwater via een openbaar hemelwaterstelsel op of in de 
bodem of in het oppervlaktewater wordt gebracht. Deze verordening biedt de gemeente onder meer de 
mogelijkheid om te bepalen dat bestaande lozingen van afvloeiend hemelwater op een vuilwaterriool binnen 
een in de verordening genoemde termijn moeten worden beëindigd. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen binnen inrichtingen 
Neerslag op verhardingen kan via oppervlakkige afspoeling of via een regenwaterafvoersysteem in het 
oppervlaktewater terecht komen. Het kan daarbij gaan om halfopen verhardingen, zoals tegels en klinkers, 
en gesloten verhardingen, zoals asfalt en beton. Indien op verhardingen binnen inrichtingen gebruik gemaakt 
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wordt van gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, moet worden voldaan aan 
de eisen van het derde en vierde lid van artikel 3.3. Selectieve toepassingstechnieken zijn onder andere 
sensorgestuurde spuitsystemen, onkruidbestrijkers en spuitlansen. Gewasbeschermingsmiddelen mogen 
niet worden toegepast op verhardingen, als binnen 24 uur aanzienlijke kans is op neerslag. 

Overgangsrecht 
Op grond van artikel 6.18 geldt een overgangsrecht voor bestaande situaties, waar het afvloeiend 
hemelwater op het vuilwaterriool wordt geloosd. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om een termijn te 
koppelen aan het beëindigen van een dergelijke bestaande situatie (maatwerkvoorschrift).  
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Opslaan en overslaan van goederen 
 

Document Toelichting "Opslaan en overslaan van goederen" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit 

§ 3.3.6, artikel 3.31 t/m 3.40 
§ 6.13a, artikel 6.24a 

Ministeriële Regeling 
§ 3.3.5, artikel 3.39 t/m 3.55 
§ 6.1, artikel 6.5c 

Versie 26 april 2012 

 

Werkingssfeer 
Paragraaf 3.3.6 van het besluit en paragraaf 3.3.5 van de regeling stellen voorschriften voor de op- en 
overslag van allerlei goederen. Het gaat hier meestal om bulk- en stuksgoederen, waarbij de belangrijkste 
milieuproblemen stuiven, morsen, afstromen en uitlogen zijn. De voorschriften zijn ook van toepassing op het 
opslaan en overslaan van afvalstoffen  
 
Met ingang van 1 januari 2011 zijn de voorschriften voor deze activiteit verplaatst van paragraaf 4.1.5 van 
het besluit naar paragraaf 3.3.6. Daarbij zijn de voorschriften met betrekking tot de werkingssfeer, de 
bepalingen over lozingen en de voorschriften voor bodembescherming aangepast. Deze toelichting beschrijft 
de situatie zoals deze geldt na 1 januari 2011.  

Inerte goederen en andere goederen dan inerte goederen 

Inerte goederen 
De belangrijkste groep goederen die onder deze paragraaf valt zijn inerte goederen. In deze groep worden 
goederen ingedeeld die bij opslag geen significante milieubelasting geven.  
Inerte goederen zijn goederen die niet vallen onder de in artikel 1.1 van het besluit gedefinieerde begrippen 
"bodembedreigende stof", "gevaarlijke stof" of "CMR-stof". Dat betekent dat inerte goederen in principe de 
bodem en het oppervlaktewater niet verontreinigen en geen externe veiligheidseffecten zullen veroorzaken. 
De belangrijkste milieubelasting die sommige inerte goederen wel kunnen veroorzaken komt voort uit 
stuifgevoeligheid. Daarnaast is het niet de bedoeling dat inerte goederen bij op- en overslag in het 
oppervlaktwewater terecht komen. 
Inerte goederen kunnen verder brandgevaarlijk zijn. De voorschriften voor brandveiligheid van de opslag van 
goederen die geen gevaarlijke stoffen zijn (zoals hout en plastic), zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. 
In het Activiteitenbesluit zijn hieraan daarom geen eisen gesteld. 
 
In de regeling zijn goederen aangewezen die in ieder geval als inert worden gekarakteriseerd. Voorbeelden 
zijn straatmeubilar, papier, textiel, vlakglas en ijzer. De opsomming uit de regeling is vooral bedoeld ter 
verduidelijking. Voor niet genoemde goederen zal individueel getoetst moeten worden of deze als inert 
mogen worden beschouwd.  
Voor inerte goederen geldt: 
- Bij opslag hoeven geen bodembeschermende voorzieningen te worden toegepast. 
- Voorkeursroute voor verwijdering van afvalwater dat met deze goederen in contact is geweest is lozing 

op bodem of in een oppervlaktewaterlichaam. Onopgeloste bestanddelen moeten worden afgescheiden.
- Lozing van afvalwater dat met met deze goederen in contact is geweest op de riolering is niet toegestaan. 

Andere goederen dan inerte goederen bij inrichtingen type B 
Voor inrichtingen type B heeft deze paragraaf een vangnetfunctie. Dat wil zeggen dat in deze paragraaf de 
voorschriften staan voor op- en overslag van goederen die niet al in andere paragrafen geregeld zijn.  
 
Goederen die niet inert zijn en niet in onder een van de andere paragrafen vallen zijn vooral bodem-
bedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen zijn. Voor deze goederen kunnen alle bepalingen in de 
paragraaf van toepassing zijn. 
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Ook de opslag van asbest is in deze paragraaf opgenomen. Aangezien voor de opslag van asbest dat van 
buiten de inrichting komt in bijna alle gevallen de uitgebreide omgevingsvergunning vereist blijft, kan asbest 
bij een inrichting type B alleen voorkomen bij een gemeentelijk inzamelpunt. 
 
Het composteren van eigen materiaal voor inrichtingen type B is ook in deze paragraaf opgenomen. Voor 
composteren wordt net als voor de opslag van vaste mest verwezen naar het Besluit landbouw. Dit is een 
tijdelijke regeling, die komt te vervallen op het moment van samenvoeging met het Besluit landbouw. 

Andere goederen dan inerte goederen bij inrichtingen type C 
Bij inrichtingen type C zijn de voorschriften met betrekking tot het opslaan en overslaan van andere 
goederen dan inerte goederen alleen van toepassing in twee bijzondere situaties. 
1. Er sprake is van een autodemontagebedrijf, een zuiveringtechnisch werk of een gemeentelijk 

inzamelpunt voor afvalstoffen. 
De werkingssfeer van de voorschriften is hetzelfde als voor een inrichting type B, dus ook dan is het een 
vangnet dat van toepassing is als de andere paragrafen niet van toepassing (zouden) zijn.  

2. Er wordt geloosd in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam, ten gevolge van het op- en overslaan 
van goederen die niet inert zijn. De lijst met aangewezen oppervlaktewaterlichamen is opgenomen in 
bijlage II van de regeling (zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/Bijlage2/). Is er sprake van lozing 
van afvalwater dat vrijkomt bij het opslaan of overslaan van andere goederen dan inerte goederen dan 
zijn de voorschriften van toepassing.  

 
Gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden overigens in de regel niet onverpakt in de buitenlucht op- en 
overgeslagen. Als dit toch gebeurt zijn maatregelen nodig om contact met hemelwater te voorkomen. In dat 
geval geldt deze paragraaf op grond van de Waterwet, en wordt alleen de lozing geregeld. Voor de andere 
aspecten blijft de omgevingsvergunning milieu of het Besluit landbouw het toetsingskader. 

Stuifgevoelige goederen 
De eisen aan het opslaan en overslaan van goederen zijn onder meer afhankelijk van de mate waarin de 
goederen kunnen verstuiven. Daartoe zijn goederen waarvoor dat relevant is ingedeeld de stuifklassen S1 
tot en met S5. Goederen met stuifklasse S5 zijn nauwelijks of niet stuifgevoeg. De betekenis van de overige 
klassen S1 tot en met S4 is als volgt: 
 
 Niet bevochtigbaar Wel bevochtigbaar 
Sterk stuifgevoelig S1 S2 

Licht stuifgevoelig  S3 S4 
 
In bijlage 4.6 van de NeR is een lijst opgenomen met de indeling in stuifklassen van de stuifgevoelige 
goederen. Voor stoffen die in de bijlage niet zijn ingedeeld in een bepaalde stuifklasse maakt het bevoegd 
gezag in overleg met het bedrijf een passende indeling. 
 
Stoffen van klasse S1 en S3 mogen alleen binnen worden opgeslagen en gemengd. Stoffen van klasse S2 
en S4 mogen ook buiten worden opgeslagen, maar moeten dan vochtig worden gehouden. Overslag van 
stuifgevoelige goederen mag buiten plaatsvinden maar is alleen toegestaan als het niet te hard waait. 
Voor goederen in stuifklasse S4 zijn geen erkende maatregelen voorgeschreven. Voor deze stoffen zullen 
alleen bij uitzondering maatregelen nodig zijn om stofverspreiding tegen te gaan. Wanneer goederen 
behorend tot stuifklasse S4 voor langere tijd in de open lucht worden opgeslagen, kan ter voorkoming van 
een waarneembare stofpluim de berg zo vaak als nodig is met water en/of een zogenoemd vastleggend 
middel of bindmiddel worden besproeid. 
 
Voor stoffen die behoren tot stuifklasse S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig) zijn in het besluit en de regeling 
geen voorschriften gesteld om stuiven tegen te gaan. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/Bijlage2/
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Windsnelheid 
Voor stoffen van stuifklasse S1, S2 en S3 mag vanaf bepaalde windsnelheden geen overslag meer plaats 
vinden. De NeR bevat daarnaast ook de eis dat voor klasse S4 en S5 geen overslag plaats vindt bij 
windsnelheden groter dan 20 meter per seconde (windkracht 8-9). Dit laatste is dermate vanzelfsprekend dat 
het niet in de voorschriften is opgenomen. 
 
Het besluit bevat de mogelijkheid om met een maatwerkvoorschrift overslag bij windsnelheden groter dan 
het gestelde maximum onder voorwaarden toe te staan. De mogelijkheid voor maatwerk is breed gehouden, 
maar in het algemeen is het niet de bedoeling dat bij hogere windsnelheden gewerkt wordt, en wordt 
aanbevolen deze mogelijkheid alleen te gebruiken voor gevallen waarin de wind toeneemt tijdens het 
overslaan. 

Stofemissies opslag in de buitenlucht 
Op- of overslag in de buitenlucht moet zo plaatsvinden dat geen waarneembare stofverspreiding optreedt. 
Daarmee wordt ook verontreiniging van de omgeving en een oppervlaktewaterlichaam en afspoelen van stof 
voorkomen. Goederen in de buitenlucht moeten zodanig worden op- of overgeslagen dat op een afstand van 
2 meter van de bron de uitstoot van stof met het blote oog niet waarneembaar is. De belangrijkste indicator 
voor het optreden van emissies is een zichtbare stofpluim. Een bedrijf moet zelf maatregelen treffen om te 
voorkomen dat zo'n stofpluim ontstaat. 
 
Er zijn diverse mogelijkheden om hieraan te voldoen, zoals het bevochtigen van de goederen, het afdekken 
van de goederen of het aanleggen van windreductieschermen. Voor de overslag zijn maatregelen mogelijk 
zoals een maximale storthoogte van een meter, maatregelen bij storttrechters en maatregelen bij continu 
mechanisch transport overeenkomstig de NeR.   
 
De regeling geeft een reeks erkende maatregelen gericht op de opslag, het mengen en de overslag van 
goederen. Verder zijn maatregelen opgenomen voor verschillende vormen van overslag, zoals het verladen 
door middel van storttrechters, het laden en lossen met grijpers, het beladen en lossen van lichters en het 
laden en lossen met pneumatische elevatoren. 
De maatregelen bestaan uit het bevochtigen, gesloten systemen voor continu transport, afzuiging van 
storttrechters en afgesloten grijpers waarmee zichtbare stofpluimen kunnen worden voorkomen. Als een 
bedrijf stofpluimen kan voorkomen met andere maatregelen of zelfs zonder (de erkende) maatregelen toe te 
passen, is dat ook goed. Zolang het doel, namelijk het voorkomen van waarneembare stofpluimen, maar 
wordt bereikt. 
 
Als een inrichting de erkende maatregelen toepast, voldoet het aan het doelvoorschrift. Mocht het bevoegd 
gezag toch constateren dat er structureel stofpluimen te zien zijn, dan is dat vooral aanleiding om te kijken of 
de maatregelen goed worden toegepast. Handhaven gebeurt op de visuele waarneembaarheid van de 
stofpluim. Behalve de erkende maatregelen is een aantal extra maatregelen mogelijk die kunnen helpen om 
de stofemissie te verminderen. Deze maatregelen worden hieronder beschreven.  

Stuifklasse S2 
Voor goederen in stuifklasse S2 is bevochtiging een goede oplossing. De frequentie van bevochtiging moet 
uiteraard nog steeds zodanig zijn dat geen zichtbare stofverspreiding optreedt. Bij kleine en kortstondige 
opslag in de open lucht kan ook met een zeil of iets dergelijks worden afgedekt. Het bevoegd gezag oordeelt 
in voorkomende situaties of afdekken met een zeil voldoende is. Behalve de erkende maatregelen, helpen 
ook de onderstaande maatregelen om stofverspreiding tegen te gaan: 
- afdekking; 
- aanleg van windreductieschermen; 
- oriënteren van de lengteas van de opslag in de voornaamste windrichting; 
- nat- en/of schoonhouden van onbezette opslagterreinen. 

Mengen van goederen 
Om te voorkomen dat tijdens het mengen stofhinder ontstaat kunnen bij het opbouwen van een menghoop in 
de buitenlucht ook nog de volgende maatregelen worden getroffen: 
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- het talud van de menghoop is niet groter dan het natuurlijke talud; 
- de laatst opgebrachte laag bestaat uit de minst stuifgevoelige component van het mengsel; 
- de laag wordt voldoende vochtig gehouden. 

Stofemissies opslag in gesloten ruimtes 
De opslag en mengen van goederen die behoren tot stuifklassen S1 of S3, en die dus niet bevochtigbaar 
zijn, moet plaatsvinden in gesloten ruimtes. Onder gesloten ruimtes wordt verstaan opslag in een gebouw of 
in een silo of gesloten container.  
 
Op- en overslag en mengen in gesloten ruimtes moet voldoen aan een bepaalde emissieconcentratienorm 
van totaal stof. Deze emissieconcentratienorm is afhankelijk van de massastroom. Stoffen die behoren tot 
stuifklasse S1 moeten worden opgeslagen in gesloten containers of volledig afgesloten ruimtes. Dergelijke 
ruimtes hebben (uitzonderingen daargelaten) geen ventilatie. Stoffen behorend tot stuifklasse S3 kunnen 
worden opgeslagen in een loods met ventilatiesleuven. Zolang er niet geforceerd geventileerd wordt, zal bij 
de opslag worden voldaan aan de emissie-eisen. 

Discontinue stofemissies 
De emissieconcentratienormen gelden ook voor discontinue stofemissies, zoals het stof dat vrijkomt bij het 
overslaan (storten) van meel bij een bakkerij. In het algemeen geldt dat de eisen voor stofemissies alleen 
van toepassing zijn als de grensmassastroom van 200 gram per uur wordt overschreden en er jaarlijks meer 
dan 100 kilogram stof geëmitteerd wordt. Bij incidentele emissies zoals die in de bakkerijbranche is vaak 
lastig te bepalen of deze grenzen overschreden worden. Vanuit het Arbo-convenant grondstofallergie 
worden in de sector bovendien brongerichte maatregelen genomen om de stofemissies zoveel mogelijk te 
voorkomen. Bakkerijen die aan dit convenant meewerken stellen een stofbeheersingsplan op. Meer 
informatie over deze aanpak is te vinden op www.blijmetstofvrij.nl. Het is aannemelijk dat de bakkerijen op 
deze manier tevens onder de grensmassastroom blijven en derhalve voldoen. 

Volledig gesloten container of ruimte 
Bij opslag van stuifgevoelige goederen in een volledig gesloten container of ruimte wordt automatisch 
voldaan aan de emissieconcentratienorm. Voor de sterk stuifgevoelige goederen (S1 en S2, inclusief 
houtmot) komt ook opslag in een gesloten container voor met een afzuigpunt, bijvoorbeeld voor pneumatisch 
transport of om de ruimte op onderdruk te houden. In dat geval is op dat afzuigpunt een filtrerende 
afscheider nodig en dient het afzuigpunt bovendaks uit te komen. 

Opslag in een silo 
Als goederen van stuifklasse S3 of S4 worden opgeslagen in een silo met ventilatieopeningen of sleuven 
blijft de emissie doorgaans onder de genoemde massastroom en is een filtrerende afscheider dus niet nodig. 
Alleen bij uitzondering (bijvoorbeeld als een geforceerde ventilatie of zichtbare stofemissie plaatsvindt) zijn 
aanvullende voorzieningen nodig om aan de emissieconcentratienorm te voldoen. 

Filtrerende afscheider 
Met een filtrerende afscheider wordt een installatie of een deel van een installatie bedoeld om deeltjes in 
vaste of vloeibare vorm (met in begrip van aërosolen) te verwijderen uit een vloeistof- of gasstroom door 
gebruik te maken van een filter van deels doorlaatbaar materiaal. Afscheiding van de deeltjes vindt plaats 
door zeefwerking, directe botsing en/of aantrekkingskracht.  
Voor het verwijderen van vaste deeltjes uit een gasstroom kan onder een filtrerende afscheider ten minste 
worden verstaan:  
- doekfilter (ook wel slangenfilter of zakkenfilter); 
- compactfilter (ook wel cassettefilter of enveloppenfilter); 
- verbeterde compactfilter (ook wel sintamatic, sinterlamellenfilter of spirot tubes); 
- keramisch filter; 
- twee-traps stoffilter (ook wel metaalgaas filter); 
- absoluutfilter (oppervlakte filter, patronenfilter, microfilter, HEPA filter). 

http://www.blijmetstofvrij.nl
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Stofemissies overslag 
Om stofverspreiding bij overslag te voorkomen verdient het de voorkeur om, als dat mogelijk is, de 
storthoogte automatisch te regelen. Als onderdeel van de zorgplicht zal de inrichting ter beperking van 
stofemissies door overslag van en naar schepen en daaruit volgende verontreiniging van een 
oppervlaktewaterlichaam zorgen dat grijpers en laadruimte niet overvuld worden en de laadruimte van het 
schip zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, gesloten worden gehouden. Dit betekent bijvoorbeeld dat zodra 
een laadruim gevuld is dit ook direct gesloten zal worden. Wanneer geen aan- of afvoer plaatsvindt wordt de 
opslagruimte goed afgesloten. 

Continue mechanisch transport 
Onder continue mechanisch transport worden bijvoorbeeld band-, schroef- of kettingtransporteurs verstaan. 

Verladen 
Behalve de erkende maatregelen helpen ook de onderstaande maatregelen om stofverspreiding tegen te 
gaan:  
- Voor het verladen van sterk stuifgevoelige goederen behorend tot de stuifklasse S1 en S2 dienen 

storttrechters zodanig te zijn geconstrueerd dat na het openen van de grijper boven de trechter geen - 
meer dan 1 meter buiten de trechterrand zichtbare - stofverspreiding kan optreden; 

- Het uitlooppunt van storttrechters mag geen stofverspreiding veroorzaken; 
- De capaciteit van de afzonderlijke delen van de verlaadinstallatie moet goed op elkaar afgestemd zijn. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met de maximale vullingsgraad van de trechter. De maximale 
vullingsgraad bedraagt voor: 
-  Stuifklasse S1 en S2 75%; 
-  Stuifklasse S3 en S4 85%. 

Laden en lossen met grijpers 
Behalve de erkende maatregelen kunnen ook de volgende maatregelen als onderdeel van de zorgplicht 
helpen om stofverspreiding tegen te gaan: 
- het gebruik van deugdelijke en van de bovenkant afgesloten grijpers bij laden en lossen van goederen 

van stuifklasse S4; 
- tijdens het openen van de grijper voorkomen dat stofverspreiding optreedt in de omgeving van het 

stortpunt; 
- de grijper tijdens het lossen pas openen nadat deze onder de rand van de storttrechter, dan wel onder de 

rand van de windschermen, is gezakt. 
In het geval waarin door middel van een zodanige bevochtiging ook verstuiving bij het laden en lossen met 
behulp van grijpers kan worden voorkomen, kan dit als alternatieve maatregel worden voorgelegd aan het 
bevoegd gezag. 

Beladen en lossen van lichters 
Behalve de erkende maatregelen helpen ook de onderstaande maatregelen om stofverspreiding tegen te 
gaan:  
- in de stortkoker zijn remschotten of een dergelijke andere voorziening aangebracht om de snelheid van 

het te storten materiaal te reduceren; 
- bij sterk stuifgevoelige goederen wordt de stortkoker afgezogen; 
- bij het gebruik van een stortkoker met de zogenoemde visbekconstructie wordt de stortkoker afgezogen 

waarbij de afgezogen hoeveelheid lucht groter moet zijn dan de hoeveelheid lucht die wordt verplaatst 
door het stortgoed; 

- bij het lossen worden grijpers pas geopend nadat deze voldoende onder de rand van het ruim zijn gezakt.  
In het geval waarin door middel van een zodanige bevochtiging ook verstuiving bij het beladen en lossen van 
lichters met bulkgoederen kan worden voorkomen, kan dit als alternatieve maatregel worden voorgelegd aan 
het bevoegd gezag. 

Laden en lossen van schepen 
Om te voorkomen dat stoffen in een oppervlaktewaterlichaam terecht komen, moeten maatregelen worden 
genomen. Bij overslag van schip naar oever betekent dit dat het schip zo dicht mogelijk tegen de oever 
gelegd moet worden. Aan dit voorschrift wordt in ieder geval voldaan als het schip zo afgemeerd kan worden 
dat er geen ruimte tussen schip en kant zit. In de praktijk is dat niet altijd haalbaar, en zal er bij overslag een 
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spleet tussen schip en kant ontstaan. In de regeling is bepaald dat deze spleet in ieder geval niet breder 
mag zijn dan aangegeven. Dat laat overigens onverlet dat de inrichtinghouder de spleet zo klein mogelijk 
moet houden en verder ook alles moet doen om te voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam 
raken. 

Stofemissies vullen transportmiddel 
De eisen voor de stofemissie vanwege het vullen van het transportmiddel kunnen soepeler zijn dan voor de 
opslag, omdat het hier gaat om een incidentele emissie. Pneumatisch transport van houtmot en andere 
stuifgevoelige goederen komt steeds minder vaak voor. Als een transportwagen pneumatisch gevuld wordt is 
er op de wagen een afblaaspunt voor de transportlucht. Om emissie van de stuifgevoelige goederen te 
beperken en te kunnen voldoen aan de stofemissienorm kan er op dat afblaaspunt een stoffilter worden 
aangebracht. 

Stofemissies aan- en afrijdend verkeer 
Voor verkeer op en vanaf het opslagterrein zijn geen eisen opgenomen. Om stofverspreiding vanaf het 
opslagterrein tegen te gaan kunnen indien nodig de volgende maatregelen als maatwerkvoorschrift worden 
voorgeschreven:  
- Het aantal verkeersactiviteiten op het terrein zo gering mogelijk te houden; 
- Transport op het terrein zo mogelijk continu mechanisch of pneumatisch plaats te laten vinden; 
- Autoverkeer te beperken tot verharde wegen die regelmatig schoongemaakt worden; 
- Het afschermen van wegen van het onverharde terrein; 
- De snelheid van voertuigen op het terrein te beperken; 
- De wegen van het terrein te sproeien. 
Stofverspreiding door voertuigen buiten het opslagterrein kan worden voorkomen door voertuigen schoon te 
spuiten en de banden te reinigen alvorens deze het opslagterrein verlaten en door de laadruimte zodanig te 
benutten, in te delen of af te dekken, dat stofverspreiding door morsgoed op wegen onmogelijk wordt. 

Vervuiling omgeving 
Bij op- en overslag van goederen langs oppervlaktewaterlichamen moet zo veel mogelijk worden voorkomen 
dat de goederen afvloeien in een oppervlaktewaterlichaam (bijvoorbeeld zand of grind op de oever). 
Hetzelfde geldt voor het in de bedrijfsriolering geraken van goederen, omdat daarmee een adequate afvoer 
van afvloeiend hemelwater zou kunnen worden belemmerd en het hemelwater onnodig wordt vervuild door 
de opgeslagen goederen.  
 
Bulkopslag heeft, zonder beschermende maatregelen, de neiging een steeds groter terrein te gaan beslaan 
omdat de hoop uitzakt. Indien die opslag dicht bij een oppervlaktewaterlichaam is gelegen zal de opslag zich 
op een gegeven moment uitstrekken tot in een oppervlaktewaterlichaam. Dit kan worden voorkomen door de 
opslag op minstens twee meter vanaf de oever of de kade te houden of door middel van het plaatsen van 
een keerwal waarmee voorkomen wordt dat de hoop uitzakt.  
 
Het voorkomen van verontreiniging is een essentieel onderdeel van een goede bedrijfsvoering en de 
zorgplicht, die elke inrichting heeft. Een goed voorbeeld daarvan is dat eventuele morsverliezen in de 
nabijheid van een oppervlaktewaterlichaam of de riolering zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hierdoor 
wordt vervuiling van een oppervlaktewaterlichaam vanuit deze bron voorkomen. Een andere maatregel is de 
morsverliezen op kades, steigers, pontons en scheepsdelen direct, of in ieder geval binnen 24 uur, na het 
beëindigen van de overslagactiviteit op te ruimen. In die gevallen dat dit zou leiden tot een onredelijke 
inspanning zal de inrichting gemakkelijk kunnen aantonen dat zo een maatregel niet onder de zorgplicht valt. 

Vervuiling oppervlaktewaterlichaam 
Op grond van artikel 3.35 van het besluit is opslag boven een oppervlaktewaterlichaam van andere 
goederen dan inerte goederen niet toegestaan, behalve benedendeks op een binnenschip. Een voorbeeld 
hiervan is een bunkerstation voor de binnenvaart. Dergelijke schepen moeten voldoen aan de eisen van de 
binnenvaartregelgeving.  
Als uit de goederen vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, bijvoorbeeld oliefilters uit een 
scheepsmotor, dan moeten de goederen benedendeks worden opgeslagen boven een lekbak. 
Als de goederen worden verladen, en dus bovendeks of op een steiger aanwezig zijn, dan moeten 
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maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de bodembedriegende vloeistof die eruit lekt in een 
oppervlaktewaterlichaam komt, bijvoorbeeld door de goederen in een lekbak te houden, of een andere 
vloeistofkerende voorziening toe te passen, zodat bij morsen de vloeistof kan worden opgeruimd voordat die 
in een oppervlaktewaterlichaam terecht komt. 
 
Laad- en losactiviteiten boven een oppervlaktewaterlichaam (bijvoorbeeld bovendeks en op steigers) zijn wel 
toegestaan, maar hierbij moeten de maatregelen in de regeling worden toegepast ter bescherming van een 
oppervlaktewaterlichaam. 

Afvalwater 

Inerte stoffen 
Afvalwater dat met inerte goederen in contact is geweest en daardoor verontreinigd is met deze goederen, 
moet bij voorkeur (her)gebruikt worden voor bevochtiging van de goederen, ter voorkoming van 
stofverspreiding. In lijn met de voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afvalwater (artikel 10.29a Wm) 
wordt het afvalwater bij voorkeur hergebruikt en eventueel overtollig afvalwater wordt geloosd onder de 
voorwaarden die in artikel 3.33 van het besluit worden gesteld. In het algemeen zal dit (verzameld) 
afstromend hemelwater, schrob- en spoelwater of water van een nevelgordijn zijn.   
 
Afvalwater dat slechts met inerte goederen in aanraking is geweest dient bij voorkeur direct geloosd te 
worden (een oppervlaktewaterlichaam, bodem of schoonwaterriool), waarbij de hoeveelheid onopgeloste 
bestanddelen beperkt dient te worden tot minder dan 300 milligram per liter. Dit kan bijvoorbeeld 
gerealiseerd worden met preventieve maatregelen en eventueel een slibvangput voorafgaande aan de 
lozing. Indien een directe lozing redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld door afwezigheid in de nabijheid 
van een oppervlaktewaterlichaam of een schoonwaterriool en een bodem die ongeschikt is voor lozingen, 
kan het afvalwater geloosd worden op het vuilwaterriool, waarbij ook gezorgd moet worden dat het niet meer 
dan 300 milligram per liter onopgeloste bestanddelen bevat. Dit ter voorkoming van dichtslibben van het 
vuilwaterriool. 
 
De eis voor onopgeloste stoffen geldt voor enig steekmonster. Dat wil zeggen dat alleen in extreme situaties 
deze concentratie mag worden aangetroffen, bijvoorbeeld bij extreme regenval. Concentraties van ongeveer 
100-150 mg/l zijn normaal en daaronder bestaat in principe geen probleem. Als concentraties worden 
aangetroffen tussen de 100-150 mg/l en 300 mg/l kan de handhaver vragen gaan stellen. Overschrijding van 
de norm van 300 mg/l betekent optreden. 
 
Naast de eis van 300 mg/l is het mogelijk bij maatwerk een strengere eis te stellen. Dit maatwerk is in 
principe alleen mogelijk op grond van een BBT afweging, wanneer de aard van het materiaal en de omvang 
van de activiteiten dit noodzakelijk maakt. Een strengere eis is dus alleen redelijk bij activiteiten met een 
grote omvang en goederen die makkelijk bezinken.  

Niet-inerte stoffen 
Bij op- en overslag van andere stoffen dan inerte stoffen is geen voorkeur voor de lozingsroute opgenomen, 
ondanks dat ook hier het uitgangspunt van artikel 10.29a Wm geldt (dus bij voorkeur directe lozing). Bij 
directe lozing in een oppervlaktewaterlichaam, de bodem of het schoonwaterriool gelden de grenswaarden 
volgens tabel 3.34 van het besluit als voorwaarden. Niet voor alle goederen zijn alle parameters uit tabel 
3.34 relevant. Zo zijn bijvoorbeeld voor agribulk alleen het chemisch zuurstofverbruik, totaal stikstof en fosfor 
van belang.  
Bij lozing op het vuilwaterriool mag het te lozen afvalwater niet meer dan 300 milligram per liter onopgeloste 
stoffen bevatten. Voorwaarde is wel dat het vuilwaterriool de hoeveelheid afvalwater kan verwerken. Dit kan 
eventueel worden beperkt met een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1 van het besluit. Lozing in 
een oppervlaktewaterlichaamlichamen die niet zijn aangewezen (zie voor de aangewezen 
oppervlaktewateren bijlage II van de regeling) is in principe verboden, maar kunnen bij een inrichting type B 
via een Waterwetvergunning met de reguliere voorbereidingsprocedure alsnog worden toegestaan.  
 



11 van 48Correspondentienummer: hl7hlskod9

AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit 6-9-2012

De lozingsnormen van tabel 3.34 van het besluit kunnen bij maatwerkvoorschrift worden verruimd indien het 
belang van het bescherming van het milieu zich hiertegen niet verzet. Bij beoordeling van deze verruiming 
zal moeten worden getoetst of de verruiming de kwaliteitsdoelstellingen voor het ontvangend 
oppervlaktewaterlichaam niet verstoren. Ook zal bij verruiming nog steeds BBT toegepast moeten worden 
voor de lozing. 
 
De eis voor onopgeloste stoffen geldt voor enig steekmonster. Dat wil zeggen dat alleen in extreme situaties 
deze concentratie mag worden aangetroffen, bijvoorbeeld bij extreme regenval. Concentraties van ongeveer 
100-150 mg/l zijn normaal en daaronder is er in principe geen probleem. Als concentraties worden 
aangetroffen tussen de 100-150 mg/l en 300 mg/l kan de handhaver vragen gaan stellen. Overschrijding van 
de norm van 300 mg/l betekent optreden.  
 
Er is een maatwerkmogelijkheid om de norm voor onopgeloste stoffen aan te scherpen. Ook hieraan zal een 
toetsing aan BBT ten grondslag moeten liggen, net als bij inerte goederen. Ook kan het voorkomen dat de 
concentratie aan onopgeloste stoffen samenhangt met een andere norm, bijvoorbeeld voor zware metalen 
(die zich vaak aan onopgeloste bestanddelen binden). In dat geval is het mogelijk voor onopgeloste stoffen 
een strengere norm bij maatwerk te stellen, als dat nodig is om te voldoen aan de norm voor zware metalen. 

Controlevoorziening afvalwater 
Het te lozen afvalwater moet in alle gevallen, ongeacht of sprake is van inerte dan wel niet-inerte stoffen, op 
doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd. Dit enerzijds ter toetsing aan de grenswaarden en anderzijds 
ter controle of voldaan wordt aan de zorgplichtbepaling.  

Geur 
In de regeling zijn voorschriften gesteld voor het op- en overslaan van bederfelijke afvalstoffen. 'Bederfelijke 
afvalstoffen' zijn niet inerte goederen waarbij geurhinder een rol kan spelen. 
 
Niet-houtachtige plantenresten die worden opgeslagen gaan bij de opslag composteren. Als dat 
composteren niet goed plaats vindt leidt dit tot percolaatvorming, en kan er geurhinder optreden. Om die 
reden moet een inrichting waar dergelijk materiaal wordt neergelegd kiezen. Of het materiaal wordt binnen 
14 dagen afgevoerd, of de inrichting verwerkt het binnen 14 dagen in een eigen composteringsplaats. De 
eisen aan de composteringsplaats worden gesteld in het Besluit landbouw. 
Over het algemeen zal binnen 14 dagen het composteerproces nog niet zo ver gevorderd zijn dat geurhinder 
te verwachten is. Bij bijzonder nat materiaal of geshredderd materiaal zou eerder geurhinder op kunnen 
treden. In die gevallen is het mogelijk om bij maatwerk nadere eisen aan de opslag en afvoerfrequentie te 
stellen. 

Bodem  
In de regeling zijn bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven voor andere dan inerte goederen. In 
deze groep zijn twee belangrijke subgroepen aan te wijzen namelijk een groep met goederen waaruit 
vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken en een groep met goederen die significant kunnen 
uitlogen. 

Groep 1: Goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken 
Het is ongewenst dat vloeibare bodembedreigende stoffen in bodem en oppervlaktewaterlichaam terecht 
komen. De meest voorkomende vloeibare bodembedreigende stof die uit goederen kan lekken is olie, maar 
organisch materiaal (BZV) komt ook voor. Voor deze groep geldt: 
- Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer (of lekbak). Uit de algemene bodemvoorschriften volgt 

dat deze beschermd is tegen inregenen, zodat afvalwater alleen bestaat uit de gelekte vloeistof en 
afvalwater van reinigingsactiviteiten. 

- Lozing op bodem of oppervlaktewaterlichaam van afvalwater dat met deze goederen in contact is 
geweest is niet wenselijk. 

- De voorkeursroute voor verwijdering van afvalwater dat met deze goederen in contact is geweest is 
lozing op de riolering. Als er uit de goederen olie kan lekken, moet voor lozing een olie-afscheider worden 
toegepast. 
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In artikel 3.44 van de regeling is een aantal goederen aangegeven die in ieder geval in deze groep vallen. 

Groep 2: Goederen die significant kunnen uitlogen 
Hierin worden goederen ingedeeld die bij contact met water kunnen gaan uitlogen. Er is geen 
standaardnorm om uitloging van alle goederen mee te kunnen kwantificeren. Om die reden is in artikel 3.44 
van de regeling een aantal goederen ingedeeld waarvan de uitloging in ieder geval significant is. Dit geeft 
voorbeelden aan de hand waarvan de niet-ingedeelde goederen beoordeeld kunnen worden. Voor deze 
groep geldt: 
- Deze goederen zijn alleen bodembedreigend bij contact met hemel- of grondwater. Als de opslag 

beschermd kan worden tegen hemelwater volstaat een goede vloer die niet vloeistofdicht hoeft te zijn. Als 
de opslag niet beschermd wordt tegen hemelwater is een vloeistofdichte vloer (of lekbak) nodig. 

- Lozing op bodem of oppervlaktewaterlichaam van afvalwater dat met deze goederen in contact is 
geweest is toegestaan, maar alleen in oppervlaktewaterlichamen die geen bijzondere bescherming 
behoeven en uitsluitend mits aan een aantal lozingseisen wordt voldaan. De onopgeloste bestanddelen 
moeten in ieder geval worden afgescheiden en, afhankelijk van het soort verontreiniging dat op kan 
treden, kan het zijn dat aanvullende technieken moeten worden toegepast om aan de lozingseisen te 
voldoen. 

- Bij lozing op de riolering moeten onopgeloste bestanddelen worden afgescheiden. 
 
Non-ferrometalen nemen een bijzondere positie in deze groep in. Metalen zoals koper, lood en zink logen uit 
bij contact met hemelwater. De zware metalen die uitlogen worden meegenomen door het afvalwater, en 
slaan voor het grootste deel neer als de onopgeloste stoffen worden afgescheiden voor de lozing. Hoewel 
voor deze goederen het uitgangspunt blijft dat ze bij voorkeur zo worden opgeslagen dat uitloging wordt 
voorkomen, omdat er geen contact is met hemelwater.  
 
Bij veel grote opslagen kan het voorkomen dat overkapping tot onevenredig grote kosten leidt. Dit is vooral 
bij zink het geval. Voor zink mag om die reden in gevallen dat overkapping niet redelijk is, volstaan worden 
met een goed afwaterende aaneengesloten vloer (bij voorkeur asfalt of ander materiaal zonder kieren). Als 
er contact is met hemelwater, zal op grond van het lozingsvoorschrift bij lozing op een aangewezen 
oppervlaktewaterlichaam of vuilwaterriool om aan de norm voor onopgeloste stoffen te voldoen een 
afscheider toegepast moeten worden, waarmee de bulk van de uitgeloogde metalen wordt afgevangen. Voor 
andere metalen dan zink doet de situatie zich minder vaak voor dat opslag onder overkapping onredelijk is. 
Om die reden kan bij andere metalen deze afwijking alleen bij maatwerk worden toegestaan. Het 
overgangsrecht regelt de situatie van een inrichting die onder het besluit komt te vallen en die vergunning 
had voor buitenopslag van andere metalen (zie artikel 6.1 van het besluit). 
 
In de regeling zijn ook enkele specifieke situaties geregeld. C-hout met KOMO-certificaat mag als 
bouwmateriaal worden toegepast. De uitloging is in dat geval beoordeeld, en wordt acceptabel geacht. 
Opslag van grotere hoeveelheden C-hout moet desalniettemin op een goede vloer plaats vinden, waarbij 
artikel 2.3 van de regeling ook van toepassing is, zodat stof dat vrijkomt moet worden opgeruimd. 
Daarnaast zijn er voorschriften voor de opslag van zonder reiniging herbruikbare grond, indien die wordt 
opgeslagen op een locatie waar die niet zou mogen worden toegepast. In dat geval is een goede 
onderafdekking nodig om menging met de bodem ter plaatse te voorkomen. Ook hier geldt dat artikel 2.3 
eveneens van toepassing is. 

Opslag baggerspecie 
Indien binnen een inrichting grond of baggerspecie wordt opgeslagen, en ter plaatse van de opslag voldoet 
de grond of baggerspecie aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit daaraan stelt is op grond van het 
Besluit bodemkwaliteit reeds een verkennend onderzoek van de bodem ter plaatse nodig, en is een 
nulsituatie-onderzoek dus niet nodig. 
Als deze opslag eenmalig is ten behoeve van een werk, is ook verder bodemonderzoek (m.n. eindsituatie-
onderzoek) niet nodig vanwege deze activiteit. Als de opslag binnen de inrichting vaker plaats vindt 
(bijvoorbeeld bij een gemeentelijk gronddepot), dan is een eindsituatie-onderzoek wel vereist. 



13 van 48Correspondentienummer: hl7hlskod9

AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit 6-9-2012

Opslag asbesthoudende afvalstoffen 
Particulieren kunnen asbesthoudend afval onder de voorwaarden van het Asbestverwijderingsbesluit 
afgeven aan de milieustraat. Voor de wijze waarop het ingenomen asbesthoudend afval na inname op de 
milieustraat moet worden opgeslagen wordt verwezen naar artikel 7 van dat besluit. Dat artikel regelt onder 
meer dat niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin verwijderd asbest of een verwijderd 
asbesthoudend product is verpakt, onmiddellijk wordt afgesloten en opgeslagen in een afgesloten 
opslagplaats. Artikel 3.40 van het Activiteitenbesluit regelt de opslag. De inname en acceptatie worden 
geregeld in artikel 2.14b van het besluit. 

Opslag vaste mest en composteren groenafval 
Bij inrichtingen die onder het besluit vallen is het houden van een klein aantal landbouwhuisdieren 
toegestaan, bijvoorbeeld in een dierenweide of een kinderboerderij. De precieze aantallen zijn te vinden in 
de bijlage behorende bij het Bor. Omdat het om een klein aantal gaat, zijn voor de stal of dierenweide zelf 
meestal geen voorschriften nodig. Wel gelden er eisen aan de bijbehorende opslag van vaste mest. De 
voorschriften uit de afdelingen 2.2, 2.3 en 2.4 van de bijlage van het Besluit landbouw milieubeheer zijn van 
overeenkomstige toepassing. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op het composteren van "eigen" 
materiaal. 

Vaste mest 
Vaste mest is mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren en die niet 
verpompbaar is, met uitzondering van compost.  

Regels opslag vaste mest in Besluit landbouw milieubeheer 
Voor de regels die gelden voor het opslaan van vaste mest, wordt in het Activiteitenbesluit verwezen naar de 
voorschriften zoals opgenomen in het Besluit landbouw milieubeheer. In paragraaf 2.2, 2.3 en 2.4 van de 
bijlage bij het Besluit landbouw milieubeheer zijn regels gesteld met betrekking tot bodembescherming, het 
beperken van geurhinder en het voorkomen van oppervlaktewaterverontreiniging als gevolg van morsen of 
incidenteel lekken.  

Overgangsrecht 
De voorschriften van paragraaf 3.3.6 van het besluit zijn van toepassing op inrichtingen type B en 
inrichtingen type C.  
 
Voor inrichtingen die door de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit een type-wijziging hebben 
ondergaan, geldt het algemene overgangsrecht van paragraaf 6.1. De voorschriften van de paragraaf zijn 
echter ook van toepassing op inrichtingen type C die met de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit geen 
typewijziging hebben ondergaan. Omdat deze inrichtingen geen typewijziging ondergaan, is het algemene 
overgangsrecht op deze inrichtingen niet van toepassing. Voor deze inrichtingen is in artikel 6.23a van het 
besluit overgangsrecht opgenomen. 
 
Bepaalde vergunningvoorschriften blijven gedurende drie jaar als maatwerkvoorschrift gelden. Het kan 
daarbij zowel gaan om maatwerkvoorschriften, die kunnen worden gesteld op grond van de bepalingen van 
de paragraaf, als maatwerkvoorschriften die kunnen worden gesteld op basis van de zorgplichtbepaling 
(artikel 2.1, derde lid, van het besluit). De vergunningvoorschriften voor onderwerpen waarvoor de paragraaf 
geen bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften biedt en de bepalingen uit de paragraaf 
strenger zijn, blijven gedurende zes maanden na de inwerkingtreding van artikel 3.31 van het besluit gelden. 
Na de termijn van zes maanden zijn de bepalingen van paragraaf 3.3.6 onverkort van toepassing. 

Arbeidsomstandighedenwet 
Voorschriften voor de overvulsignalering, de aarding, beveiliging tegen blikseminslag en het voorkomen van 
stofexplosies zijn verplicht op grond van Arbeidsomstandighedenwet 1998 en daarom niet in het besluit 
opgenomen. 



14 van 48Correspondentienummer: hl7hlskod9

AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit 6-9-2012
 

 

Lozingen algemeen 
 

Document Toelichting "Lozingen algemeen" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit 

Afdeling 2.2, artikel 2.2, 2.2a en 2.3 
§ 6.1, artikel 6.2, 6.3 en 6.5 

Ministeriële Regeling nvt 

Versie 1 juli 2011 

 

Algemeen 
De Waterwet, die op 22 december 2009 in werking is getreden, is in tegenstelling tot zijn voorganger de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) uitsluitend van toepassing op directe lozingen in een 
oppervlaktewaterlichaam (en direct op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)). De mogelijkheden om een 
directe lozing in een oppervlaktewaterlichaam, die in beginsel verboden is, alsnog toe te staan zijn als 
gevolg hiervan gewijzigd. Onder de Wvo kon zo'n lozing worden toegestaan met een maatwerkvoorschrift op 
grond van artikel 2.2 van het besluit, onder de Waterwet kan dat met een Watervergunning.  
In welke gevallen er precies een Watervergunning nodig is, hangt af van de lozingsroute en of de lozing in 
het Activiteitenbesluit in beginsel is toegestaan. 

Lozingen die zijn toegestaan in het Activiteitenbesluit 

Lozingen in het vuilwaterriool 
Lozingen in het vuilwaterriool zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de voorschriften van het besluit. Als het 
besluit geen concrete voorschriften verbindt aan een lozing op het vuilwaterriool, dan geldt de zorgplicht op 
grond van artikel 2.1 van het besluit. De lozer heeft de verantwoordelijkheid om te beoordelen of de lozing 
voldoet aan de zorgplicht. Dit kan bijvoorbeeld door het raadplegen van richtlijnen of handboeken of door 
overleg met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan bij het ontbreken van concrete voorschriften in het 
besluit eventueel in een maatwerkvoorschrift, op grond van artikel 2.1 concrete voorwaarden aan de lozing 
stellen. 

Lozingen die expliciet zijn toegestaan 
Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en 
het transport van afvalwater die geen vuilwaterriool is, is alleen toegestaan als dit in hoofdstuk 3 of 4 van het 
besluit expliciet is vermeld. Dit is bijvoorbeeld het geval voor lozingen van grondwater en huishoudelijk 
afvalwater. Voor deze lozingen moet worden voldaan aan de specifieke voorschriften die zijn opgenomen in 
het besluit. Alle overige lozingen via deze routes zijn in beginsel verboden. 
Het bevoegd gezag kan voor lozingen die expliciet zijn toegestaan maatwerkvoorschriften stellen als het 
besluit daar de mogelijkheid voor biedt (zie ook Maatwerkvoorschriften). 

Lozingen die niet zijn toegestaan in het Activiteitenbesluit 
Lozingen, anders dan in een vuilwaterriool, die niet expliciet zijn toegestaan in het besluit, zijn in beginsel 
verboden. Deze lozingen kunnen worden toegestaan door het bevoegd gezag. De procedure waarmee deze 
toestemming wordt verleend, is afhankelijk van de lozingsroute. 

Lozingsroute: op of in de bodem of in een schoonwaterstelsel 
De Wet milieubeheer is van toepassing op lozingen op of in de bodem of in schoonwaterstelsels. 
Het bevoegd gezag (gemeente of provincie) kan deze lozingen met een maatwerkvoorschrift op grond van 
artikel 2.2 van het besluit toestaan, als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet 
verzet. Pas wanneer een dergelijk maatwerkvoorschrift is gesteld, mag lozen plaatsvinden. In dit voorschrift 
kunnen voorwaarden voor het lozen worden opgenomen. 
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Het verbod om in de bodem te lozen geldt niet als aan het lozen voorschriften zijn gesteld in een vergunning 
op grond van artikel 14 van de Grondwaterwet. Dit komt voor bij warmte/koude opslag in de bodem, waarbij 
grondwater wordt onttrokken en weer in de bodem wordt gebracht. 

Lozingsroute: direct in een oppervlaktewaterlichaam en op een RWZI 
De Waterwet is van toepassing op lozingen die direct in een oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden en 
lozingen direct op de RWZI. De lozingen die op grond van artikel 1.6 van het besluit niet zijn toegestaan, zijn 
verboden op grond van artikel 6.2 van de Waterwet. Voor deze lozingen is een vergunning op grond van de 
Waterwet vereist voordat het lozen mag plaatsvinden. Deze vergunning kan verleend worden door de 
waterbeheerder, waarbij de korte voorbereidingsprocedure volgens de Algemene wet bestuursrecht mag 
worden toegepast. 

Overgangsrecht toestemming directe lozingen 
Bedrijven hoeven voor lozingen die vóór 22 december 2009 zijn toegestaan met een maatwerkvoorschrift op 
grond van de zorgplichtbepaling in artikel 2.2 van het besluit geen Watervergunning aan te vragen. Voor 
deze lozingen wordt het maatwerkvoorschrift gelijkgesteld met een Watervergunning. 

Maatwerkvoorschriften 
Op lozingen, waarvoor een Watervergunning is vereist, is het Activiteitenbesluit niet van toepassing en is 
geen maatwerk op grond van het besluit mogelijk. Voor de overige lozingen, is het van belang dat het besluit 
twee vormen van maatwerk onderscheidt: 

Maatwerkvoorschriften waarmee het verbod op lozen wordt opgeheven 
Op grond van artikel 2.2 van het besluit kunnen lozingen op of in de bodem of in een schoonwaterstelsel, die 
niet expliciet toegestaan zijn in het besluit, met een maatwerkvoorschrift worden toegestaan. Bij een 
inrichting type C beperkt dit zich tot lozingen, die een gevolg zijn van activiteiten in hoofdstuk 3 van het 
besluit.  
Het bevoegd gezag heeft tevens de mogelijkheid om een rechtstreekse lozing in het grondwater toe te staan 
(maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 van het besluit). 
 
Wanneer in een specifiek geval het bevoegd gezag, al dan niet op verzoek van het bedrijf voornemens is om 
bij maatwerkvoorschrift een lozing toe te staan die tot aanzienlijke gevolgen voor het milieu zou kunnen 
leiden, maar vanuit het oogpunt van de bescherming van het milieu door het bevoegd gezag wel toelaatbaar 
wordt geacht, dan moet het bevoegd gezag bij de voorbereiding van het maatwerkvoorschrift de openbare 
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) toepassen.  

Maatwerkvoorschriften waarmee concrete voorwaarden aan de lozing gesteld kunnen worden 
Voor lozingen die in het Activiteitenbesluit geregeld zijn, maar waaraan in besluit en regeling niet voor alle 
aspecten concrete voorschriften zijn gesteld, kan het bevoegd gezag concrete voorwaarden aan de lozing 
verbinden met een maatwerkvoorschrift. 
Ten aanzien van de aspecten die geregeld zijn, staat de mogelijkheid tot maatwerk expliciet in de 
voorschriften bij de desbetreffende activiteit, waarbij de ruimte voor de nadere invulling is beschreven. 
Als een aspect niet uitputtend geregeld is en bij de activiteit geen expliciete maatwerkmogelijkheid is 
opgenomen, dan is er met maatwerk op grond van artikel 2.1 van het besluit een nadere invulling mogelijk. 
Hier is bijvoorbeeld sprake van als de lozing als gevolg van een bepaalde activiteit stoffen bevat, waaraan in 
het besluit geen eisen zijn gesteld, maar die wel schadelijk zijn voor de waterkwaliteit. Op grond van artikel 
2.1 van het besluit kunnen dan bij maatwerkvoorschrift grenswaarden voor deze stoffen gesteld worden. Als 
het voorschrift wel grenswaarden voor een bepaalde stof bevat en dat voorschrift niet de mogelijkheid biedt 
om die grenswaarde bij maatwerkvoorschrift aan te scherpen, dan is dit ook niet mogelijk met een 
maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1.  

Emissiemeting 
In artikel 2.3 is vermeld aan welke voorwaarden een emissiemeting ter controle op de naleving van de 
emissie-eisen moet voldoen. Per parameter is de bepalingsmethode vastgelegd. Daarnaast is een norm 
opgenomen voor monstername en voor conservering van dat monster. Omdat de emissiegrenswaarden 
betrekking hebben op afvalwater en op het totaal van opgeloste en niet opgeloste stoffen in het afvalwater, is 
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het van belang dat het monster niet gefilterd wordt en dat de stoffen die zich onopgelost in het afvalwater 
bevinden, meegenomen worden in de analyse. Deze voorwaarden moeten in acht worden genomen bij het 
volgen van de norm voor de monstername, de conservering daarvan en de bepalingsmethode. Het is 
mogelijk om een andere bepalingsmethode toe te passen. Het bevoegd gezag moet dan aantonen dat de 
methode gelijkwaardig is. 

Gecombineerde behandeling van lozingen 
De voorwaarden (o.a. emissiegrenswaarden) waaraan voor een lozing voldaan moet worden zijn in het 
Activiteitenbesluit per activiteit gedefinieerd. In de praktijk kan het efficiënter zijn om stromen afkomstig van 
verschillende activiteiten gecombineerd te behandelen. Omdat in dit geval niet meer aan de afzonderlijke 
voorwaarden uit het Activiteitenbesluit kan worden getoetst, is hiervoor een maatwerkmogelijkheid 
opgenomen. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gecombineerd voorschrift opstellen, zoals 
dat eerder in vergunningen gebruikelijk was.  
Voorwaarde is wel, dat het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen een gecombineerde 
behandeling van de afvalwaterstromen verzet. De samenvoeging van de stromen moet dus niet ten koste 
gaan van het niveau van milieubescherming. Daarvan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn, wanneer door 
samenvoeging een geconcentreerde stroom zodanig zou worden verdund, dat het zuiveringsrendement van 
de gezamenlijke zuivering lager zou zijn dan bij afzonderlijke zuivering van de stromen. 
Uit (de motivatie bij) het maatwerkvoorschrift moet wel blijken dat dit mogelijk is met behoud van het niveau 
van milieubescherming. Als een dergelijk maatwerkvoorschrift kan worden verleend, hoeft niet meer getoetst 
te worden aan de afzonderlijke emissiegrenswaarden per activiteit. 

Bevoegd gezag 
Met de inwerkingtreding van de Waterwet (per 22 december 2009) is, afhankelijk van de lozingsbestemming, 
er nog maar één bevoegde instantie: de gemeente of provincie voor de indirecte lozingen, lozingen in 
rioolstelsels, en lozingen in of op de bodem (Wm) en de waterbeheerder voor de directe lozingen in een 
oppervlaktewaterlichaam (Waterwet).  
 
Gezamenlijk overleg tussen de waterbeheerder en het Wm-bevoegd gezag over de beslissing op een 
aanvraag blijft van belang. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is dit wettelijk geregeld in de 
Wabo. Op grond van de Wabo moet het bevoegd gezag de waterbeheerder bij de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning in de gelegenheid stellen advies uit te brengen. Het advies van de waterbeheerder 
kan bindend of niet bindend zijn. De waterbeheerder mag alleen een bindend advies uitbrengen, wanneer de 
doelmatige werking van de RWZI zou worden belemmerd of de kwaliteitsdoelstellingen van een 
oppervlaktewaterlichaam zouden worden overschreden. 
 
Er is geen formeel adviesrecht van de waterbeheerder bij het opstellen van maatwerkvoorschriften voor 
indirecte lozingen in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook in deze gevallen is het, gezien de 
gemeenschappelijke belangen, echter nuttig dat het bevoegd gezag contact houdt met de waterbeheerder 
over de invulling van de voorschriften en de wijze waarop daar in de handhaving mee om wordt gegaan. 
Artikel 3.8 van de Waterwet zet hiertoe aan. 
 
Meer informatie kunt u vinden in het Handboek Water (zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/water-
bodem/handboek-water/). 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/water
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Emissies naar de lucht algemeen 
 

Document Toelichting "Emissies naar de lucht algemeen" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit Afdeling 2.3, artikel 2.4 t/m 2.8 

Ministeriële Regeling §6.1, artikel 6.7 en 6.8 

Versie 1 januari 2011 

 

Emissie-eisen 
In het besluit is voor het aspect luchtemissies aangesloten bij de systematiek van de NeR. In het kort komt 
deze systematiek op het volgende neer: 
- emissiereductie moet in de eerste plaats gericht zijn op een vermindering van de emissievracht; 
- diffuse emissies moeten zoveel mogelijk door procesgeïntegreerde of brongerichte voorzieningen worden 

bestreden; 
- de noodzaak van emissiebeperking is afhankelijk van de grootte van de emissievracht (massastroom) 

van de gekanaliseerde emissies; 
- overschrijdt de massastroom van de gekanaliseerde emissies de grensmassastroom dan wordt 

gesproken van een relevante emissie en moeten emissiebeperkende voorzieningen overeenkomstig de 
beste beschikbare technieken (BBT) worden getroffen. Het toepassen van procesgeïntegreerde 
maatregelen heeft daarbij de voorkeur boven het toepassen van nageschakelde technieken; 

- door het vastleggen van emissie-eisen in voorschriften wordt de toepassing van een doelmatige 
maatregel verzekerd. 

 
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaat de voorkeur voor procesgeïntegreerde maatregelen boven 
nageschakelde technieken, vanwege het structurele karakter van de bestrijding aan de bron. Bij 
procesgeïntegreerde maatregelen kan in het algemeen gedacht worden aan: 
- Wijziging van de procesvoering en/of het productieproces; 
- Gebruik van andere grondstoffen; 
- Terugvoeren van de (luchtverontreinigde) stoffen in het productieproces. 
Als procesgeïntegreerde maatregelen niet mogelijk zijn of een onvoldoende emissiereductie realiseren 
kunnen nageschakelde technieken worden toegepast.  
 
Als voor emissies naar de lucht vanuit het bedrijf emissie-eisen gelden op basis van andere besluiten zoals 
het Oplosmiddelenbesluit, het besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES A), het besluit Emissie-eisen 
Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) en het besluit verbranden afvalstoffen, dan blijven die eisen onverkort 
van toepassing. Het besluit bevat voor emissies die zijn geregeld in genoemde andere besluiten geen eisen. 

Stofcategorieën  
Stoffen die vanuit het bedrijf geëmitteerd kunnen worden, worden overeenkomstig paragraaf 4.5 van de NeR 
ingedeeld in stofcategorieën en stofklassen. De NeR gaat uit van zes stofcategorieën, die weer 
onderverdeeld zijn in stofklassen op basis van hun chemische, fysische en toxische eigenschappen. De 
volgende categorieën worden onderscheiden: 
- MVP: minimalisatieverplichte stoffen, 
- S: stof (totaal stof), 
- sO: organische stoffen stofvormig, 
- sA: anorganische stoffen stofvormig, 
- gA: anorganische stoffen gasvormig, en 
- gO: organische stoffen gasvormig. 
 
Voor de beoordeling van relevante emissies zijn per stofklasse drempelwaarden van toepassing, aangeduid 
als grensmassastroom. De relevantie van de emissie, en daarmee de hoogte van de grensmassastroom, 
hangt af van de schadelijkheid van de stoffen. Emissies die onder de daarvoor vastgestelde grensmassa-
stromen blijven, zijn niet relevant, emissies die één of meer grensmassastromen overschrijden, wel. 
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Emissieconcentratie-eis 
Voor activiteiten waarbij relevante luchtemissies verwacht worden zijn per activiteit concrete 
emissieconcentratie-eisen opgenomen. Alleen voor de emissies waarvoor in hoofdstuk 4 van het besluit 
emissieconcentratie-eisen zijn gesteld, zijn ook de artikelen 2.5 en 2.6 van toepassing. 
 
Als voor een activiteit emissieconcentratie-eisen zijn vastgelegd moet conform artikel 2.5 beoordeeld worden 
of de betreffende emissie binnen het bedrijf relevant is. Zodra de emissievracht (massastroom) van de 
betreffende stof of groep van stoffen waartoe deze behoort, over het gehele bedrijf gezien relevant is (de 
betreffende grensmassastroom overschrijdt) dan gelden de in hoofdstuk 4 gestelde emissieconcentratie-
eisen voor alle bronnen die de betreffende stoffen emitteren. Als een bepaalde bron nauwelijks bijdraagt in 
de jaarlijkse uitstoot, kan die bron op grond van artikel 2.6 worden uitgezonderd van de emissieconcentratie-
eisen.  

Erkende maatregelen 
Voor activiteiten waarvoor in hoofdstuk 4 emissieconcentratie-eisen zijn opgenomen, zijn in de ministeriële 
regeling erkende maatregelen opgenomen. Door toepassing van deze erkende maatregelen wordt voldaan 
aan de emissieconcentratie-eisen. Dit houdt in dat in gevallen waarin de erkende maatregelen zijn getroffen, 
niet meer aangetoond hoeft te worden dat aan de emissieconcentratie-eisen wordt voldaan. Er is slechts 
sprake van een erkende maatregel als voldaan wordt aan alle voorwaarden genoemd bij die maatregel. Dat 
wil zeggen (aantoonbare) deugdelijke dimensionering, (aantoonbaar) deugdelijk onderhoud en 
(aantoonbare) geschiktheid van de maatregel voor het betreffende doel. 
 
In principe is voor de beoordeling of een maatregel een erkende maatregel is of niet, de 
documentatie van de leverancier van de maatregel en de uitgangspunten van het bedrijf over de emissies 
van belang. Dit geldt voor zowel de geschiktheid van de maatregel voor het doel, de dimensionering van de 
maatregel en het benodigde onderhoud daarvan.  

Geen of alternatieve maatregel 
Als een andere maatregel getroffen wordt dan de erkende maatregel die in de regeling wordt genoemd, of 
een maatregel wordt niet volgens de beschrijving van de erkende maatregel uitgevoerd (bijvoorbeeld omdat 
deze niet juist is gedimensioneerd, niet goed is uitgevoerd of onderhouden), is er geen sprake van een 
erkende maatregel en moet het bedrijf op verzoek van het bevoegd gezag op grond van artikel 2.8 aantonen 
dat met de getroffen maatregel voldaan wordt aan de in het besluit genoemde emissieconcentratie-eis of dat 
de grensmassastroom niet wordt overschreden.  
 
Als geen maatregel getroffen wordt, kan het bevoegd gezag het bedrijf op grond van artikel 2.8 verzoeken 
om aan te tonen dat de betreffende emissie niet relevant is omdat: 
- de grensmassastromen zoals bedoeld in artikel 2.5 en in de hoofdstukken 3 en 4 niet worden 

overschreden; 
- het treffen van een maatregel niet nodig is omdat, weliswaar grensmassastromen overschreden worden 

maar de emissie vanuit bepaalde bronnen beneden de vrijstellingsbepaling uit artikel 2.6 blijven; 
- met getroffen andere maatregelen (dan een erkende maatregel) aan de emissie-eisen wordt voldaan. 
Dit geldt ook bij veranderingen binnen het bedrijf die significante negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
emissies naar de lucht. Dit geldt bijvoorbeeld als er nieuwe bronnen bijkomen waar geen maatregelen of 
andere dan erkende maatregelen zijn getroffen, maar ook voor bestaande bronnen waar de massastroom is 
toegenomen. In dit laatste geval zal aangetoond moeten worden dat: 
- nog steeds geen maatregel getroffen hoeft te worden of, 
- de dimensionering, onderhoud en geschiktheid van een bestaande erkende dan wel andere maatregel in 

overeenstemming is met de nieuwe situatie, of 
- met een nieuw te treffen andere dan een erkende maatregel aan de emissie-eisen wordt voldaan. 

Afwijken concentratie-eisen 
Artikel 2.7, lid 1 biedt de mogelijkheid voor het bevoegd gezag gemotiveerd af te wijken van de 
emissieconcentratie-eisen als bedoeld in hoofdstuk 4 in combinatie met artikel 2.5. 
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Als het bevoegd gezag in een specifieke situatie een dergelijk besluit neemt, zal bij dit gemotiveerde besluit 
de NeR moeten worden betrokken. De NeR geeft de stand der techniek weer op het gebied van 
emissiebeperking naar de lucht. Naast emissieconcentratie-eisen geeft de NeR aan dat in specifieke 
situaties kan worden afgeweken van deze eisen. De bevoegdheid voor het bevoegd gezag om afwijkende 
emissie-eisen te stellen wordt hiermee begrensd. 
Afwijken kan relevant zijn als met een andere maatregel dan de erkende maatregel (zoals die is opgenomen 
in de ministeriële regeling) één of meer grensmassastromen overschreden worden en de 
emissieconcentratie-eisen overschreden worden, terwijl wel een significante emissiereductie gerealiseerd 
wordt. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een bedrijf een bronmaatregel of een procesgeïntegreerde 
maatregel wil treffen. Als afwijkende emissie-eis zou dan door het bevoegd gezag in plaats van een 
emissieconcentratie-eis bijvoorbeeld een emissiereductie-eis of een emissievracht kunnen worden 
vastgesteld. Afwijken van de emissieconcentratie-eisen kan ook relevant zijn als er sprake is van een 
afwijkend emissieverloop of bijzondere bronnen zoals bedoeld in paragraaf 2.4 van de NeR. Het gaat hierbij 
om bijvoorbeeld het toepassing geven aan de middelingsbepaling,  piekemissiebepaling, en bepalingen voor 
niet reguliere emissies. 
 
Daarnaast zijn afwijkingen mogelijk van grensmassastromen en emissieconcentratie-eisen voor MVP-
stoffen, conform het bepaalde onder emissie-eisen van paragraaf 3.2.1 van de NeR. Het bevoegd gezag 
neemt bij zijn beslissing ook de kosteneffectiviteit van maatregelen als bedoeld in paragraaf 2.11 van de 
NeR in acht. 
 
In gevallen waarin het wenselijk wordt geacht om van gestelde emissiegrenswaarden af te wijken vanwege 
een integrale afweging van milieucompartimenten zoals bedoeld in paragraaf 2.7.3 van de NeR, kunnen met 
artikel 2.7 eveneens andere emissie-eisen worden vastgesteld, onderbouwd op basis van de gemaakte 
integrale afweging. 

Optellen massastromen binnen de stofklasse 
Om te toetsen of er grensmassastromen zijn die overschreden worden, moeten eerst de massastromen 
(emissievrachten in gram per uur) van alle bronnen binnen het bedrijf, die stoffen emitteren behorende tot 
een zelfde stofklasse, bij elkaar worden opgeteld. De totale emissie die binnen het tijdsvak van één uur kan 
optreden vanuit het bedrijf is daarbij maatgevend. Als sprake is van het bedrijf die uit verschillende 
onderdelen bestaat die onafhankelijk van elkaar zouden kunnen functioneren, kan de totale emissie per 
bedrijfsonderdeel worden bepaald. 
Als de opgetelde massastromen van stoffen die tot een zelfde klasse behoren, de grensmassastroom van de 
betreffende klasse overschrijden, dan moeten de opgetelde emissieconcentraties van de betreffende stoffen 
per bron, voldoen aan de emissieconcentratie-eis van die klasse. Dit betekent dat de betreffende 
emissieconcentratie-eis zowel geldt in de gevallen dat de emissie van één enkele stof de grensmassastroom 
overschrijdt, als in gevallen dat de emissie van de individuele stoffen onder de grensmassastroom blijft, maar 
de som van de emissies de grensmassastroom wel overschrijdt. In dit laatste geval moet dan de som van de 
emissieconcentraties van de betreffende stoffen aan de emissieconcentratie-eis voldoen. 

Stof 
Voor de stofcategorie totaal stof (S) geldt een wat afwijkend regime. De emissieconcentratie-eis van 5 
milligram per normaal kubieke meter is op een bron van toepassing als: 
- de massastroom over de totale emissie van stoffen ingedeeld in stofklasse S conform artikel 2.5 over het 

gehele bedrijf, meer bedraagt dan 200 gram per uur, en 
- de massastroom van de betreffende bron hoger is dan 100 kilogram per jaar.  
 
Ook als de emissie van totaal stof minder is dan 200 gram per uur ("de grensmassastroom voor totaal stof") 
is er toch een emissiegrenswaarde van toepassing. In dat geval is een emissieconcentratie-eis van 50 
milligram per normaal kubieke meter op een bron van toepassing, mits de massastroom van de betreffende 
bron groter is dan de vrijstellingsbepalingsgrens uit artikel 2.6 van het besluit. Voor totaal stof bedraagt deze 
grens 100 kilogram stof per jaar. Als de emissie van een bron lager is dan 100 kilogram per jaar zijn er geen 
emissiegrenswaarden van toepassing op die bron. 
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Vluchtige organische stoffen (VOS) 
Voor de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) naar de lucht zijn in dit besluit alleen emissie-eisen 
opgenomen voor activiteiten die niet onder de werkingssfeer vallen van het Oplosmiddelenbesluit (dit zijn 
activiteiten die niet zijn genoemd in bijlage I van het Oplosmiddelenbesluit (bijvoorbeeld solderen) dan wel 
de drempelwaarde uit bijlage IIA van het Oplosmiddelenbesluit niet overschrijden). 
Voor activiteiten die weliswaar genoemd worden in het Oplosmiddelenbesluit maar waarbij het VOS-verbruik 
lager is dan de drempelwaarde van het Oplosmiddelenbesluit zijn ook geen concrete emissieconcentratie-
eisen opgenomen in dit besluit. Voor deze activiteiten zijn maatregelen opgenomen op basis van het 
afgeronde KWS2000-project (en VOS maatregelen uit paragraaf 3.4 van de NeR) en het Werkboek 
milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie en is aangesloten bij de oude amvb's.  

Stofklassen MVP, sA, of gO  
Bij stoffen die zijn ingedeeld in de stofklassen MVP, sA, of gO moeten aanvullende berekeningen 
plaatsvinden. 

Optellen massastromen binnen de stofcategorie 
Als de totale massastroom van alle stoffen binnen een klasse de grensmassastroom van de klasse niet 
overschrijdt, dan moet vervolgens worden getoetst of de totale massastroom van deze klasse samen met de 
totale massastroom van de in nummer hogere klasse wél de grensmassastroom van deze hogere klasse 
overschrijdt. Als dit het geval is dan geldt de emissieconcentratie-eis van deze hogere klasse voor het totaal 
van alle stoffen van de beide beoordeelde klassen. Als dit niet het geval is dan moet vervolgens worden 
getoetst of de totale massastroom van de beide klassen samen met die van de in nummer hoogste klasse, 
wél de grensmassastroom van deze hoogste klasse overschrijdt. Als dit het geval is dan geldt de 
emissieconcentratie-eis van deze hoogste klasse voor het totaal van alle stoffen van de drie klassen.  Met de 
in nummer hoogste klasse wordt hier bedoeld de klasse met de minst strenge emissieconcentratie-eis, dit is 
in het onderstaande voorbeeld uitgewerkt. 
 
De sommatiebepaling over vrachten (massastromen) valt te illustreren met het volgende voorbeeld, 
waarbij: klasse = gO1, hogere klasse = gO2 en hoogste klasse = gO3. 
De gezamenlijke vracht van de stoffen behorende tot klasse gO1 moet worden getoetst aan de 
grensmassastroom van gO1. Vervolgens wordt de gezamenlijke vracht van de stoffen behorende tot de 
klassen gO1 plus gO2 getoetst aan de grensmassastroom van gO2. 
Tot slot wordt de gezamenlijke vracht van stoffen behorende tot de klassen gO1, gO2 en gO3 getoetst aan 
de grensmassastroom van gO3. 

Kleine bronnen 
Overeenkomstig de systematiek van de NeR worden bronnen die op jaarbasis maar een zeer geringe 
bijdrage aan de emissie hebben, vrijgesteld van de emissieconcentratie-eisen uit artikel 2.5. Voor deze 
kleine bronnen gelden dan geen emissieconcentratie-eisen voor de stoffen waarvan de jaarvracht onder het 
500-voudige van de grensmassastroom blijft. Artikel 2.6 regelt ook dat deze individuele kleine bronnen zijn 
vrijgesteld van de emissieconcentratie-eisen bij de activiteiten in de hoofdstukken 3 en 4 van dit besluit op 
die plekken waar is bepaald dat artikel 2.5 onverminderd van toepassing is. 
Overigens tellen deze kleine bronnen wel mee ter bepaling of de grensmassastroom voor een stof of 
stofklasse wordt overschreden. Dus als door optelling van de massastroom van verschillende bronnen 
binnen het bedrijf de grensmassastroom voor bijvoorbeeld totaal stof wordt overschreden, geldt dat alle 
bronnen moeten voldoen aan de emissieconcentratie-eisen voor totaal stof, behalve de in dit artikel 
genoemde kleine bronnen. 

Controle emissies 
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid voorschriften te stellen voor het controleren van emissies door het 
bedrijf. Dit kan alleen bij die activiteiten waar ook daadwerkelijk in het besluit emissie-eisen naar de lucht zijn 
opgenomen. 
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In veel gevallen zal het niet nodig zijn om extra voorschriften te stellen voor het controleren van emissies, 
omdat de meeste bedrijven door het toepassen van erkende maatregelen worden geacht te hebben voldaan 
aan de emissie-eisen. Voor deze erkende maatregelen is in de regeling vastgelegd waar deze maatregelen 
aan moeten voldoen om te kunnen spreken van een erkende maatregel (zoals doelmatige werking van de 
maatregel). Er kunnen echter situaties zijn waarbij een aanvullend controleregime nodig is. Hiervan is 
sprake: 
- Als een bedrijf een andere maatregel kiest dan die genoemd zijn bij de erkende maatregelen. Een 

aanvullend controleregime ligt dan meer voor de hand dan in gevallen dat een bedrijf er voor kiest een 
erkende maatregel te treffen. In de regeling is vastgelegd waaraan een erkende maatregel moet voldoen 
en hoe deze onderhouden moet worden om de gewenste milieubescherming te realiseren. Dit is niet het 
geval voor andere maatregelen of technieken die niet in de regeling zijn vastgelegd. 

- Als de toegepaste emissiebeperkende techniek in combinatie met de geëmitteerde stoffen leidt tot hoge 
storinggevoeligheid, er veel onderhoud nodig is, er veel fluctuaties zijn in de aard en grootte van de 
emissies en afstelling nodig is. 

- Als de grootte en aard van de emissies daar aanleiding toe geven. 
- Als de grootte van emissies die kunnen optreden bij storing aan de emissiebeperkende techniek daartoe 

aanleiding geven. Dit kan aan de orde zijn als een storing in de emissiebeperkende techniek direct zeer 
grote gevolgen heeft voor de grootte van de emissies. 

 
Als hulpmiddel voor het opstellen van een aanvullend controleregime kan gebruik gemaakt worden van 
paragraaf 3.7 van de NeR. In veel gevallen is een kwantitatieve emissiemeting niet nodig om de goede 
werking van een emissiereducerende techniek vast te stellen en kan volstaan worden met een 
controleregime op basis van Emissie Relevante Parameters (ERP's).  

Emissiemeting 
Als een emissiemeting wel nodig is, zijn voorwaarden opgenomen waaraan een emissiemeting moet voldoen 
en is opgenomen op welke wijze getoetst moet worden aan de emissie-eisen als een emissiemeting wordt 
uitgevoerd. Afwijking van een bepalingsmethode is alleen toegestaan als dit is aangeven door het bevoegd 
gezag, dan wel op basis van eventueel opgestelde maatwerkvoorschriften voor het bepalen van de emissies 
naar de lucht op grond van artikel 2.7, tweede lid. 
In paragraaf 3.7.4 van de NeR wordt onder meer aangegeven uit hoeveel deelmetingen een afzonderlijke 
emissiemeting moet bestaan, hoe lang de bemonsteringsduur van de deelmeting moet zijn en hoe 
omgegaan moet worden met de onnauwkeurigheid van een meetresultaat.  
 
Emissiemetingen van chroom VI-verbindingen kunnen zowel conform ISO 16740 (chroom VI-verbindingen) 
als NEN-EN 14385 (zware metalen) worden uitgevoerd. De bepalingsmethode ISO 16740 is bedoeld voor 
werkplekmetingen in het kader van de arbo-regelgeving en is minder geschikt voor metingen van Chroom VI-
verbindingen in het kader van dit besluit. Een nieuwe bepalingsmethode is hiervoor in ontwikkeling. In de 
praktijk is het vaak praktischer om gebruik te maken van de bepalingsmethode voor zware metalen, 
alhoewel daarmee het totaal aan chroomverbindingen (zowel chroom III als chroom VI) wordt bepaald. Als 
het totaal aan chroomverbindingen lager is dan de norm voor chroom VI-verbindingen, dan wordt daarmee in 
ieder geval ook voldaan aan de emissie-eis voor chroom VI-verbindingen. 

Toetsing meetwaarden emissiemeting 
Vastgelegd is op welke wijze de meetwaarden die het resultaat zijn van een emissiemeting (continu of 
afzonderlijk) moeten worden getoetst aan de emissieconcentratie-eis. In paragraaf 3.7 van de NeR wordt dit 
exact aangegeven. De emissie-eisen gelden als bovengrens voor halfuurgemiddelde concentraties onder 
normale condities (273Kelvin, 101,3 kilopascal en betrokken op droge lucht). Bij het bepalen van de 
concentratie in de afgassen wordt alleen gerekend met die luchtstroom die nodig is voor het reguliere 
proces. Luchtstromen die ter verdunning, koeling of anderszins met de betreffende afgasstroom worden 
gemengd dan wel via hetzelfde emissiepunt worden afgevoerd, mogen in principe niet bij de bepaling van de 
afgasconcentratie worden meegenomen. De bepaling van de concentratie in de afgassen moet hier in zo'n 
geval worden gecorrigeerd. 

Onderhoud en controle 
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid voorschriften te stellen voor het onderhoud en de controle van een 
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emissiebeperkende techniek die door het bedrijf wordt ingezet om emissies naar de lucht te beperken. Als 
naar het oordeel van het bevoegd gezag het onderhoud van een dergelijke techniek onvoldoende is en er 
een risico is dat de techniek om die reden niet doelmatig is en daardoor niet meer de emissiereductie 
realiseert die deze geacht wordt te realiseren, kan het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift stellen 
waarin bijvoorbeeld de frequentie van onderhoud wordt vastgelegd of de frequentie van vervanging van 
filtermateriaal. 

Doelmatige bronafzuiging 
Bronafzuiging is verplicht, als dit redelijk is. Per activiteit is toegelicht wanneer dit het geval is. Als eerste 
moet dus beoordeeld worden of het plaatsen van een (bron)afzuiging redelijk is. Als dit niet het geval is, is 
de maatregel dus niet verplicht. Een belangrijke afweging bij dit redelijkheidsprincipe is dat de afzuiging een 
milieudoel moet dienen. Een milieudoel is het voorkomen of beperken van geurhinder door het toepassen 
van bronafzuiging (en gerichte uitstoot). Een ander milieudoel is het voorkomen of beperken van de uitstoot 
van stoffen naar het milieu door het toepassen van een nageschakelde techniek (afscheider). Voor dit 
laatste punt geldt dat, als bijvoorbeeld vanwege de aangetoonde kleinschaligheid van emissies (zoals 
hierboven beschreven) geen afscheider nodig is, de bronafzuiging niet redelijk is en daarmee niet verplicht 
is. 
Van verplichte maatregelen kan een drijver van een inrichting alleen afwijken als daarvoor vooraf door het 
bevoegd gezag via een besluit toestemming voor is gegeven. 
 
De emissieconcentratie-eisen uit het besluit zijn van toepassing op zogenaamde gekanaliseerde emissies. 
De emissieconcentratie-eisen zijn dus niet van toepassing op diffuse emissies. Ten aanzien van het zoveel 
mogelijk voorkomen van diffuse emissies worden in deze regeling verplichte maatregelen opgenomen, 
gebaseerd op de zorgplichtbepaling uit artikel 2.1 lid 2 onderdelen e en i van het besluit (het zoveel mogelijk 
beperken van luchtverontreiniging en het tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder). Deze 
voorschriften zijn gericht op het zoveel mogelijk aan de bron afzuigen van significante emissiebronnen. 
Omdat het niet mogelijk is om ter voorkoming van diffuse emissies concrete emissie-eisen in het besluit op 
te nemen, zijn er in de regeling ter voorkoming van diffuse emissies geen erkende, maar verplichte 
maatregelen opgenomen. In de beschrijving van de verplichte maatregel wordt nauwkeurig aangegeven in 
welke gevallen de maatregel getroffen moet worden en in welke gevallen dit niet redelijk is. 
 
De bronafzuiging is slechts verplicht als deze redelijk is. Per activiteit is toegelicht in welke gevallen daar 
sprake van is, of in welke gevallen daar in ieder geval geen sprake van is. In zijn algemeenheid geldt dat 
bronafzuiging in elk geval niet redelijk is als deze uiteindelijk geen milieudoel dient zoals het: 
- Voorkomen of beperken van geuroverlast (voldoende verspreiding of aansluiting op een 

ontgeuringsinstallatie mogelijk maken); of 
- Het beperken van emissies naar de lucht door toepassing van een nageschakelde emissiebeperkende 

techniek. 

Emissiebron - emissiepunt 
Er is een verschil tussen emissiebronnen en emissiepunten. Een emissiebron betreft de positie in het proces 
waar de emissie ontstaat dan wel wordt gevormd. Een emissiepunt betreft de locatie waar de emissie(s) 
uiteindelijk naar de buitenlucht worden geëmitteerd. Meerdere bronnen kunnen zodoende via eenzelfde 
emissiepunt emitteren. Er bestaan verschillende typen van emissiepunten. De twee hoofdtypen zijn: 
- Gekanaliseerde emissiepunten; 
- Diffuse emissiepunten. 
 
Gekanaliseerde emissiepunten zijn bijvoorbeeld schoorstenen, pijpen en uitmondingen. Ook (mechanische) 
ruimteventilatie betreft een gekanaliseerde emissie. Bij mechanische ruimteventilatie worden veelal de in een 
ruimte diffuus ontstane emissies afgevoerd. De kenmerken van ruimteventilatie zijn daarom relatief grote 
debieten en lage concentraties. In geval van direct bij de bron afgezogen emissies betreft het juist relatief 
lage debieten en hoge concentraties. 
 
Diffuse emissiepunten betreffen emissies ten gevolge van het lekken van afsluiters en flenzen e.d., 
(natuurlijk) geventileerde ruimtes, oppervlakte bronnen (zoals een beluchtingstank) en lijnbronnen. 
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Vanuit het oogpunt van milieu zijn gekanaliseerde emissies gewenst. Als emissies zo dicht mogelijk bij de 
bron gekanaliseerd zijn, kunnen (als nodig) eenvoudiger maatregelen worden getroffen.  

Doelmatige verspreiding 
Om overlast van emissies te voorkomen of te beperken is de wijze waarop de afvoer van de emissies 
plaatsvindt van belang. Het emissiepunt kan op of naast een gebouw of bouwwerk zijn gelegen, of een 
(vrijstaande) schoorsteen betreffen. De directe bebouwing rondom het emissiepunt kan de verspreiding van 
emissies sterk beïnvloeden. Dit wordt gebouwinvloed genoemd. Bij gekanaliseerde emissiepunten kan de 
uitmonding van het emissiepunt ook nog verschillen. De uitmonding kan naar bovengericht (verticaal) zijn of 
naar opzij gericht zijn (horizontaal). Voor een zo goed mogelijke verspreiding heeft een naar bovengerichte 
uitmonding de voorkeur. Daarom is een bovendaks gesitueerde en omhooggerichte emissie 
voorgeschreven. 
 
Bestaande inrichtingen die hieraan niet voldoen maar wel aan het daarover gestelde in de desbetreffende 
(oude) 8.40-besluiten dan wel de Wm-vergunning, hoeven voor zover er geen wijzigingen optreden die 
leiden tot een toename van de emissie naar de lucht dan wel die leiden tot een minder doelmatige 
verspreiding van de geëmitteerde stoffen, niet aan deze voorschriften te voldoen. 

Erkende maatregelen (emissiebeperkende technieken/ afscheiders) 
Voor de relevante activiteiten worden verschillende erkende maatregelen (afscheiders) voorgeschreven.  
 
De voorgeschreven afscheiders zijn gebaseerd op de typen stoffen die verwijderd moeten worden om aan 
emissiegrenswaarden uit het besluit te kunnen voldoen: droge en natte stofvormige componenten of gassen. 

Droge en natte stofvormige componenten 
Voor de droge stofvormige componenten (stof in algemene zin, stofvormige organische stoffen en 
stofvormige anorganische stoffen) zijn in principe filtrerende afscheiders zoals doekfilters, (verbeterde) 
compactfilters, keramische filters, 2-trapsstoffilters, absoluutfilters, patronenfilters, slangenfilters, 
cassettefilters, enveloppenfilters en kaarsenfilters geschikt. In enkele gevallen kunnen ook elektrostatische 
filters geschikt zijn. 
 
Voor natte stofvormige componenten ("natte" aërosolen, nat stof in algemene zin, natte stofvormige 
organische stoffen en natte stofvormige anorganische stoffen) zijn in principe filtrerende afscheiders, zoals 
aërosolfilters (HEAF filters/ vlak-bed filter) en mistfilters (diepbedfilters) geschikt. 

Gassen 
Voor gassen (gas- en dampvormige anorganische componenten en gas- en tapvormige organische 
componenten) zijn in principe gaswassers (scrubbers, zure scrubbers, alkalische scrubbers) geschikt. 
De terminologie van luchtemissiebeperkende technieken sluit aan bij de factsheets in de Handreiking 
luchtemissiebeperkende technieken van InfoMil (april 2009) De inhoud van deze publicatie is beschikbaar 
via www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtemissie/factsheets/toepassing/ . In deze publicatie worden 
technieken en verschillende uitvoeringsvormen op systematische wijze beschreven gericht op toepassing, 
prestaties en randvoorwaarden, specifieke voor- en nadelen en economische aspecten van de techniek.  Als 
dat aan de orde is worden andere gangbare benamingen voor luchtemissiebeperkende technieken specifiek 
genoemd. 

Niet filtrerende afscheider 
Als het voor een bepaald emissiepunt, vanwege de specifieke eigenschappen van de emissie, om 
technische redenen niet mogelijk is een filtrerende afscheider toe te passen, dan moet gebruik worden 
gemaakt van niet filtrerende afscheiders. Bij het niet kunnen toepassen van een filtrerende afscheider moet 
gedacht worden aan de volgende omstandigheden: 
- hoge temperaturen van het afgas (waarbij koeling of aanpassing filtermedium niet kosteneffectief mogelijk 

is); 
- plakkerige componenten of componenten met ongunstige hygroscopische eigenschappen in afgassen; 
- hoge vochtgehalten van afgassen; 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtemissie/factsheets/toepassing/
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- kans op brandbare of chemisch reactieve deeltjes in afgassen; 
- sterk wisselende condities van afgassen; 
- negatieve effecten (anders dan economische) van het filtersysteem op de bedrijfsvoering. 
Als sprake is van dergelijke omstandigheden moet het bedrijf dit kunnen onderbouwen op basis van 
bijvoorbeeld vergelijking van de specificaties van het afgas met de randvoorwaarden van potentiële 
filtrerende afscheiders. Omdat niet filtrerende afscheiders meestal een lagere emissiereductie kunnen 
bewerkstelligen dan filtrerende afscheiders geldt op basis van artikel 2.5, vierde lid, voor de gevallen waarin 
filtrerende afscheiders niet toegepast kunnen worden, een emissiegrenswaarde van 20 mg/m3

 in plaats van 
5 mg/m3. 

Filtrerende afscheider droge stoffen 
Een filtrerende afscheider is een installatie (of een deel hiervan) bedoeld om stof met een filtrerend medium 
te verwijderen uit een afgasstroom. Het (vaste) stof wordt afgescheiden van de afgasstroom doordat het 
afgevangen wordt door een filtermedium dat kan bestaan uit: doek, geweven metaalgaas, keramisch 
materiaal of glasvezel. Daarnaast hecht het stof zich aan andere stofdeeltjes die al zijn afgevangen uit de 
afgasstroom. Er bestaan veel verschillende uitvoeringsvormen. Zie hiervoor factsheet L26 van InfoMil en het 
werkboek milieumaatregelen van de metalektro industrie. Bij coaten en lijmen van hout, kunststof en metaal 
wordt hieronder ook een zogenoemd verf- of lijmvangfilter verstaan. Binnen de filtrerende afscheiders zijn 
diverse soorten filters beschikbaar. De groep kan worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: reinigbare 
filters (voor continue toepassing) en niet-reinigbare filters (voor eenmalig gebruik). 
 
Bij reinigbare filters zet het stof zich af op een doek. Het doek wordt vaak in een patroon of cassette 
uitgevoerd. Als het drukverschil door de stofafzetting te groot wordt, kan door middel van een persluchtstoot 
het overtollige stof van het doek worden afgeblazen. Ook bestaan er trilsystemen die het stof kunnen 
lostrillen. Bij dit type filters kan het stof worden teruggewonnen. Bij niet-reinigbare filters zet stof zich af op 
een filtermedium (doek of kunststof). Als het filter verzadigd is, moet het worden vernieuwd. In geval van een 
cassettefilter gebeurt dit bijvoorbeeld door vervanging van de cassettes via een eenvoudig te openen raam 
in de filterinstallatie. 

Doelmatig ontwerp en dimensionering 
In de praktijk kan de selectie van een filtrerende afscheider het beste worden overgelaten aan een 
gespecialiseerde leverancier. De (schriftelijke) garantie van de leverancier over de bruikbaarheid en de 
milieuprestaties van de techniek voor de betreffende toepassing is een medeonderbouwing voor een 
doelmatig ontwerp en dimensionering van een techniek. Of een filtrerende afscheider geschikt is voor een 
bepaald doel hangt onder andere af van het type te verwijderen stof (droog, nat, kleverig, hygroscopisch en 
dergelijke), afmetingen van stofdeeltjes en temperatuur van afgassen. Ook het te verwerken afgasdebiet in 
m3

 per uur is een belangrijk aspect voor de goede werking van een filtrerend afscheider.  
Voor doekfilters geldt bijvoorbeeld de volgende vuistregel als houvast voor de dimensionering: Het benodigd 
filtrerend oppervlak bedraagt ongeveer 8 - 10 m2 per 1.000 Nm3/uur te verwerken afgas. Als de 
stofconcentraties hoger worden, of de emissies kleverige stoffen bevatten, kan een groter filtrerend 
oppervlak vereist zijn. Hiermee is grofweg het aantal vierkante meters benodigd doekoppervlak te 
berekenen. Als het gevouwde oppervlak van een doekpatroon bekend is, kan het aantal patronen worden 
berekend. 

Functioneren van de filtrerende afscheider 
Het functioneren van de filtrerende afscheider hangt sterk af van de belasting daarvan en moet periodiek 
door de gebruiker worden gecontroleerd. Het resultaat van deze periodieke controle moet in een logboek 
worden geregistreerd. De controlefrequentie zal het bedrijf in overleg met de leverancier moeten vaststellen. 
Aandachtspunten voor de controle kunnen daarbij zijn: 
1. een visuele inspectie van het filter op mogelijke scheuren; 
2. een controle van de schone zijde van het filter. Als in de luchtkanalen aan de uitlaatzijde van het filter 

stofneerslag wordt waargenomen functioneert het filter niet goed; 
3. controle op het luchtdrukverschil over het filter. De (automatische) procesbesturing van 

persluchtgereinigde filters geschiedt hoofdzakelijk door het meten van de verschildruk; een plotselinge 
daling van het luchtdrukverschil over het filter kan wijzen op een lekkage; 

4. De aanbevelingen van de leverancier van de installatie. 
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De gemiddelde vervangingstijd van doeken (patronen) is 3 tot 5 jaar. Dit is afhankelijk van de 
bedrijfsomstandigheden, zoals de belasting. Geadviseerd wordt voor de vervangingsfrequentie de 
aanbevelingen van de leverancier van de installatie op te volgen. 
Absoluutfilters behoeven geen onderhoud, alleen een reguliere inspectie van de verschildruk wordt 
aanbevolen. De filtercassette wordt vervangen nadat de door de fabrikant aangegeven maximale drukval is 
bereikt. 

Elektrostatisch filter 
Een elektrostatisch filter is een installatie (of een deel hiervan) bedoeld om stof een elektrische lading te 
geven en middels een hoog spanningsverschil te verwijderen uit een afgasstroom. Met een sterk elektrisch 
veld worden stofdeeltjes gepolariseerd (elektrisch geladen), zodat het stof wordt aangetrokken door een 
elektrische pool. Naarmate een stofdeeltje betere polarisatie-eigenschappen heeft, zal het gemakkelijker uit 
de luchtstroom kunnen worden verwijderd. Een klop- of trilinrichting zorgt voor het lostrillen van het stof. Een 
elektrostatisch filter wordt soms voorzien van een sproeitrap aan de inlaat van het filter. Dit wordt een nat 
elektrostatisch filter genoemd. Door het bevochtigen worden de deeltjesgrootte en/of de elektrische 
eigenschappen van het stof veranderd.  

Doelmatig ontwerp en dimensionering 
In de praktijk kan de selectie van een elektrostatisch filter het beste worden overgelaten aan een 
gespecialiseerde leverancier. Het ontwerpen van een elektrostatisch filter is een zeer specialistisch vak. De 
diëlektrische constante (polariseerbaarheid) van het stof is zeer belangrijk. Deze moet, naast de 
deeltjesgrootteverdeling, bekend zijn, anders is een goed ontwerp niet mogelijk. De (schriftelijke) garantie 
van de leverancier over de milieuprestaties van de techniek voor de betreffende toepassing is een 
medeonderbouwing voor een doelmatig ontwerp en dimensionering van een techniek.  

Functioneren van het elektrostatisch filter 
Het functioneren van het elektrostatisch filter dient periodiek door of namens de drijver van de inrichting te 
worden gecontroleerd. Het resultaat van deze periodieke controle dient in een logboek te worden 
geregistreerd. 
Aandachtspunten voor de controle kunnen zijn: 
1. Controle van de spanning; 
2. Controle op een goede werking van het klopmechanisme en de afvoer van het stof; 
3. De aanbevelingen van de leverancier van de installatie. 

Aërosolfilter of mistfilter 
Een aërosolfilter of mistfilter is bedoeld om natte deeltjes en aërosolen uit afgassen te verwijderen door de 
afgassen door een filtrerend medium te voeren waarin de (natte) aërosolen agglomereren tot druppels. Er 
worden verschillende filterende media toegepast, zoals doek, geweven elementen van metaal of 
synthetische materialen. 
Bij gebruik van doek worden hoog viskeuze druppels ingevangen door het filterdoek die op den duur het 
doek verstoppen. Bij het bereiken van een vooraf ingestelde waarde van het drukverschil wordt het filterdoek 
vervangen door nieuw filterdoek. De gereinigde afgassen gaan vaak via een druppelvanger (zie hieronder) 
naar de atmosfeer. Deze druppelvanger is nodig om de meegesleurde laag viskeuze druppels af te 
scheiden. Af te scheiden natte aërosolen kunnen onder andere zijn: olie, weekmakers en condenseerbare 
vluchtige organische stoffen (VOS). Bij andere filtrerende media vindt afscheiding plaats door directe 
botsingen tegen het filtermateriaal. 
 
Bij diepbedfiltratie is deze filterwerking over de gehele diepte van het filter. De druppels blijven in het filter 
totdat deze verzadigd is en deze gereinigd moet worden door spoelen. Bij de afvangst van 
druppels/aërosolen kan het filter zelfreinigend zijn doordat de vloeistof er uitloopt. Diepbedfilters worden 
vaak toegepast voor het verwijderen van vloeibare aërosolen of voor in vloeistof oplosbare vaste deeltjes 
waarbij het filtermateriaal in-situ wordt gereinigd. Het is minder geschikt voor de filtratie van vaste stoffen 
vanwege het verstoppen van het filter en de hoge drukval over het systeem. Vaste stofdeeltjes die goed 
oplosbaar zijn, kunnen met een wassysteem eenvoudig uit het filter worden verwijderd. Voor de afscheiding 
van kleverige stoffen, vetten of viskeuze vloeistoffen, worden verwisselbare filters toegepast. Bij de 
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toepassing voor vetdampen kan het filter verstoppen als er stolling optreedt door temperatuurverlaging.  
Aërosolfilters en mistfilters hebben als enig doel de nevel van druppels af te vangen. Dit betekent dat ze in 
principe niet geschikt zijn om gasvormige emissies af te vangen zoals die kunnen voorkomen bij het gebruik 
van vluchtige zuren. 

Doelmatig ontwerp en dimensionering 
De (schriftelijke) garantie van de leverancier over de milieuprestaties van de techniek voor de betreffende 
toepassing is een medeonderbouwing voor een doelmatig ontwerp en dimensionering van een techniek. 

Functioneren van het aërosolfilter of mistfilter 
Het functioneren van het aërosolfilter of mistfilter dient periodiek te worden gecontroleerd. Het resultaat van 
deze periodieke controle dient in een logboek te worden geregistreerd. De controle richt zich op de 
aanbevelingen van de leverancier van de installatie. 

Wasser 
Met wassers kunnen vooral organische en anorganische gassen en dampen, stof en stofgebonden 
verontreinigingen uit afgasstromen worden afgevangen. 
Voor gas- en dampvormige verontreinigingen berust het principe van een wasser (gaswasser) op het 
oplossen van de component in een vloeistof; meestal water. Gaswassen is een proces waarbij lucht en 
vloeistof intensief met elkaar in contact worden gebracht. Hierbij vindt overdracht plaats van 
verontreinigingen in de gasfase naar de waterfase, totdat er een evenwicht wordt bereikt. Dit evenwicht heeft 
betrekking op de oplosbaarheid van de betreffende verontreiniging. Wanneer er chemicaliën in het waswater 
worden gedoseerd is het mogelijk om de geabsorbeerde component direct te neutraliseren of te oxideren. 
Bij gaswassers worden de volgende hoofdvormen onderscheiden: 
- Gaswasser met water; 
- Gaswasser met zuur of loog; 
- Alkalisch/oxidatieve gaswasser. 
Bij gaswassen wordt een vloeistof over een pakking gesproeid, terwijl een luchtstroom met verontreinigen in 
tegengestelde richting door de pakking stroomt. De pakking zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het 
waswater en zorgt voor intensief contact tussen de gas- en waterfase. 
 
Het principe van een stofwasser berust op het invangen van het stof en de stofgebonden deeltjes in de 
vloeistofdeeltjes. Voor hogere rendementen kan een venturi worden toegepast. Voordat de uit de wasser 
tredende gereinigde afgasstroom in de buitenlucht wordt afgevoerd moet deze door een doelmatige 
druppelvanger worden gevoerd. 

Doelmatig ontwerp en dimensionering 
Het rendement van (gas)wassers wordt primair bepaald door de verblijftijd in de absorptiesectie, het type 
pakking, de verhouding tussen afgas en wasvloeistof, de verversingsgraad, de temperatuur van het water en 
de toevoeging van chemicaliën. Extra chemicaliën kunnen worden toegevoegd voor het verkrijgen van een 
juiste zuurgraad, geleidbaarheid of redoxpotentiaal van de wasvloeistof. 
De (schriftelijke) garantie van de leverancier over de milieuprestaties van de techniek voor de betreffende 
toepassing is een medeonderbouwing voor een doelmatig ontwerp en dimensionering van een techniek. 
In onderstaande tabel worden enkele vuistregels over de verblijftijd voor gaswassers gegeven. Deze zijn 
slechts indicatief. 

Overzicht verblijftijd in gaswasser in seconde (indicatief) 

oplosbaarheid 
type wassing 

water (fysisch) zuur/base (chemisch) alkalisch/oxidatief (chemisch) 
goed 0,5 0,2 0,8 

matig 2 1 3 

slecht 6 2 6 

zeer slecht - 4 > 10 
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Functioneren van de wasser 
Het functioneren van de wasser moet periodiek door de gebruiker worden gecontroleerd. Het resultaat van 
deze periodieke controle moet in een logboek worden geregistreerd.  
 
Gaswassers worden doorgaans gestuurd met een doseersysteem voor chemicaliën en de hiermee 
verbinden pH of redoxcorrectie. Een ander onderdeel van de besturing is het regelen van het peil van het 
waswaterreservoir, de watersuppletie en spuistromen. Bij gaswassers kan het belangrijk zijn het drukverlies 
over de installatie te monitoren. Door vervuiling of microbiële groei kunnen de pakking of de sproei-nozzles 
verstopt raken. Hierdoor neemt het rendement van het wasproces sterk af. 
 
Aandachtspunten voor periodieke controle zijn veelal: 
1. Goede werking doseersysteem chemicaliën; 
2. Procesparameters, zoals zuurgraad, redoxpotentiaal, temperatuur, microbiële groei; 
3. Peil waswaterreservoir en spuistromen; 
4. De aanbevelingen van de leverancier van de installatie. 
Het belangrijkste onderhoud aan een wasser is gericht op het schoonmaken of schoonhouden van de 
pakking. 

Adsorptiefilter 
Een adsorptiefilter is een installatie (of een deel hiervan) bedoeld om vooral gas- en tapvormige organische 
(bijvoorbeeld koolwaterstoffen) en anorganische (bijvoorbeeld NH3 en H2S) verontreinigingen door middel 
van een vast medium (meestal kool) te hechten. Soms worden ook zeolieten (mineralen) als 
adsorptiemedium toegepast. Er bestaan twee verschillende hoofduitvoeringsvormen: 

1. Actief koolfilter 
Bij een actief koolfilter bevinden de kooldeeltjes zich in een bed. Tussen de kooldeeltjes stroomt lucht met de 
verontreiniging. Deze verontreiniging diffundeert in het poreuze kooldeeltje en hecht hier vervolgens aan. 

2. Actief kool-injectie 
Actief kool-injectie wordt toegepast door koolpoeder in een afgasstroom te vernevelen, zodat gedurende een 
bepaalde tijd een intensief contact bestaat tussen de verontreinigingen en het poeder. Ook in dit geval 
worden de verontreinigingen geadsorbeerd. In een stoffilter (bijvoorbeeld filtrerende afscheider) wordt 
vervolgens het poeder afgevangen en uit de luchtstroom verwijderd. Verzadigd actief kool moet worden 
afgevoerd of worden geregenereerd. Vele koolsoorten kunnen tot een derde van het eigen gewicht aan 
koolwaterstoffen adsorberen. Meestal moet al veel eerder worden gestopt met het adsorptieproces, omdat er 
doorslag optreedt van de verontreinigende component. 

Doelmatig ontwerp en dimensionering 
Bij het ontwerpen van een actief koolfilter is de contacttijd de belangrijkste parameter. De contacttijd hangt af 
van het type component die moet worden geadsorbeerd en het soort actief kool. Voor adsorptie van 
koolwaterstoffen wordt vaak als vuistregel een contacttijd van 2 seconden gehanteerd. 
Daarnaast is de drukval over het filter belangrijk. Deze mag niet te hoog zijn vanwege het energieverbruik 
van de ventilator, maar ook niet te laag. Een te laag drukverlies resulteert in een slechtere luchtverdeling 
door het actief koolbed. De fabrikant van actief kool geeft per soort actief kool de gewenste 
aanstroomsnelheid op. 
De (schriftelijke) garantie van de leverancier over de milieuprestaties van de techniek voor de betreffende 
toepassing is een medeonderbouwing voor een doelmatig ontwerp en dimensionering van een techniek. 

Functioneren van het adsorptiefilter 
Het functioneren van het adsorptiefilter moet periodiek door de gebruiker worden gecontroleerd. Het 
resultaat van deze periodieke controle moet in een logboek worden geregistreerd. De controle kan zich 
richten op tenminste de volgende aandachtspunten: 
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1. Temperatuur, vochtgehalte en drukval; 
2. Verzadigingsgraad van het adsorptiemiddel. Voor het bepalen van de doorslag van het filter zijn er 

verschillende mogelijkheden: 
a. bewaken standtijd van het filter (o.a. aanbevelingen leverancier); 
b. geurwaarneming (uitsluitend bij niet-toxische stoffen);  
c. meting concentratie van de component aan de uittrede van het filter, bijvoorbeeld met een 

vlamionisatiedetector; 
3. De aanbevelingen van de leverancier van de installatie. 
 
Een actief koolinstallatie is doorgaans onderhoudsarm. Alleen het vervangen van het kool is vaak 
arbeidsintensief werk. Voorkomen moet worden dat stof in het filter komt. Hierdoor kunnen 
verstoppingverschijnselen optreden en is extra onderhoud nodig. 

Wet luchtkwaliteit 
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor emissies vanuit het bedrijf naar de buitenlucht. Deze emissies kunnen 
gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en inherent daaraan het woon- en leefklimaat. 
Verbrandingsprocessen in de industrie, verkeer en huishoudens vervuilen de buitenlucht met 
luchtverontreinigende stoffen. Voorbeelden hiervan zijn fijn stof, stikstofdioxide, zwaveldioxide, 
koolmonoxide, vluchtige organische stoffen (VOS), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en 
zware metalen als lood, zink, cadmium, arseen en benzeen.  
 
Eisen aan de luchtkwaliteit zijn opgenomen in de Wet luchtkwaliteit. In deze Wet is het begrip 'niet in 
betekenende mate' opgenomen. Wanneer een project, bijvoorbeeld het oprichten van het bedrijf, weinig 
bijdraagt aan de heersende concentratie van een stof, ook al wordt een grenswaarde reeds overschreden, 
kan verdere toetsing achterwege blijven. Het begrip 'niet in betekenende mate' wordt in het besluit niet in 
betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) nader ingevuld. Bijdragen die minder bedragen dan 1% 
(later 3%) van de jaargrenswaarde voor fijn stof (zwevende deeltjes PM10) en stikstofdioxide worden op 
grond van dat besluit geacht niet in betekenende mate bij te dragen aan de concentratie van die stoffen. Om 
te voorkomen dat voor alle stoffen waarvoor grenswaarden zijn gesteld ook grenzen voor niet in 
betekenende mate moeten worden gesteld waaraan moet worden getoetst, (ook als zich geen 
overschrijdingsrisico voordoet) is de 1% (3%) grens en daarmee de toetsing beperkt tot die stoffen waarvan 
de kans op overschrijding van de daarvoor vastgestelde grenswaarde het grootst is. Dit zijn fijn stof en 
stikstofdioxide (NO2). Voor andere stoffen speelt dit niet of vrijwel niet. De verwachting is dat bedrijven die 
vallen onder de reikwijdte van dit besluit deze grenzen niet zullen overschrijden. 
 
Voor een beperkt aantal activiteiten zijn voorschriften opgenomen, die de mogelijkheid bieden om gelet op 
de luchtkwaliteit aanvullende eisen te stellen via maatwerkvoorschriften. Het gaat hierbij om het parkeren of 
stallen van auto's in parkeergarages, het afleveren van motorbrandstoffen en een aantal activiteiten die 
verband houden met de bewerking, verwerking of vervaardiging van metalen voorwerpen en hout, alsook de 
opslag van stuifgevoelige goederen. Gezien de aard en omvang van de in dit besluit gereguleerde 
activiteiten is de verwachting dat hiermee de doorwerking van de luchtkwaliteitseisen afdoende is geregeld. 
Daarnaast fungeert de zorgplicht van artikel 2.1 als vangnet. Op grond daarvan kan alsnog een 
maatwerkvoorschrift worden gesteld.  
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Versie 28 juli 2011 

 

Algemeen 
De eisen waaraan een bedrijf moet voldoen zijn vastgelegd in het besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer, ook wel genoemd Activiteitenbesluit (hierna genoemd: besluit) en de Regeling houdende 
algemene regels voor inrichtingen (hierna genoemd: regeling) 
 
In het besluit zijn voornamelijk gekwantificeerde doelvoorschriften opgenomen en in de regeling voornamelijk 
middelvoorschriften en maatwerkvoorschriften. Het opnemen van middelvoorschriften (maatregelen) in een 
ministeriële regeling heeft als voordeel dat nieuwe inzichten op relatief eenvoudige wijze in de regeling 
kunnen worden opgenomen. Aanpassing van de regeling zal plaatsvinden na overleg met het betrokken 
bedrijfsleven en de betrokken overheden.  
 
In het besluit en de regeling zijn niet voor alle potentiële activiteiten en de milieugevolgen daarvan 
voorschriften opgenomen. De voorschriften blijven beperkt tot de meest relevante aspecten van 
milieubelangrijke activiteiten, zoals de emissie van bepaalde stoffen naar lucht en water door verschillende 
metaalbewerkingactiviteiten. Voor de minder milieurelevante activiteiten en aspecten is in het besluit een 
zorgplichtbepaling opgenomen, die als uitgangspunt heeft dat een bedrijf ook bij niet concreet gereguleerde 
situaties de nodige aandacht aan de bescherming van het milieu moet besteden.  
 
Om een bedrijf meer keuzevrijheid te geven is gekozen voor een systematiek van gekwantificeerde 
doelvoorschriften in combinatie met verplichte en erkende maatregelen. Aan de doelvoorschriften moet 
worden voldaan. Een bedrijf kan zelf bepalen op welke wijze dat gebeurd. 

Gekwantificeerde doelvoorschriften 
Gekwantificeerde doelvoorschriften zijn voorschriften waar eenduidig is aangegeven wat de maximaal 
toegestane milieubelasting van een activiteit is. Deze doelvoorschriften zijn opgenomen in het besluit. 
Dergelijke doelvoorschriften bieden de maximale vrijheid bij de keuze van de maatregelen om aan het 
doelvoorschrift te voldoen. Dit voordeel heeft echter voor bedrijven, die duidelijkheid over welke maatregelen 
genomen moeten worden verkiezen boven keuzevrijheid, ook een nadeel. Ze kunnen uit het besluit immers 
niet aflezen, welke (technische) maatregelen genomen moeten worden om aan het besluit te voldoen. Om 
dit bezwaar weg te nemen zijn bij een deel van de doelvoorschriften in de regeling erkende maatregelen 
opgenomen, die gekoppeld zijn aan een gekwantificeerd doelvoorschrift.  
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Erkende maatregelen 
Erkende maatregelen zijn maatregelen waarvan is vastgesteld dat, mits op goede wijze uitgevoerd, voldaan 
wordt aan het doelvoorschrift waarvoor de maatregel is bedoeld. Er is slechts sprake van een erkende 
maatregel als voldaan wordt aan alle voorwaarden genoemd bij die maatregel. Erkende maatregelen zijn te 
herkennen doordat de artikelen altijd beginnen met een verwijzing naar het besluit, daarna volgt de zinsnede 
'wordt in ieder geval voldaan indien' en vervolgens wordt de erkende maatregel genoemd. 
 
Een bedrijf kan ook een andere maatregel treffen, die door het bevoegd gezag wordt getoetst aan een 
gekwantificeerd doelvoorschrift. De keuze van de maatregel is een eigen verantwoordelijkheid van het 
bedrijf. Voor het treffen van een alternatieve maatregel is geen voorafgaande toestemming nodig van het 
bevoegd gezag.  

Verplichte maatregelen 
Naast de gekwantificeerde doelvoorschriften en erkende maatregelen zijn in het besluit en de regeling ook 
verplichte maatregelen opgenomen. Daar waar het formuleren van een gekwantificeerd doelvoorschrift niet 
mogelijk is gebleken of daar waar toetsing aan een gekwantificeerd doelvoorschrift niet altijd op een 
eenvoudige wijze mogelijk is, is veelal voor verplichte maatregelen gekozen. De artikelen met een verplichte 
maatregel zijn herkenbaar omdat ze beginnen met het beoogde doel en vervolgens de maatregel noemen.  
 
Het besluit biedt de mogelijkheid voor het toepassen van alternatieve, aan een verplichte maatregel 
gelijkwaardige maatregelen. Hiervoor is wel voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag nodig, 
waarbij het bedrijf moet aantonen dat de maatregel aan het doel voldoet (gelijkwaardigheidstoets). De 
procedure is als volgt: 
1. Het bedrijf dient bij het bevoegd gezag een gemotiveerd verzoek in om een alternatief middel te mogen 

toepassen (vier weken voor toepassing).   
2. Het bevoegd gezag beslist over de gelijkwaardigheid van het gekozen middel met een beschikking, 

waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.  
Het bevoegd gezag kan advies inwinnen bij de werkgroep beoordeling gelijkwaardigheid. Het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu heeft de oprichting van deze werkgroep gefaciliteerd. 

Afdeling 2.1 Zorgplicht 
In het besluit is een zorgplichtbepaling opgenomen, waarin het volgende is aangegeven: Indien het bedrijf 
weet, of redelijkerwijs had kunnen weten, dat door het in werking zijn van het bedrijf nadelige gevolgen voor 
het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving 
van het besluit en de regeling, voorkomt het bedrijf die gevolgen of beperkt die gevolgen, voor zover 
voorkomen niet mogelijk is, en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 
 
De zorgplichtbepaling geeft vervolgens concreter aan, wat moet worden verstaan onder het voorkomen of 
beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu. Ook biedt de zorgplichtbepaling het 
bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen.  
 
Als een aspect al uitputtend is geregeld in het besluit, is het niet mogelijk om nog maatwerkvoorschriften te 
stellen. Van een uitputtende regeling is sprake als voor een omschreven situatie of activiteit een limitatieve 
opsomming is opgenomen met eisen of voorschriften. Als een aspect nog niet uitputtend is geregeld kan er 
een maatwerkvoorschrift worden vastgesteld. Het gaat daarbij om maatwerkvoorschriften die passen binnen 
de verplichting van het eerste lid; dit betekent ook dat maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld indien 
de nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen worden voorkomen of onvoldoende worden beperkt door 
de naleving van de geldende voorschriften.  
 
Als het bevoegd gezag constateert dat een bijzondere situatie voor een milieuaspect niet uitputtend is 
geregeld en het belang van de bescherming van het milieu wordt geschaad, kan direct met toepassing van 
de zorgplichtbepaling worden gehandhaafd of kan een maatwerkvoorschrift worden gesteld.  
 
Direct handhavend optreden is aan de orde wanneer het belang van de bescherming van het milieu wordt 
geschaad als gevolg van handelen, waarbij het bedrijf in redelijkheid had kunnen overzien dat er sprake is 
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van strijd met de in de zorgplichtbepaling verwoorde belangen van de bescherming van het milieu. In 
gevallen waarbij het bedrijf in redelijkheid niet had kunnen weten dat door zijn handelen het belang van 
bescherming van het milieu wordt geschaad, ligt direct handhavend optreden met gebruik van de 
zorgplichtbepaling minder voor de hand. Overigens is het uiteraard ook mogelijk dat het bedrijf na een 
aanschrijving van het bevoegd gezag of naar aanleiding van overleg met het bevoegd gezag zelf vrijwillig 
besluit om bepaalde maatregelen te treffen, zodat het stellen van een maatwerkvoorschrift niet nodig is. 
Wanneer wel een maatwerkvoorschrift wordt gesteld, kan dit vervolgens op dezelfde manier gehandhaafd 
worden als de overige voorschriften uit het besluit.  

Maatwerkvoorschriften 
Het besluit geeft het bevoegd gezag op verschillende plaatsen de bevoegdheid tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften (voorheen nadere eisen).  
 
In de eerste plaats is de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften opgenomen voor die 
onderwerpen, waarbij in specifieke gevallen de voorschriften van het besluit nadere invulling of aanvulling 
kunnen behoeven. Dit is dan steeds bij het desbetreffende voorschrift expliciet aangegeven. Als deze 
mogelijkheid is opgenomen kan het bevoegd gezag als daartoe aanleiding is bij beschikking een 
maatwerkvoorschrift geven. In een aantal gevallen is daarbij ook aangegeven dat het bevoegd gezag kan 
afwijken van normen in het besluit. Het spreekt voor zich dat het bevoegd gezag slechts 
maatwerkvoorschriften kan stellen binnen de in het desbetreffende voorschrift aangegeven ruimte. Als deze 
mogelijkheid is opgenomen kan het bevoegd gezag ook ontheffing verlenen van voorschriften van het 
besluit. 
 
In de tweede plaats is aan de zorgplichtbepaling (artikel 2.1) een bevoegdheid tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften gekoppeld (zie onder zorgplicht).  
 
Het instrument maatwerkvoorschrift maakt het mogelijk om te komen tot een op een concrete situatie 
toegesneden doelmatige oplossing (maatwerk). Gezien de specifieke werkingssfeer van het instrument moet 
het gebruik beperkt blijven tot bijzondere en incidentele gevallen. Het bevoegd gezag heeft de keuze om van 
haar bevoegdheid tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift gebruik te maken. Het bevoegd gezag is 
daarbij vrij in de wijze van invulling van deze bevoegdheid.  

Procedure 
Het opleggen van een maatwerkvoorschrift is een besluit waartegen bezwaar en beroep kan worden 
ingediend conform de Algemene wet bestuursrecht. De Algemene wet bestuursrecht bevat verschillende 
bepalingen die bij de totstandkoming van het besluit en voor de inhoud van het besluit door het bevoegd 
gezag in acht genomen moeten worden, ongeacht haar beslissingsvrijheid. Zo moet een 
maatwerkvoorschrift zorgvuldig worden voorbereid. Dit houdt met name in dat het bevoegd gezag onderzoek 
moet verrichten naar de gevolgen van het maatwerkvoorschrift. Er moet een zorgvuldige en evenredige 
afweging plaatsvinden van alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen voor zover dit niet wordt 
beperkt door de betreffende maatwerkbepaling in het besluit of op basis van de Wm (artikel 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht). Bedrijfseconomische belangen, milieubelangen en belangen van derden 
spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast moet het opleggen van een maatwerkvoorschrift worden 
voorzien van een kenbare en deugdelijke motivering (afdeling 3.7 Algemene wet bestuursrecht). De 
motivering moet het besluit kunnen dragen. Het motiveringsbeginsel houdt mede in dat door het bevoegd 
gezag moet worden beoordeeld of in het specifieke geval een reden is om af te wijken.  
 
Verder is het belangrijk dat het maatwerkvoorschrift duidelijk en ondubbelzinnig is geformuleerd, zodat het 
bedrijf weet wat van haar wordt verlangd. Het bedrijf heeft in de procedure van het maatwerkvoorschrift de 
gebruikelijke middelen om tegen het besluit in te gaan, wanneer in haar ogen de eisen onredelijk zouden zijn 
of wanneer op een ander wijze in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt 
gehandeld. 
Overigens is het ook voor een derde-belanghebbende mogelijk om het bevoegd gezag om het opleggen van 
een maatwerkvoorschrift te vragen. 
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Afdeling 2.5 Afvalbeheer 

Scheiding afvalstoffen 
Het is niet toegestaan afvalstoffen te mengen. Mengen is het samenvoegen van afvalstoffen die behoren tot 
verschillende categorieën. Het verbod op het mengen van afvalstoffen die, wat betreft aard, samenstelling 
en concentratie niet vergelijkbaar zijn, volgt uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Afvalstoffen die vergelijkbaar 
zijn wat betreft aard, samenstelling en concentratie mogen wel worden gemengd. Het samenvoegen van 
afvalstoffen die wel vergelijkbaar zijn, is geen "mengen" maar "opbulken". 

Categorieën afvalstoffen die 'vergelijkbaar' zijn 
Afvalstoffen die vergelijkbaar zijn wat betreft aard, samenstelling en concentratie hoeven niet gescheiden te 
worden gehouden. De categorie-indeling voor gevaarlijk afval wordt gegeven in de Regeling scheiden en 
gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen. Voor niet-gevaarlijk afval is in artikel 2.9 van de regeling 
een aantal categorieën genoemd. Basis voor de indeling zijn de sectorplannen in het LAP2, waarbij 
afvalstromen die volgens dezelfde minimumstandaard verwerkt worden bij elkaar gevoegd mogen worden. 
De letters bij de stromen, in artikel 2.9 van de regeling, corresponderen met en zijn ontleend aan de 
volgende sectorplannen uit het LAP2: 
a: Sectorplan Autowrakken 
b: Sectorplan Brandblussers en sectorplan Gasflessen en overige drukhouders 
c: Sectorplan LPG-tanks 
d: Sectorplan Verpakkingen van lijm, kit of hars en Sectorplan Verpakkingen van overige 

gevaarlijke afvalstoffen 
e, u en v: Sectorplan Steenachtig materiaal 
f, g en t: Sectorplan Papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan 
h, i en j:  Sectorplan Dakafval 
k: Sectorplan Autobanden 
l: Sectorplan Cellenbeton 
m: Sectorplan Gips 
n: Sectorplan Gescheiden ingezameld groenafval 
o: Sectorplan Hout 
p en q: Sectorplan Kunststof en Sectorplan Verpakkingen algemeen 
r: Sectorplan Metalen 
s: Sectorplan Gescheiden ingezameld papier en karton 
w: Sectorplan Gescheiden ingezameld textiel 
x: Sectorplan Verpakkingen algemeen 
y:  Sectorplan Gescheiden ingezameld vlakglas 
 
A- en B-hout zijn in dezelfde categorie ondergebracht. Voor de bestemming verbranden in een installatie 
voor schone biomassa zal A-hout gescheiden moeten worden gehouden van B-hout.  
Als A- en B-hout wordt samengevoegd moet het behoudens eventuele nascheiding verder gezien worden 
als B-hout. 
 
Binnen de categorie betreffende metalen wordt geen onderverdeling gemaakt. Met het oog op hergebruik is 
scheiding op metaalsoort noodzakelijk. Deze scheiding is financieel dermate aantrekkelijk dat hier geen 
nadere eisen aan gesteld worden. 
 
Een aantal categorieën moet gescheiden gehouden worden op grond van andere regelgeving. Die zijn niet 
in de regeling verwerkt, maar gescheiden houden is wel verplicht. Het gaat hier met name om: 
- kadavers en dierlijke bijproducten, 
- grond en baggerspecie in de onderverdeling van het besluit bodemkwaliteit en 
- dierlijke mest. 
 
De categorie-indeling in de regeling is niet uitputtend. Voor afvalstoffen die niet onder de genoemde 
categorieën vallen, zal van geval tot geval gekeken moeten worden of deze wel of niet vergelijkbaar zijn. De 
categorie-indeling belet degene die de inrichting drijft overigens niet om afvalstoffen binnen eenzelfde 
categorie gescheiden te houden als dit in het kader van de bedrijfsvoering wenselijk is. 
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Gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen en andere afvalstoffen 
Uit artikel 2.12 van het besluit kan worden afgeleid dat gevaarlijke afvalstoffen gescheiden van andere 
afvalstoffen moeten worden opgeslagen.  
Dit betekent bijvoorbeeld dat autowrakken gescheiden moeten worden opgeslagen van auto's die als 
handelswaar dienen. In de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen staat als 
categorie gevaarlijke afvalstoffen genoemd: "Niet-gebruikte oliën en partijen olie en brandstof die niet aan de 
specificaties voldoen (off-spec partijen)". Vervuilde benzine en dieselolie die zijn afgetapt bij autowrakken bij 
autodemontagebedrijven hoeven derhalve niet gescheiden van elkaar te worden gehouden en afgegeven. 
 
De eisen voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen zijn opgenomen in § 4.1.1 van het besluit. Gevaarlijke 
afvalstoffen zijn ook gevaarlijke stoffen. 

Uitzondering voor eigen afvalstoffen 
Voor de "eigen", niet van buiten de inrichting afkomstige, afvalstoffen is mengen toegestaan, wanneer 
scheiden redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Er dient aan alle drie de voorwaarden van artikel 2.12 lid 2 
van het besluit te worden voldaan. De redelijkheidseis is vertaald in hoeveelheden, zoals die zijn opgenomen 
in het Landelijk Afvalbeheersplan en samengevat in de volgende tabel. 
 
Aard afvalstof Scheiding als: 
Oud papier / karton  altijd 

Asbest altijd 

Elektrische en elektronische apparatuur altijd 

Gevaarlijk afval altijd en per component gescheiden 

Kunststoffen: verpakkingsfolie altijd 
plastic bekers ± 500 stuks per week 

EPS (piepschuim) ± 3 kg ( = 240 liter) per week 

overige kunststoffen 25 kg per week 

Autobanden 5 stuks per week 

GFT / swill 200 kg per week 

Groenafval 200 kg per week 
Houten pallets 2 pallets (± 40 kg) 

Overig houtafval 40 kg per week 

Glas 30 kg of 120 liter per week 
Metalen 40 kg per week  

Steenachtig materiaal/ puin 0 kg indien incidenteel 1m3 

Textiel 40 kg per week 

Glas- en steenwol 25 kg per week 

Overig afval Bedrijfsspecifiek 

Uitzondering mengverbod in geval van product- of materiaalhergebruik 
Het verbod voor mengen geldt niet in het kader van product- of materiaalhergebruik. Dat betekent dat het is 
toegestaan een afvalstof te mengen als het leidt tot product- of materiaalhergebruik van die afvalstof. 
Mengen voorafgaand aan andere handelingen is niet toegestaan. Voor bijvoorbeeld het mengen van 
ongelijksoortige afvalstoffen voor verbranding is een omgevingsvergunning nodig. 

Gescheiden houden ingenomen afvalstoffen 
Afvalbrengvoorzieningen moeten de van particulieren ingenomen afvalstoffen bij inname gescheiden houden 
en opslaan in daarvoor bestemde opslagvoorzieningen. Dit geldt niet alleen voor de in de regeling vermelde 
categorieën van afvalstoffen maar ook voor het ongesorteerde (grof) huishoudelijk afval en de afvalstoffen 
die gescheiden moeten worden gehouden vanuit het oogpunt van veiligheid of bodembescherming. Het 
bevoegd gezag zal het moment van de melding moeten benutten om te toetsen of de aanwezige 
voorzieningen de gescheiden inname en opslag voldoende waarborgen.  
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Opruimen zwerfvuil  
Elk bedrijf is verplicht om zwerfvuil dat ontstaat door de bedrijfsactiviteiten en/of door bezoekers binnen een 
straal van 25 meter van het bedrijf op te ruimen. 

Hergebruik van afvalstoffen  
Hergebruik van bepaalde afvalstoffen (hout, metaal, kunststof, textiel, steenachtige materialen en gips) als 
grondstof voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten of onderdelen daarvan, die ook 
bestaan uit metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips, is toegestaan. Een voorwaarde 
hierbij is dat de gebruikte afvalstoffen overeenkomen met de gangbare grondstoffen. Als de eigenschappen 
van de afvalstof afwijken van de gangbare grondstof dan is gebruik alleen onder voorwaarden toegestaan. 
Door het bevoegd gezag worden deze voorwaarden via maatwerkvoorschriften opgelegd. Een dergelijk 
hergebruik van afvalstoffen moet altijd, vooraf, met het bevoegd gezag worden besproken.  

Verbod op verbranden en storten afvalstoffen 
Voor de inrichtingen die onder de werkingssfeer van het besluit vallen is het verbranden en storten van 
afvalstoffen verboden. Het incidenteel storten of verbranden is ook verboden. Overigens volgt uit de bijlage 
bij het Bor dat 'inrichtingen voor het storten of verbranden' - dat zijn inrichtingen die het storten of verbranden 
structureel uitvoeren - vergunningplichtig blijven.  
 
Bouwstoffen, grond of baggerspecie die conform het Besluit bodemkwaliteit worden toegepast, kunnen ook 
afvalstoffen zijn. Voor deze toepassingen geldt het verbod niet.  

Verbod op lozen van afvalstoffen 
Het lozen van afvalstoffen is verboden op grond van artikel 2.2 van het besluit. Het verbod geldt niet voor 
lozingen die bij of krachtens dat artikel zijn toegestaan. 

Bewaartermijn afvalstoffen 
De maximale bewaartermijnen voor afvalstoffen volgen uit de Europese richtlijn betreffende het storten van 
afvalstoffen. Over het algemeen zal bij inrichtingen die onder het besluit vallen, sprake zijn van opslag 
voorafgaand aan nuttige toepassing. De maximale opslagtermijn hiervoor is 3 jaar. Voor opslag voorafgaand 
aan verwijdering geeft de richtlijn een maximale termijn van één jaar. Opslag voorafgaand aan verwijdering 
komt onder het besluit alleen voor bij de milieustraat en het Klein Chemisch Afval (KCA)-depot. 

Nazorg 
Wanneer de activiteiten van de inrichting worden beëindigd moeten binnen 8 weken alle afvalstoffen uit de 
inrichting zijn afgevoerd.  

Inzamelen van afvalstoffen 

Procedurebeschrijving acceptatie en controle 
Degene die de inrichting drijft voor het op- of overslaan of verwerken van afvalstoffen die afkomstig zijn van 
een andere persoon, moet een actuele beschrijving hebben van de procedures van acceptatie en controle 
van de ontvangen afvalstoffen. Dit is een voorwaarde om onder het  besluit afvalstoffen in te mogen nemen. 
 
De invulling van de procedures wordt overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de drijver van de 
inrichting. Wel worden algemene eisen gesteld. In principe moet degene die de inrichting drijft zelf aangeven 
welke procedures van acceptatie en controle hij hanteert. Daarbij zal hij in ieder geval de volgende zaken 
moeten specificeren: 

A. SOORT INSTANTIES OF PERSONEN WAARVAN HIJ AFVALSTOFFEN ZAL ACCEPTEREN. 
Dat zullen voor een milieustraat bijvoorbeeld zijn 'particulieren voor zover die wonen binnen de 
gemeentegrens'. Dit hoeft alleen te worden gespecificeerd voor zover dit verschil maakt voor de acceptatie 
en controle. Het gaat dus vooral om de groepen waarvoor degene die de inrichting drijft verschillende 
voorwaarden hanteert. 

B. EISEN TEN AANZIEN VAN DE MANIER WAAROP DE STOFFEN WORDEN AANGEBODEN. 
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Dit omvat bijvoorbeeld de manier waarop de afvalstoffen verpakt moeten zijn. Zo zal asbest in niet-
luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal moeten worden aangeleverd. Het is uiteraard ook mogelijk dat de 
drijver van de inrichting geen eisen stelt aan de wijze waarop bepaalde afvalstoffen worden aangeleverd. In 
dat geval wordt dat aangegeven. 

C. MANIER VAN CONTROLE BIJ ONTVANGST VAN AFVALSTOFFEN.  
Dat zal vaak een visuele controle zijn. Als hij de ontdoener de afvalstoffen zelf laat sorteren, geeft hij aan 
hoe hij daarop toeziet. 

D. OMGANG MET AFWIJKENDE AFVALSTOFFEN. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om afvalstoffen die verontreinigd blijken te zijn met olie of teer. 

Naleving procedure 
Het is de verantwoordelijkheid van de drijver van de inrichting dat de procedures van acceptatie en controle 
worden nageleefd. Dat betekent in ieder geval dat de procedures bekend moeten zijn bij de medewerkers, 
en bijvoorbeeld bij de particulieren die hun afvalstoffen afgeven bij de milieustraat of bij jachthavens. 
Daarnaast dient hij er zorg voor te dragen dat de inrichting alleen afvalstoffen inneemt wanneer de 
procedures worden nageleefd. 

Maatwerk 
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid bij maatwerk invulling te geven aan de procedures van acceptatie 
en controle van de ontvangen afvalstoffen. Hierbij blijft voorop staan dat het opstellen en naleven van de 
procedures primair de verantwoordelijkheid is van de inrichtinghouder. Goede procedures van acceptatie en 
controle zijn immers een zaak van gezond verstand, waarvoor het meeste draagvlak binnen het bedrijf 
bestaat als het een 'eigen' procedure is.  
 
De maatwerkmogelijkheid kan niet gebruikt worden door het bevoegd gezag om structureel bij alle bedrijven 
de procedures van acceptatie en controle in te vullen. Als een bedrijf de procedures slecht invult, ligt het 
meer voor de hand op te treden via handhaving dan maatwerk te gaan stellen. De maatwerkmogelijkheid 
kan bijvoorbeeld wel worden ingezet om een met het bedrijf afgesproken extra controle handhaafbaar te 
maken.  

Afdeling 2.6 Energiebesparing  

Energiebesparende maatregelen 
Via artikel 2.15 wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de ondernemer. De wettelijke 
verantwoordelijkheid ligt hierdoor bij de ondernemer om alle rendabele maatregelen in zijn bedrijf te 
realiseren. Deze wettelijke verplichting is niet van toepassing bij een bedrijf met een jaarlijks energiegebruik 
lager dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgasequivalenten (zie tabel "Vergelijking aardgas 
en andere brandstoffen"). 
 
Als het jaarlijkse energiegebruik minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit bedraagt of minimaal 25.000 m3 aan 
aardgasequivalenten bedraagt, geldt dat iedere ondernemer wettelijk verplicht is om alle rendabele 
energiebesparende maatregelen in het bedrijf te treffen. Rendabele energiebesparende maatregelen zijn 
maatregelen: 
- met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar; of 
- met een positieve netto contante waarde bij een interne rentevoet van 15%.  
Hiervoor heeft SenterNovem berekeningsmethoden vastgesteld. 
 
In beginsel behoeft geen gebruik gemaakt te worden van deze berekeningsmethoden, omdat door InfoMil 
overzichten zijn ontwikkeld met voorbeelden van rendabele energiebesparende maatregelen voor de diverse 
bedrijfstakken. Deze overzichten zijn in de databank "Energiebesparing en Winst" opgenomen en kunnen via 
de website van InfoMil (www.infomil.nl/energie) worden geraadpleegd. 
 
In bepaalde situaties zijn de energiebesparende maatregelen in "Energiebesparing en Winst" niet direct 
toepasbaar en kan het toch noodzakelijk zijn om één van de berekeningsmethoden toe te passen. Het zal 
daarbij met name om de volgende situaties gaan: 

http://www.infomil.nl/energie
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1. De cash-flow is gedurende de levensduur van de investering niet constant of een nauwkeurigheid is 
gewenst vanwege de omvang van de investering; 

2. Een energiebesparende maatregel die in "Energiebesparing en Winst" is opgenomen, blijkt in de 
bedrijfsspecifieke situatie toch niet rendabel te zijn. 

 
De eerder genoemde berekeningmethoden kunnen dan worden gehanteerd om de rentabiliteit van de 
relevante energiebesparende maatregelen te berekenen.  
 
Het kan zijn dat het treffen van een rendabele energiebesparende maatregel niet in alle gevallen redelijk is, 
bijvoorbeeld omdat de maatregel technisch niet inpasbaar is of leidt tot negatieve andere milieugevolgen. In 
dergelijke gevallen geldt de wettelijke verplichting niet. Echter zijn financiën nooit een reden om een 
rendabele energiebesparende maatregel niet toe te passen in een bedrijf.  

Energiebesparingsonderzoek 
Als het jaarlijkse energieverbruik meer is dan 200.000 kWh aan elektriciteit of meer is dan 75.000 m3 aan 
aardgasequivalenten kan door het bevoegd gezag (doorgaans de gemeente ) een energiebesparings-
onderzoek worden verlangd. Voorwaarde voor het verlangen van een dergelijk onderzoek is dat het bevoegd 
gezag aannemelijk maakt dat niet alle rendabele energiebesparende maatregelen zijn genomen door de 
ondernemer. Het onderzoek moet inzicht geven in de technische energiebesparende mogelijkheden, 
financiële gevolgen zoals terugverdientijden en milieugevolgen van bepaalde maatregelen, activiteiten en 
faciliteiten. Als uit het onderzoek blijkt dat niet alle rendabele energiebesparende maatregelen zijn getroffen, 
geeft het bevoegd gezag hiervoor een redelijke termijn om deze alsnog te treffen. Het bevoegd gezag zal 
deze termijn in overleg met het bedrijf vaststellen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij 
natuurlijke momenten. 
 
Het is aan te raden aan de ondernemer om vooraf het onderzoeksvoorstel voor te leggen aan het bevoegd 
gezag. Het uitgangspunt is dat de kosten van een energiebesparingsonderzoek niet meer dan 10% van de 
jaarlijkse energiekosten bedragen. Dit wordt als redelijk gezien.  
 
Met de term "aannemelijk" wordt bedoeld dat door het bevoegd gezag in redelijkheid wordt aangetoond, 
bijvoorbeeld met behulp van "Energiebesparing en Winst" op de website van InfoMil (zie 
www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing/), dat niet alle rendabele 
energiebesparende maatregelen zijn getroffen. 

Uniforme (handhaving-)strategie 
Daarnaast biedt InfoMil een uniforme (handhaving-)strategie aan gericht op energiebesparing bij een 
kleingebruiker, middelgrote gebruiker en grootgebruiker (onderscheid op basis van artikel 2.15 van het 
besluit). Deze strategie geeft meer inzicht in de diverse stappen die het bevoegd gezag moet doorlopen om 
energiebesparing efficiënt tijdens de periodieke milieucontroles te betrekken. In de strategie wordt onder 
andere nader ingegaan op het werkproces, relevante natuurlijke momenten (nieuwbouw, verbouwing, 
renovatie et cetera) en de eisen op grond van het Bouwbesluit.  
 
Voor meer informatie zie www.infomil.nl/energie. 

Meerjarenafspraken (MJA's) 
Bepaalde inrichtingen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan convenanten waarin vrijwillige 
afspraken (maar niet vrijblijvende afspraken) zijn gemaakt over energie-efficiëntie. Het is niet ondenkbaar dat 
deze MJA-inrichtingen ook onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen. 
 
Bij deelname aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 3 (MJA3) wordt automatisch voldaan aan artikel 
2.15 van het besluit, indien de eisen van dat convenant (tijdig) worden nageleefd. InfoMil biedt voor de MJA-
inrichtingen eveneens een uniforme (handhaving-)strategie aan die in lijn ligt met de strategieën voor 
middelgrote en grootgebruikers. 
Meer informatie is te vinden op de website van SenterNovem (zie www.senternovem.nl/mja) en InfoMil (zie 
www.infomil.nl/energie). 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing/
http://www.infomil.nl/energie
http://www.senternovem.nl/mja
http://www.infomil.nl/energie
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Omrekenen brandstoffen naar aardgasequivalenten 

Tabel: Vergelijking aardgas en andere brandstoffen (bron: Cijfers en tabellen 2007, 
SenterNovem/Kompas) 

Brandstof  Aardgasequivalent (m3) 25.000 m3 a.e. = 
Stadsverwarming  1 GJ = 31,6 m3 800 GJ 

Huisbrandolie  1 liter = 1,20 m3(1) 21.000 liter 
Stookolie  1 liter = 1,30 m3(1) 19.000 liter 

Steenkool  1 kg = 0,93 m3(1) 27 ton 

Vloeibaar propaan  1 liter = 0,73 m3 34.000 liter 

LPG (wegvervoer) 1 liter = 0,95 m3 26.000 liter 

Diesel  1 liter = 1,13 m3 22.000 liter 

Benzine  1 liter = 1,04 m3 24.000 liter 
Droog hout  1 kg = 0,48 m3(1) 52 ton 
(1) gemiddelde waarde 
 
Voor de overige (bio)brandstoffen kunnen de aardgasequivalenten worden berekend met de gegevens uit 
Cijfers en tabellen 2007 (SenterNovem/Kompas). 

Afdeling 2.7 Verkeer en vervoer 

Uitstel tot 1 januari 2014 
De inwerkingtreding van de artikelen met betrekking tot het puntensysteem voor personenvervoer is 
uitgesteld tot 1 januari 2014. De Taskforce Mobiliteitsmanagement, opgericht om tot adequate voorstellen 
voor vervoermanagement te komen, is medio 2010 geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatieresultaten 
is besloten om het initiatief voor het vervolg op de Taskforce bij vijftig grote werkgevers neer te leggen. De 
Taskforce Mobiliteitsmanagement is inmiddels opgevolgd door het Platform Slim Werken Slim Reizen. De 
aandacht voor het onderwerp bij decentrale overheden en met name bij werkgevers is weliswaar groeiende, 
maar de samenwerking met werkgevers en de daadwerkelijke realisering van maatregelen vraagt nog meer 
tijd. Om deze reden wordt de inwerkingtreding verschoven naar 1 januari 2014. Te zijner tijd zal worden 
bezien of inwerkingtreding van artikel 2.16 nog nodig is dan wel dat de afspraken die in het Platform Slim 
Werken Slim Reizen worden opgesteld daarvoor in de plaats kunnen treden.  

Maatregelen afhankelijk van aantal werknemers 
Bij meer dan 50 werknemers is elk bedrijf verplicht om bepaalde maatregelen te treffen gericht op het 
voorkomen van nadelige gevolgen van vervoersbewegingen door personenverkeer van uw werknemers. 
Hieronder valt zowel woon-werkverkeer als zakelijk verkeer. Bij meer dan 500 werknemers kan het bevoegd 
gezag een bedrijf verplichten tot het uitvoeren van een vervoersonderzoek. Het bevoegd gezag kan bepalen 
welke aspecten moeten worden meegenomen in dit onderzoek. Op basis van het onderzoek kan het 
bevoegd gezag besluiten maatwerkvoorschriften voor vervoersmanagement vast te leggen.  

Puntensysteem 
Een maatregel die voor elk bedrijf verplicht is, is dat in communicatie-uitingen (uitingen op intranet- en 
internetpagina's, op briefpapier en in folders en brochures) de bereikbaarheid per openbaar vervoer, fiets en 
andere alternatieven minimaal net zo veel aandacht krijgt als de bereikbaarheid per auto. Daarnaast moeten 
maatregelen getroffen worden die leiden tot het aantal punten zoals opgenomen in tabel 2.8 in artikel 2.8 
van de regeling. Het aantal punten is afhankelijk van het aantal werknemers en afhankelijk van in welke 
gemeente het bedrijf is gevestigd.  
 
Een lijst met erkende maatregelen is opgenomen in bijlage 1 van de regeling. Elke maatregel scoort een 
aantal punten. Hoe groter de milieueffectiviteit (minder schadelijke stoffen, minder verbruik brandstoffen, 
minder geluidhinder en ruimtebeslag) hoe meer punten. Voorbeelden van maatregelen die hoog scoren zijn: 



38 van 48Correspondentienummer: hl7hlskod9

AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit 6-9-2012

regeling thuiswerken of minder reisdagen, volledige vergoeding openbaarvervoerskosten, lease-auto's in 
zuinigheidsklassen A en B en 'de beschikking hebben over weinig parkeerplaatsen'. 
 
Het bedrijf kan zelf een keuze maken welke maatregelen getroffen worden of mogelijk reeds zijn getroffen. 
Als het bedrijf aantoont dat er intensief van een bepaalde maatregel gebruik is gemaakt gelden bonuspunten 
(5, 10 of 15 punten). In de lijst in bijlage 1 van de regeling zijn per maatregel de basispunten en bonuspunten 
vermeld. 
 
Alle maatregelen worden nader toegelicht in de informatiebladen vervoermanagement van InfoMil.  
 
Als een maatregel wordt toegepast die niet is vermeld in de lijst en het bedrijf maakt aannemelijk dat deze 
maatregel net zo goed scoort, kan deze in aanmerking komen voor punten. Dit is ter beoordeling van het 
bevoegd gezag. Als onafhankelijk bemiddelaar treedt het nationaal gremium op. 
 
Een maatregel is aantoonbaar uitgevoerd, als: 
1. De maatregel direct zichtbaar of meetbaar is door de handhaver (bijvoorbeeld aantal parkeerplaatsen, 

aanwezigheid fietsenstalling); of 
2. De maatregel opgenomen is in de regelingen die voor het bedrijf gelden (arbeidsvoorwaarden, 

reglementen); of 
3. Het bestaan van de maatregel of prestatie blijkt uit een gedateerd en gesigneerd (door een 

leidinggevende) document. 
 
Als het bedrijf kan aantonen dat 9 van de 10 werknemers niet met de auto naar het werk komen, zijn geen 
extra maatregelen noodzakelijk. Een manier om dit aan te tonen is het aantal parkeerplaatsen. Als slechts 
voor 1 op de 10 medewerkers een parkeerplaats aanwezig is, is dit reden om af te zien van extra 
maatregelen. Ook met een recent gecertificeerd onderzoek over de vervoermiddelkeuze van het woon-
werkverkeer kan dit worden aangetoond.  

Nationaal gremium 
Een nationale commissie zal de verantwoording krijgen over de lijst van erkende maatregelen en over het te 
behalen aantal punten. De commissie zal ook bemiddelen in conflicten tussen bevoegd gezag en bedrijven 
over de mate waarin bedrijven op andere manieren ook de gevraagde inspanning kunnen leveren.  

Zakelijk verkeer 
Bij zakelijk verkeer hoort ook zakelijk verkeer vanuit huis zolang dit geen structureel karakter heeft. 
Thuiswerkers die voor meer dan 80% zakelijk verkeer vanuit huis verrichten worden niet tot de inrichting 
gerekend en vallen niet onder de doelgroep. 
Bijzondere categorieën zakelijk verkeer die ook niet onder de regeling vallen: 
- Serviceverkeer of verkeer van nutsbedrijven valt niet onder 'personenvervoer' aangezien structureel 

gereedschap dient te worden meegenomen in de auto (schilders, woningbouw, huisarts, chauffeurs). 
Bestelwagens, voor zover niet gebruikt in het woon-werkverkeer, behoren tot serviceverkeer en vallen 
dus niet onder de regeling; 

- Personenvervoer met als enige bestemming een 'weglocatie' (onderhoud wegen, inspectie, ANWB) valt 
onder goederenvervoer. 

Extra eisen, maatwerkvoorschriften 
Extra eisen zijn bijvoorbeeld maatregelen om te stimuleren dat meer medewerkers per openbaar vervoer 
naar het werk komen, zeker als een bedrijf dichtbij een trein- of metrostation ligt en de meeste medewerkers 
met de auto komen. Een andere mogelijke extra eis is het mogelijk maken van thuiswerken, voor zover de 
activiteiten dat toelaten.  

Werknemers 
Onder werknemers wordt verstaan 'het totaal van de bij de inrichting behorende fulltime medewerkers, 
parttime medewerkers en medewerkers in de buitendienst die een dienstverband voor bepaalde of 
onbepaalde tijd hebben'. Uitgangspunt is dat er een dienstverband is. Uitzendkrachten en andere 
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ingehuurde medewerkers hoeven niet te worden meegeteld. Buitendienstmedewerkers horen wel bij het 
aantal ingeschreven werknemers. Werknemers die meer dan 80% van de diensttijd vanuit huis opereren, 
worden niet meegerekend als werknemer. 

Bezoekersverkeer en goederenvervoer 
Er zijn geen eisen gesteld voor bezoekersverkeer en goederenvervoer. Beiden vallen onder de zorgplicht 
(artikel 2.1 van het besluit) en kunnen worden ingevuld met informatie van de website van InfoMil (o.a. 
informatiebladen vervoermanagement): www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/vervoermanagement/.  

Overgangsrecht 
In artikel 6.9 is overgangsrecht opgenomen. Op grond van het overgangsrecht moet een bedrijf een 
zorgplicht in acht nemen (artikel 2.1 van het besluit). De minister van I&M heeft het Platform Slim Werken 
Slim Reizen (voorheend de Taskforce Mobiliteitsmanagement) de tijd gegeven om het succes van een 
alternatieve aanpak op basis van convenanten aan te tonen. Het bevoegd gezag is vanwege deze beleidslijn 
gevraagd om terughoudend te zijn met het handhaven van de zorgplicht met betrekking tot het vervoer van 
werknemers van en naar de inrichting.  
 
Meer informatie kunt u vinden op www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/vervoermanagement/. 

Afdeling 2.8 Geluidhinder 

Akoestisch onderzoek  
Bij de melding moet bij een aantal activiteiten een akoestisch rapport worden ingediend. Het gaat daarbij om 
muziekgeluid en om transportactiviteiten in de avond- en nachtperiode (tussen 19.00 en 7.00 uur).  

Verplicht akoestisch onderzoek 

Transportactiviteiten 
Een akoestisch onderzoek is verplicht als er elke dag gemiddeld meer dan vier vrachtwagenbewegingen 
tussen 19.00 uur en 7.00 uur plaatsvinden en binnen een afstand van 50 meter gevoelige objecten zijn 
gelegen. Het gemiddelde wordt over een periode van een jaar gemeten, of is bij oprichting te verwachten. 
Het gaat hier dus met name om transportbedrijven en andere bedrijven waar veel transportbewegingen met 
vrachtwagens plaatsvinden, zoals bergingsbedrijven en groothandelsondernemingen.  
 
Tankstations zijn uitgesloten van deze verplichting en ook vervoersbewegingen van bezoekers die per 
vrachtwagen een horecabedrijf bezoeken worden niet meegewogen. Als vanwege een specifieke situatie 
problemen verwacht worden, kan het bevoegd gezag, binnen vier weken na melding, op grond van artikel 
1.11, lid 5 besluiten een akoestisch rapport te vragen. Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld problemen worden 
verwacht vanwege verkeersbewegingen met personenauto's. 

Muziekgeluid 
Als het aannemelijk is dat het equivalente geluidsniveau inpandig meer dan 70 respectievelijk 80 dB(A) zal 
bedragen of als sprake is van muziekgeluid in de buitenlucht (o.a. op terrassen) moet een akoestisch 
onderzoek onderdeel zijn van de melding. Het gaat hierbij om bedrijven waarbij muziekgeluid structureel deel 
uitmaakt van de bedrijfsvoering en onmisbaar is voor de bedrijfsaard.  
Vanzelfsprekend speelt het bronniveau hierbij een belangrijke rol. Het heeft immers weinig zin een 
akoestisch onderzoek te verlangen als de akoestische gevolgen nihil zijn, bijvoorbeeld als uitsluitend sprake 
is van achtergrondmuziek of een incidentele muzikale noot. De akoestische relevantie staat dus centraal. 
Daarnaast speelt de aard van het bedrijf een rol. Bij een discotheek of een karaoke-café is het bijvoorbeeld 
aannemelijk dat het equivalente geluidsniveau meer dan 70, of zelfs 90 dB(A) bedraagt. Voor de vraag of 
aannemelijk is dat het equivalente geluidsniveau binnen het bedrijf meer dan 70 respectievelijk 80 dB(A) zal 
bedragen, wordt uiteraard in eerste instantie afgegaan op hetgeen het bedrijf in de melding aangeeft. 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/vervoermanagement/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/vervoermanagement/
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Overzicht van te verwachten geluidniveaus (uit brancheblad horeca, VROM):  
 
Type bedrijf  Activiteiten langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau (LAr,LT) 
Restaurant Praten en achtergrondmuziek 70 - 75 dB(A) 

Cafe Rustig bruin cafe/bar 75 - 80 dB(A) 

  Cafe/bar met jukebox 80 - 85 dB(A) 

  Cafe/bar, drukke bar 85 - 90 dB(A) 

  Cafe/bar, jongerenbar 90 - 95 dB(A) 
  Cafe/bar met dansen 90 - 100 dB(A) 

Disco Voor ouder publiek 85 - 95 dB(A) 

  Voor jongeren 90 - 105 dB(A) 

  Met live-muziek 95 - 115 dB(A) 

Overige situaties waarbij uitvoering van een akoestisch onderzoek verplicht is 
Wanneer een melding wordt gedaan en deze heeft betrekking op een of meer van de volgende situaties is 
altijd een akoestisch onderzoek nodig: 
- het in werking hebben van een windturbine; 
- het in de buitenlucht overslaan van metalen in bulk; 
- het in de buitenlucht mechanisch bewerken van metalen; 
- het reinigen van afvalwater door middel van waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit van 

120.000 of meer vervuilingseenheden; 
- het neutraliseren van airbags of gordelspanners door deze te ontsteken. 

Afzien verplichting akoestisch onderzoek 
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om van de verplichting om een akoestisch onderzoek bij de 
melding te voegen af te zien. Het vierde lid van artikel 1.11 uit het besluit maakt het mogelijk dat het 
bevoegd gezag besluit dat een akoestisch onderzoek niet nodig is als het aannemelijk is dat de normen niet 
zullen worden overschreden. Met name de aard en de ligging van het bedrijf zullen hiervoor de aanleiding 
kunnen zijn. Het kan daarbij gaan om locaties waarbij woningen buiten de akoestische invloedssfeer van een 
bedrijf zijn gelegen, zoals afgelegen locaties of gunstig gesitueerde bedrijfsterreinen. Het bevoegd gezag 
kan een inschatting maken aan de hand van bronvermogens en afstanden tot gevoelige objecten. Daarnaast 
kan aansluiting gezocht worden bij het groene boekje van de VNG en de brochure "Horecalawaai de baas" 
van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. 

Optioneel akoestisch onderzoek 

Zonebeheer 
Voor zonebeheer van een gezoneerd industrieterrein kan het bevoegd gezag binnen vier weken na een 
melding een akoestisch onderzoek eisen. In sommige gevallen kan het voor zonebeheer noodzakelijk zijn de 
geluidsproductie van bedrijven gelegen op een gezoneerd industrieterrein te weten. Dit kan het geval zijn als 
een bedrijf aan de rand van het industrieterrein is gelegen of als een bedrijf een onevenredig groot beslag 
zou leggen op de nog beschikbare geluidsruimte, zonder dat het bedrijf deze geluidsruimte daadwerkelijk 
nodig heeft. 
 

Situaties waarin geluidhinder te verwachten is 
Als uit de meldinggegevens blijkt dat de kans op geluidhinder zeer reëel is, maar het indienen van een 
akoestisch onderzoek niet automatisch verplicht is op grond van het besluit, kan het bevoegd gezag een 
akoestisch onderzoek eisen. Hiervoor moet het bevoegd gezag aannemelijk maken dat de waarden voor het 
gemiddelde geluidsniveau en/of het maximale geluidsniveau worden overschreden. Deze beoordeling is 
afhankelijk van de aard van het bedrijf en de omgeving en kan derhalve het beste op lokaal niveau 
plaatsvinden. De beslissing van het bevoegd gezag is een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaan.  
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Geluidnormen 
Zowel ter plaatse van de gevels van gevoelige gebouwen (zoals woningen) als in geluidgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten van aanpandig gelegen gebouwen gelden geluidnormen. Het geluid dat door aanwezige 
installaties en toestellen, door werkzaamheden en activiteiten en door laad- en losactiviteiten wordt 
geproduceerd, moet voldoen aan deze normen. Er is een norm voor het gemiddelde geluidniveau gedurende 
een bepaalde periode (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en een norm voor de piekgeluiden.  
 
Zowel voor bestaande als nieuwe bedrijven is de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder 
opgenomen als de standaard geluidsnorm; het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT). Voor het 
buitenniveau betekent dat een etmaalwaarde van 50 dB(A), voor het binnenniveau van in- of aanpandige 
woningen een etmaalwaarde van 35 dB(A). Voor de toegestane maximale geluidsniveaus zijn waarden 
gesteld die overeenkomen met de grenzen zoals opgenomen in de voormalige besluiten alsmede de 
gangbare praktijk bij vergunningverlening. Uitgangspunt daarbij is dat met deze normen doorgaans een 
acceptabele geluidskwaliteit in de zin van geluidsbeleving en risico's voor de persoonlijke gezondheid, in de 
directe omgeving van het bedrijf wordt bereikt.  
 
Van aanpandige woningen is sprake als geluidsoverlast kan ontstaan door contactgeluid, dat wil zeggen als 
geluidsoverdracht plaatsvindt via een constructieve verbinding.  

Beoordelingspunt 
De normen gelden op de gevel van gevoelige gebouwen. In de definitie van het begrip gevel wordt verwezen 
naar de Wet geluidhinder. Daarin wordt een gevel zonder te openen delen (een zogenoemde dove gevel) 
niet als gevel aangemerkt, zodat de waarden daarop niet van toepassing zijn. Als het hanteren van de gevel 
als beoordelingspunt tot onwenselijke situaties leidt, kan het bevoegd gezag, op grond van het vierde lid van 
artikel 2.20 uit het besluit, een ander beoordelingspunt vaststellen. 
Dit kan ook relevant zijn als een bedrijf ver van woningen, andere gevoelige gebouwen of gevoelige 
terreinen is gelegen en daardoor onbeperkt geluid mag produceren. Het bevoegd gezag kan dan bepalen 
dat de waarden in plaats van op de gevel van gevoelige objecten gelden op een punt dat dichter bij het 
bedrijf is gelegen. Ook kan het bevoegd gezag met deze maatwerkbepaling objecten bescherming bieden 
die niet beschermd worden (geen gevoelig gebouw zijn). De plaats waarop de geluidsnormen gelden kan 
bijvoorbeeld worden vastgesteld ter plaatse van een woonboot.  

Geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten 
Als geluidsgevoelige ruimten worden aangemerkt: een woonkamer, een slaapkamer en een keuken van ten 
minste 11 m2.  
Verblijfsruimten zijn, gelijk als in het besluit geluidhinder: 
- leslokalen en theorie(vak)lokalen van onderwijsgebouwen; 
- onderzoeks- en behandelingsruimten en ruimten voor patiëntenhuisvesting, alsmede recreatie- en 

conversatieruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
- onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten, alsmede woon- en slaapruimten van 

verzorgingstehuizen, psychiatrische bedrijven, medisch centra, poliklinieken, en medische 
kleuterdagverblijven. 

 

Laad- en losactiviteiten 
De norm voor de piekgeluiden geldt niet voor laad- en losactiviteiten gedurende de dag (07.00 - 19.00 uur). 
Onder de laad- en losactiviteiten worden tevens aanverwante activiteiten verstaan zoals het slaan van 
autoportieren en het starten, aanrijden, manoeuvreren en wegrijden van de voertuigen. Wanneer net buiten 
het terrein van het bedrijf, bijvoorbeeld op de openbare weg in de onmiddellijke nabijheid van het pand, laad- 
en losactiviteiten plaatsvinden voor het bedrijf zijn de normen ook hierop van toepassing. Overigens kunnen 
ter voorkoming van indirecte hinder op grond van artikel 2.1, derde lid, aanvullende maatwerkvoorschriften 
gesteld worden. 

Bedrijventerrein 
Als een bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein geldt een 5 dB(A) hogere norm dan de standaard norm 
op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein.  
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Openbaar verkooppunt brandstoffen 
Voor tankstations, bedrijven uitsluitend of in hoofdzaak bestemd voor openbare verkoop van vloeibare 
brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, gelden 2 
perioden per etmaal in plaats van 3 perioden. Van 7.00 tot 21.00 uur geldt een etmaalwaarde van 50 dB(A) 
en van 21.00 tot 7.00 uur van 40 dB(A). Deze afwijkende normstelling geldt dus bijvoorbeeld niet voor een 
garagebedrijf met een benzinepomp. 

Gezoneerd industrieterrein 
Als het bedrijf is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen 50 meter zijn geen gevoelige objecten 
gelegen, geldt de norm op een afstand van 50 meter vanaf de grens van het bedrijf. Dit is om te voorkomen 
dat type A en B-inrichtingen onnodige geluidsruimte van de zone in beslag nemen, Met gevoelige objecten 
worden niet de gevoelige objecten bedoeld die op het gezoneerde industrieterrein liggen.  
Bij de wijziging van het besluit van 9 november 2009 is hierbij een uitzondering gemaakt voor windturbines. 
Voor windturbines die op gezoneerde industrieterreinen liggen, gelden de normen op een afstand van 50 
meter vanaf het bedrijf niet en moet getoetst worden aan de normen op de gevel van gevoelige gebouwen.  

Overgangsrecht 
In artikel 6.12, 6.13, 6.15 en 6.16  is overgangsrecht opgenomen voor de waarden van de geluidnormen en 
beoordelingspunten. 

Uitzonderingen 
Bij het bepalen of aan de geluidniveau kan worden voldaan blijven buiten beschouwing: 
- stemgeluid van personen op onverwarmd en onoverdekt terrein; 
- stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein van een basisschool vanaf een uur 

vóór tot een uur ná de schooltijden; 
- stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein bij een instelling voor kinderopvang; 
- stemgeluid bij sport- of recreatieactiviteiten; 
- geluid oproep belijden godsdienst of vanwege religieuze bijeenkomsten; 
- geluid muziek tijdens hijsen en strijken nationale vlag; 
- muziek van militaire muziekcorpsen 
- onversterkte muziek tenzij daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld; 
- traditioneel schieten tenzij daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld. 

Stemgeluid terras 
Bij het bepalen van het geluidsniveaus wordt buiten beschouwing gelaten het stemgeluid van personen op 
een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van het bedrijf, tenzij dit terrein kan worden 
aangemerkt als een binnenterrein. Het betrekken van stemgeluid van bezoekers in de beoordeling van de 
geluidsnormen is problematisch. Geluid afkomstig van terrassen wordt niet of nauwelijks afgeschermd en 
kan direct omliggende gevels belasten. Rigide toepassing van de geluidsnormen zou het in veel gevallen 
onmogelijk maken een terras in gebruik te hebben. De uitsluiting van stemgeluid afkomstig van een 
buitenterrein geldt feitelijk uitsluitend voor situaties waarbij het buitenterrein aan de straat of een andere 
openbare ruimte is gelegen. In deze gevallen mag worden aangenomen dat het van bijvoorbeeld het terras 
afkomstige geluid opgaat in het omgevingsgeluid. Echter als een buitenterrein omsloten is door bebouwing 
zal het omgevingsgeluid doorgaans veel lager zijn. Stemgeluid van het terras zal dan eerder leiden tot 
overlast. De beoordeling van dergelijke situaties valt onder de geluidnormen. Met onoverdekt terrein wordt 
bedoeld een voor publiek toegankelijk onbebouwd deel van het bedrijf, dus een buitenterrein zoals een tuin 
of een terras. Met een overdekking wordt een vaste overdekking bedoeld en niet een zonnescherm of luifel. 
Verwarmde of overdekte terrassen noden tot een gebruik in alle jaargetijden en vallen wel onder de 
geluidnormen. 

Stemgeluid van kinderen bij scholen en kinderopvanginstellingen 
Bij de wijziging van het besluit van 9 november 2009 is op verzoek van de Tweede Kamer bepaald dat het 
stemgeluid van buiten spelende kinderen op schoolpleinen en speelterreinen bij kinderdagverblijven geheel 
buiten beschouwing blijft bij het bepalen of aan de geluidnormen wordt voldaan. Voor deze wijziging was dit 
al het geval als het speelterrein bij een school of kinderdagverblijf niet door bebouwing omsloten was en dus 
geen sprake was van een 'binnenterrein'. Met deze wijziging blijft nu ook het stemgeluid van kinderen buiten 
beschouwing indien wel sprake is van een 'binnenterrein'.  
Waar het gaat om basisscholen, wordt door het leggen van een relatie van het stemgeluid van kinderen met 
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de openingstijden van de school benadrukt dat deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op stemgeluid in 
relatie tot schoolse activiteiten, en niet ook van andersoortige activiteiten ((verhuur voor) avondcursussen 
e.d.). 

Stemgeluid sport- en recreatie 
Het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een bedrijf voor sport- of recreatieactiviteiten blijft 
buiten beschouwing bij het bepalen of aan de geluidnormen wordt voldaan. Door het voeren van een juist 
ruimtelijke ordeningsbeleid is doorgaans te voorkomen dat overlast ontstaat in een omliggende 
woonomgeving. Overlast vanwege dergelijke bedrijven wordt vaak beperkt op grond van evenementenbeleid 
en de Algemene Plaatselijke Verordening. Er kan bijvoorbeeld een maximum gesteld worden aan het aantal 
evenementen per jaar en de tijdsduur per evenement. Ook kunnen maatregelen voorgeschreven worden die 
tijdens het evenement getroffen moeten worden. Meer dan door stemgeluid van bezoekers wordt overlast 
doorgaans veroorzaakt door verkeersbewegingen, parkeren en bezoekers buiten het bedrijf op weg naar en 
van het evenement. 

Religieus geluid 
In de Grondwet is bepaald dat ieder het recht heeft zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in 
gemeenschap met anderen vrij te belijden. Wel kunnen volgens de Grondwet regels worden gesteld ter 
bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van 
wanordelijkheden. In de Wet openbare manifestaties is aangegeven dat klokgelui vanwege godsdienstige, 
levensbeschouwelijke of lijkplechtigheden is toegestaan en dat de gemeenteraad regels kan stellen. Omdat 
het in andere regelgeving is gereguleerd, wordt religieus geluid hier buiten beschouwing gelaten. 

Hijsen en strijken nationale vlag / militaire muziekcorpsen / onversterkte muziek 
Door muziekgeluid tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang bij 
militaire bedrijven en muziekgeluid vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de buitenlucht kan 
soms niet worden voldaan aan de geluidnormen. Bij muziekgeluid in de buitenlucht, is het doorgaans niet 
mogelijk om maatregelen te treffen. Omdat het onwenselijk is deze activiteiten mogelijk te maken, worden ze 
bij het bepalen van de geluidsniveaus buiten beschouwing gelaten.  
Hetzelfde geldt voor muziekgeluid van onversterkte muziek. Het kan echter zijn dat de lokale situatie wel om 
regels voor muziekgeluid van onversterkte muziek vraagt. De gemeente kan eisen stellen in een 
gemeentelijke verordening.  

Traditioneel schieten 
Bij het traditioneel schieten (zie toelichting 4.8.8 traditioneel schieten) kan niet aan de geluidnormen worden 
voldaan. Op verzoek van de Tweede Kamer is in het wijzigingsbesluit van 9 november 2009 vrijstelling 
verleend voor het voldoen aan de geluidnormen bij het traditioneel schieten door schutterijen. Het kan echter 
zijn dat de lokale situatie wel om regels vraagt om geluidhinder bij het traditioneel schieten te voorkomen. De 
gemeente kan daarom hieraan eisen stellen in een gemeentelijke verordening. 

Afwijkende waarden 
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om onder voorwaarden andere waarden voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) vast te stellen. De 
afwijkingsmogelijkheid geldt niet voor de geluidsniveaus binnen woningen van derden; daarvoor is ongeacht 
de hoogte van de afwijking van de buitenwaarde een vast beschermingsniveau vastgelegd. Bij toepassing 
van de afwijkingsmogelijkheden moet te worden nagegaan in hoeverre het geluidsniveau binnen woningen 
van derden die binnen de akoestische invloedssfeer zijn gelegen, wordt beïnvloed. Met de akoestische 
invloedssfeer wordt hier bedoeld de geluidsbelasting vanwege het bedrijf op de gevels van omliggende 
woningen voor zover dat hoger is dan 50 dB(A). 
 
Uiteenlopende redenen of argumenten kunnen ten grondslag liggen aan de wens, behoefte of noodzaak tot 
afwijken. In beginsel zal het omgevingsgeluid bepalend kunnen zijn voor de mate van afwijking van de 
standaard geluidsnorm. De volgende invulling kan dan bijvoorbeeld aan de orde zijn. 
- Indien het omgevingsgeluid zodanig laag is, dat de in dit voorschrift gestelde standaard geluidsnorm zal 

leiden tot hinder voor de omgeving, kan een lagere geluidsgrenswaarde aan het bedrijf worden opgelegd. 
Dit kan zich voordoen in situaties waarbij bedrijven gevestigd zijn in een rustige omgeving zoals 
bijvoorbeeld een stille woonwijk of landelijk gebied. Bij het in overweging nemen van een lagere 
geluidsgrenswaarde zal het bevoegd gezag rekening moeten houden met de rechtszekerheid van 



44 van 48Correspondentienummer: hl7hlskod9

AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit 6-9-2012

gevestigde bedrijven. Alternatieve maatregelen kunnen in de afweging worden betrokken waarbij zo 
nodig aandacht moet worden geschonken aan een evenredige lastenverdeling.  

- Indien het omgevingsgeluid zodanig hoog is dat redelijkerwijs van het bedrijf niet kan worden verlangd de 
lagere standaard geluidsnorm na te leven en de handhaving van geluidsnorm een onevenredige 
beperking van de bedrijfsvoering of zelfs sluiting zou kunnen betekenen, terwijl de lokale situatie een 
soepeler normstelling toelaat. In een dergelijk geval kan de geluidsgrenswaarde worden verhoogd. Dit 
kan zich voordoen in drukkere gebieden zoals stadswinkelcentra of bedrijfsterreinen.  

- Niet uitsluitend het omgevingsgeluid hoeft maatgevend te zijn om afwijking van de norm te wensen. Ook 
maatschappelijke ontwikkelingen en de al of niet hierdoor veranderende regelgeving kan daartoe 
aanleiding vormen. Het kan daarbij voorkomen dat wellicht in specifieke gevallen meer ruimte geboden 
moet worden. 

- Ook kunnen eventueel geluidsgrenswaarden boven het omgevingsgeluid worden vastgesteld, 
bijvoorbeeld indien individuele bedrijfseconomische redenen motief zijn om aan de behoeften van het 
bedrijfsleven tegemoet te komen, en als is aangetoond dat maatregelen onvoldoende soelaas bieden. In 
dergelijke gevallen zal het bevoegd gezag een afweging moeten maken tussen de belangen van het 
bedrijfsleven en de belangen van de woonomgeving rond het bedrijf. Met name kan zich deze 
problematiek voordoen rond laad- en losactiviteiten en waarbij in specifieke situaties extra geluidsruimte 
moet worden geboden om de bedrijfsvoering niet geheel onmogelijk te maken. In het algemeen moet 
worden bedacht dat afwijking van het heersende geluidsniveau aanleiding kan zijn voor hinder of het 
uiten van klachten. Het gebruik maken van de mogelijkheid tot afwijking van de standaardnorm vindt 
plaats op basis van een plaatselijke afweging met inachtneming van bovengenoemde motieven.  

Muziekgeluid 
Voor het omgaan met muziekgeluid geldt het volgende. Het kan voorkomen dat bijzondere geluiden zoals 
tonale-, impulsachtige- of muziekgeluiden waarneembaar zijn ter plaatse van de ontvanger. Deze 
waarneembare bijzondere geluiden worden zwaarder beoordeeld dan omgevingseigen en geaccepteerde 
geluiden. Voor geluiden veroorzaakt door muziek (al dan niet vervormd) wordt ingevolge de Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai bij hoorbaarheid bij de ontvanger een toeslag op de gemeten waarde 
gerekend van 10 dB. In de praktijk kunnen in een woning hoorbare muziekgeluiden een lager geluidsniveau 
hebben dan 25 dB(A). Beneden 20 dB(A) zijn geluidsniveaus niet meer te meten omdat de 
geluidsniveaumeters een fysieke ondergrens hebben van circa 20 dB(A). 
Als te verwachten is dat zeer lage niveaus door het bedrijf worden veroorzaakt binnen een woning, verdient 
het aanbeveling om na te gaan welke geluidbelasting reeds heerst, zonder dat de muziek aanstaat. In vele 
gevallen zal dan blijken dat de in de woning aanwezige apparaten of toestellen (wekkers, klokken, centrale 
verwarming etc.) al zoveel geluid maken dat muziekgeluiden van de buren worden gemaskeerd. Aangezien 
de muziekcorrectie alleen wordt toegepast als muziek hoorbaar is, is het in dergelijke gevallen niet altijd 
noodzakelijk dat de isolatieberekeningen worden uitgevoerd op de volle 10 dB correctie. Zo kan bijvoorbeeld 
door verlaging van het zendniveau van het bedrijf met muziekgeluid met 5 dB de hoorbaarheid van muziek al 
volledig teniet worden gedaan door bijvoorbeeld het aanwezige verkeerslawaai in de omgeving; dan vervalt 
de muziekcorrectie bij de woning. 

Bedrijfsduurcorrectie muziekgeluid 
De toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid is in tegenstelling tot de Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai niet toegestaan. In de handleiding is de correctie geïntroduceerd met het oog op 
met name continu bedrijven. Toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid bij bijvoorbeeld 
horecabedrijven die om 1.00 of 2.00 uur sluiten, brengt met zich mee dat het geluidsniveau in de periode van 
23.00 uur tot sluitingstijd hoger mag zijn dan in de periode voor 23.00 uur. Omdat dit niet wenselijk is, is 
toepassing van de bedrijfsduurcorrectie bij muziekgeluid niet toegestaan. 
 
Er is geen overgangstermijn opgenomen voor het niet toepassen van bedrijfsduurcorrectie.  
Het bevoegd gezag heeft wel op grond van artikel 6.14 van het besluit de mogelijkheid om via een 
maatwerkvoorschrift te bepalen dat in de nachtperiode voor muziekgeluid bedrijfsduurcorrectie mag worden 
toegepast. Het geluidsniveau mag daarbij niet hoger zijn dan de norm die voor de avondperiode geldt. Deze 
bepaling geldt alleen voor bedrijven waarop vóór 1 januari 2008 voorschrift 1.1.8 van het Besluit horeca-, 
sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing was. Aan de maatwerkbepaling kan een 
einddatum gekoppeld worden, bijvoorbeeld het moment dat het gebouw aan onderhoud toe is. 
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Indirecte hinder 
Onder indirecte geluidshinder wordt geluidshinder verstaan die niet wordt veroorzaakt door activiteiten of 
installaties van het bedrijf, maar die wel aan bedrijf is toe te rekenen.  

Indirecte hinder verkeer 
Bij het stellen van maatwerkvoorschriften ter voorkoming van indirecte geluidshinder vanwege wegverkeer 
kan de circulaire van 29 februari 1996 van de Minister van VROM, getiteld "Geluidhinder veroorzaakt door 
het wegverkeer van en naar het bedrijf; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van 
de Wet milieubeheer" als hulpmiddel dienen. 

Indirecte hinder bezoekers 
Het verrichten van sportactiviteiten in de openlucht en het komen en gaan van bezoekers kan gepaard gaan 
met maximale geluidsniveaus die hoger liggen dan de toegestane maximale geluidsniveaus. Voor bedrijven 
waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten worden uitgevoerd, worden de 
maximale geluidsniveaus veroorzaakt door het komen en gaan van bezoekers buiten beschouwing gelaten. 
Onder het geluid door het komen en gaan van bezoekers valt ook het dichtslaan van autoportieren en het 
starten en gas geven bij het wegrijden van voertuigen. Redelijkerwijs is het niet mogelijk deze pieken te 
beheersen op basis van een objectieve normstelling. Om eventuele hinder tegen te gaan of zo veel mogelijk 
te beperken is bepaald welke maatregelen of voorzieningen kunnen worden getroffen in de sfeer van de 
bedrijfsvoering en het houden van toezicht. 
 
Ter voorkoming van indirecte hinder kunnen op grond van artikel 2.1 van het besluit aanvullende 
maatwerkvoorschriften gesteld worden. 

Geluidemissie vrachtwagens (programma PIEK) 
Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu (2002), naar 
de geluidemissie van vrachtwagens is gebleken dat een maximaal geluidsniveau van 65 dB(A) (op een 
meetpunt van 7,5 meter) het laagst haalbare niveau is voor aandrijfgeluid van deze motorvoertuigen. 
Hierdoor is het niet altijd haalbaar om in de nachtperiode aan het maximale geluidsniveau te voldoen, 
namelijk 60 dB(A) op de gevel van gevoelige objecten. Een overschrijding van het maximale geluidsniveau 
wordt daarom toegestaan, mits het bedrijf aantoont dat het geluidsniveau van het aandrijfgeluid van de 
motorvoertuigen niet meer dan 65 dB(A) bedraagt op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig. 
Uiteraard moet eerst worden bekeken of mogelijk op andere manieren aan het maximale geluidsniveau kan 
worden voldaan, bijvoorbeeld het kiezen van een andere route. 

Technische voorzieningen en gedragsregels 
Technische voorzieningen en gedragsregels kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het gesloten houden 
van ramen en deuren, het aanbrengen van geluidsdempende wielen onder rijdend materieel in bijvoorbeeld 
een supermarkt of het aanbrengen van een geluidsbegrenzer op een muziekinstallatie. 

Incidentele activiteiten 
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in een maatwerkvoorschrift voor specifieke activiteiten een 
andere norm vast te stellen. Hierin worden twee afwijkingsmogelijkheden onderscheiden:  
- regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie; 
- afwijkingen in het kader van het 12 dagencriterium (niet-representatieve bedrijfssituaties en afwijkingen in 

het kader van het 12 dagencriterium).  
De eerste vorm ziet op activiteiten die met enige regelmaat voorkomen, bijvoorbeeld het eens per week 
lossen door een meelwagen bij een bakkerij, of het 20 avonden per jaar overwerken bij een 
houtbewerkingsbedrijf. De tweede vorm ziet op bijzondere activiteiten die niet kunnen worden gerekend tot 
de representatieve bedrijfssituatie. 
 
Bij het stellen van een maatwerkvoorschrift moet hinder zoveel mogelijk beperkt worden, bijvoorbeeld door 
niet meer geluidsruimte te bieden dan nodig is en door het aantal dagen of dagdelen waarop de activiteit 
plaatsvindt te beperken. Daarnaast kunnen voorzieningen en gedragsregels worden voorgeschreven. Bij 
activiteiten waarvan op voorhand niet bekend is wanneer zij zullen plaatsvinden, kan bepaald worden dat de 
activiteiten vooraf aan het bevoegd gezag gemeld moeten worden. De maatwerkmogelijkheid is niet van 
toepassing op festiviteiten als bedoeld in artikel 2.21 van het besluit. 
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Festiviteiten 
Bij het vieren van incidentele festiviteiten en activiteiten met een maatschappelijk belang, kan niet altijd 
voldaan worden aan de gestelde geluidsvoorschriften. De gemeenteraad kan daarom bij verordening 
vaststellen dat gedurende bepaalde perioden de geluidsvoorschriften niet gelden. 

Collectieve festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen 
Voor zogenaamde collectieve festiviteiten is in de verordening een nadere gebiedsdifferentiatie binnen de 
gemeente mogelijk. Van deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt tijdens carnaval, 
kermissen of culturele-, sport- en recreatieve- manifestaties die een gemeente aangaan.  

Individuele festiviteiten 
Bij verordening kan een aantal dagen of dagdelen worden aangewezen, waarop individuele bedrijven voor 
andere festiviteiten, met een meer individueel karakter (bijvoorbeeld voor het geven van een personeelsfeest 
of het houden van een open dag), een vrijstelling verkrijgen van de geluidsvoorschriften. Hierbij is het 
mogelijk om per gebied van de gemeente of per categorie bedrijven een ander aantal dagen vast te stellen. 
Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden dat in de binnenstad de waarden gedurende maximaal 2 dagen niet 
van toepassing zijn en daarbuiten gedurende maximaal 8 dagen. Of dat voor horecabedrijven de waarden 
gedurende maximaal 6 dagen niet van toepassing zijn en voor overige bedrijven gedurende maximaal 2 
dagen. Het bij verordening aan te wijzen aantal dagen of dagdelen voor individuele festiviteiten mag per 
bedrijf niet meer dan 12 per jaar bedragen.  
 
Ter voorkoming of beperking van geluidhinder kunnen in de gemeentelijke verordening voorwaarden worden 
gesteld aan de festiviteiten en activiteiten. Hierbij valt te denken aan een geluidsnorm van bijvoorbeeld 10 of 
20 dB(A) hoger dan de reguliere norm of de verplichting om bepaalde maatregelen te treffen. 

Ongevallenbestrijding 
Op bedrijven waarbij motorvoertuigen (o.a. brandweer- en politiewagens en ambulances) uitrukken voor 
ongevallenbestrijding en brandbestrijding is het besluit ook van toepassing. Het gaat daarbij ook om 
bergingsbedrijven die na een ongeval de weg vrijmaken. Deze hulpdiensten hebben een algemeen 
maatschappelijk belang. Kenmerkend voor deze diensten is dat zij regelmatig moeten uitrukken en daarbij 
(op en buiten het terrein van het bedrijf) gebruik moeten maken van optische- en geluidssignalering. Het is 
niet de bedoeling het uitrukken van deze voertuigen onmogelijk te maken doordat voldaan moet worden aan 
geluidsnormen. Daarom blijft het geluid als gevolg van het uitrukken van deze diensten bij het bepalen van 
het maximale geluidsniveau buiten beschouwing.  
 
Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken ligt het voor de hand dat bij de locatiekeuze van een 
dergelijke inrichting rekening gehouden wordt met de maximale geluidsniveaus die inherent zijn aan deze 
bedrijven. Daarnaast kan eraan gedacht worden verkeerssignalen, zoals verkeerslichten, te koppelen aan 
het uitrukken van de voertuigen, zodat minder gebruik hoeft te worden gemaakt van de geluidssignalering 
van de voertuigen. Het bevoegd gezag kan technische en organisatorische maatregelen voorschrijven om 
geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden van degelijke maatregelen zijn het aanpassen van 
de indeling van het terrein en rijroutes, het inzetten van zo stil mogelijk materieel en het treffen van 
redelijkerwijs mogelijke voorzieningen aan het bestaande materieel. Het is daarnaast een 
verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig om geen onnodige overlast te veroorzaken. 

Gladheidbestrijding 
Voertuigen ten behoeve van gladheidbestrijding worden op gelijke wijze behandeld als andere speciale 
motorvoertuigen, zoals brandweerauto's en ambulances waarvoor speciale regels voor maximale 
geluidsniveaus gelden. Daarnaast zullen voor gladheidbestrijding vaak verkeersbewegingen in de avond of 
nachtperiode plaats vinden.  
Als er zoveel verkeersbewegingen zijn dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) aangepast zou 
moeten worden kan dit op basis van artikel 2.20 lid 6 van het besluit. Met de in dat betreffende lid geboden 
maatwerkmogelijkheid kan het bevoegd gezag andere waarden voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau vaststellen voor deze activiteit. Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken ligt het 
voor de hand dat bij de locatiekeuze van een dergelijke inrichting ook rekening gehouden wordt met 
geluidsniveaus die inherent zijn bij deze bedrijven. 
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Afdeling 2.9 Trillinghinder 
Het uitgangspunt is dat continue trillingen niet voelbaar mogen zijn in geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten van derden. Continue trillingen kunnen worden veroorzaakt door stationaire installaties zoals 
compressoren of koelmachines. Daarnaast kunnen trillingen worden veroorzaakt door het aan- en afrijden 
van vrachtwagens. Ook kunnen stans- en ponsactiviteiten (metaal- en elektrotechnische industrie) 
trillinghinder veroorzaken.  
 
Voor de toelaatbare trillingssterkte is in artikel 2.23 verwezen naar de Meet- en beoordelingsrichtlijn van de 
Stichting Bouwresearch Rotterdam. De trillingssterkte geldt in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten. 
Als door de gebruiker van de ruimte geen medewerking wordt verleend voor het uitvoeren van een meting, 
en het dus niet mogelijk is de trillingssterkte vast te stellen, zijn de normen niet van toepassing in die ruimte. 
Het bevoegd gezag kan extra eisen stellen en afwijken van de waarden voor trillingssterkte 
(maatwerkvoorschriften). 

Geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten 
Als geluidsgevoelige ruimten worden aangemerkt een woonkamer, een slaapkamer en een keuken van ten 
minste 11 m2.  
 
Verblijfsruimten zijn: 
- leslokalen en theorie(vak)lokalen van onderwijsgebouwen; 
- onderzoeks- en behandelingsruimten en ruimten voor patiëntenhuisvesting, alsmede recreatie- en 

conversatieruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
- onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten, alsmede woon- en slaapruimten van 

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische 
kleuterdagverblijven. 

Externe veiligheid 
Voor externe veiligheid zijn, buiten de zorgplicht, geen algemene doelvoorschriften opgenomen in het 
besluit. Alleen voor bepaalde activiteiten waar dit relevant is, zijn voorschriften opgenomen. Activiteiten met 
gevaarlijke stoffen kunnen onder het besluit vallen, behalve als het besluit externe veiligheid inrichtingen of 
het besluit risico's en zware ongevallen van toepassing is. Dan is het bedrijf vergunningplichtig en zal de 
externe veiligheid in de vergunningprocedure worden beoordeeld. Voor activiteiten met gevaarlijke stoffen 
voor bedrijven die onder het besluit vallen, is het uitgangspunt dat het voldoen aan de beste beschikbare 
technieken ('brongericht') voldoende bescherming biedt voor de omgeving. In een enkel geval zal het nodig 
zijn om voor een activiteit met gevaarlijke stoffen een minimumafstand tot (beperkt) kwetsbare objecten of 
woningen van derden te waarborgen. Dergelijke afstanden kunnen op grond van de zorgplicht in artikel 2.1 
worden vastgelegd (maatwerkvoorschriften). Deze afstand hoeft niet te worden vastgelegd in een 
bestemmingsplan, zoals op grond van het besluit externe veiligheid inrichtingen wel noodzakelijk is.  

Geurhinder 
Voor geur zijn er, buiten de zorgplicht, geen algemene doelvoorschriften opgenomen in het besluit. Alleen 
voor specifieke activiteiten waar geurhinder te verwachten is, zijn voorschriften opgenomen om geurhinder te 
voorkomen c.q. zoveel als mogelijk te beperken. Het gaat om de volgende activiteiten:  
- rioolgemalen; 
- het behandelen van stedelijk afvalwater; 
- het reinigen, coaten en lijmen van hout en kurk, kunststof of metalen; 
- het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen; 
- het aanbrengen van lijmen, harsen en coatings op natuursteen of kunststeen; 
- parkeergarages; 
- zeefdruk en vellenoffset druktechniek; 
- het lijmen, coaten en lamineren van papier of karton; 
- het lijmen en coaten van textiel; 
- het bereiden van voedingsmiddelen; 
- het repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten; 
- het proefdraaien van verbrandingsmotoren; 
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- het afleveren van brandstoffen aan vaartuigen; 
- het slachten van dieren, uitsnijden van vlees en bewerken van dierlijke bijproducten. 
In de toelichting op betreffende activiteiten wordt nader ingegaan op de eisen om geurhinder te voorkomen. 
 
Overige activiteiten die mogelijk geurhinder veroorzaken, vallen onder de algemene zorgplicht (artikel 2.1). 
Uitgangspunten voor de beoordeling van geurhinder zijn: 
- als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
- als er wel hinder is, worden maatregelen gebaseerd op toepassing van de beste beschikbare technieken 

(BBT); 
- de mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, hinderenquête of 

klachtenregistratie; in bijzondere regelingen wordt het hinderniveau voor specifieke bedrijfstakken 
vastgelegd; 

- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursorgaan. 
 
Als er bij niet genoemde activiteiten toch sprake is van klachten over geurhinder dan zal van geval tot geval 
gekeken moeten worden of die klachten gegrond zijn en zo ja, welke maatregelen redelijk zijn. Bij een 
structurele activiteit die voor geurhinder zorgt, zijn dat maatregelen zoals de situering van het afvoerpunt, de 
afvoerhoogte of de mogelijkheid voor een ontgeuringsinstallatie. Bij een activiteit die alleen af en toe 
uitgevoerd wordt, ligt het meer voor de hand afspraken te maken met bedrijf en gehinderden, om de hinder 
op andere manieren aan te pakken, bijvoorbeeld door de activiteit alleen op bepaalde tijdstippen uit te 
voeren. Dergelijke maatregelen kunnen op grond van de zorgplicht in artikel 2.1 worden vastgelegd 
(maatwerkvoorschriften). 











 

 

Onderwerp: Aanvraag watervergunning ‘tijdelijke werkzaamheden’ tbv Haak om Leeuwarden Midden 
 
 
Geachte meneer Oosterbaan, 
 
Wij verzoeken Wetterskip Fryslân voor het project ‘De Haak om Leeuwarden’ een 
watervergunning te verlenen aan Grutte Fier voor tijdelijke waterhuishoudkundige 
werkzaamheden.  
 
 
Inleiding 
Het project de ‘Haak om Leeuwarden’ betreft de uitvoering van het Tracébesluit 
Rijksweg 31 welke voorziet in een nieuwe rijksweg ten zuidwesten van 
Leeuwarden. De uitvoering van de rijksweg is in tweeën gedeeld: het noordelijk 
deel wordt aangelegd door de provincie Fryslân, het zuidelijk deel door 
Rijkswaterstaat. Binnen het project is afgesproken dat bij het noordelijk deel ter 
hoogte van het Newtonpark (spoor, N31 en WIW), daar waar de weg het spoor 
kruist, ProRail als verantwoordelijke partij fungeert. Dit werk wordt aangeduid met 
de werktitel ‘Haak Midden’. De provincie blijft integraal onderdeel van het 
projectteam dat deze werkzaamheden uitvoert, en is de opdrachtgever richting 
ProRail. Voor de ‘Haak Midden’ heeft ProRail de realisatie van het werk gegund 
aan ondergetekende, Grutte Fier. 
 
Deze aanvraag watervergunning heeft betrekking op het deelproject ‘Haak 
Midden’.  
 
 
Aanvraag watervergunning 
Ten behoeve van de realisatie van ‘Haak Midden’ worden tijdelijke werkzaamheden uitgevoerd in de 
waterhuishouding. Deze werkzaamheden betreffen het tijdelijk aanleggen van watergangen, het 
tijdelijk afdichten van watergangen en het tijdelijk plaatsen van duikers. De tijdelijke werkzaamheden 
die vooralsnog zijn voorzien zijn weergegeven op tekening T_001_VG_005, bijgevoegd in de bijlage.  
 
Deze aanvraag bevat alle tijdelijke werkzaamheden welke tot dusverre zijn voorzien. Mochten tijdens 
de uitvoeringsfase onvoorziene tijdelijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan 
watergangen en duikers zal te zijner tijd een nieuwe watervergunning worden gevraagd.  
 
De tijdelijke werkzaamheden in deze aanvraag worden uitgevoerd vanaf week 36.  
 
 
Bijlagen 
Deze aanvraag omgevingsvergunning bestaat naast deze brief uit de volgende bijlagen: 

1. Aanvraagformulier watervergunning. 
2. Algemeen overzichtstekening, teknr. T_001_GE_005, revisie B, d.d. 25-05-2012. 
3. Kadastrale tekening, teknr. T_001_GE_006, revisie B, d.d. 04-06-2012. 
4. Tekening tijdelijke waterhuishouding, teknr. T_001_VG_005, revisie A, d.d. 23-08-2012. 
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Afsluiting 
Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging en het besluit op deze aanvraag. Deze kunt u sturen 
aan: 
 
Grutte Fier 
T.a.v. Mevr. E.C. van Dalen 
James Wattstraat 24 
8912 AS Leeuwarden 
 
Mocht u nog vragen hebben over deze aanvraag, kunt u contact opnemen met ondergetekende, 
mevrouw E.C. (Ellen) van Dalen op telefoonnummer 06-13417492 of per email naar 
ellen.vandalen@oranjewoud.nl.  
 
Wij zien uw reactie op onze aanvraag graag tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Combinatie Grutte Fier vof 
 
 
 
 
 
Ellen van Dalen 
Omgevingsmanager 

mailto:ellen.vandalen@oranjewoud.nl
































Ontwerp-omgevingsvergunning tijdelijke gronddepots, werkterreinen en werkwegen 
‘Haak Midden’ te Leeuwarden. 
 
Van 27 september 2012 tot en met 7 november 2012 ligt de ontwerp-
omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 2 van de Wabo voor tijdelijke gronddepots, 
werkterreinen en werkwegen met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op percelen rondom de nog aan te leggen 
Haak om Leeuwarden en Westelijke Invalsweg, globaal tussen de Hendrik Algraweg en de 
Tsjusterewei en een perceel ten zuiden van de Hendrik Algraweg te Leeuwarden, kadastraal 
bekend gemeente Deinum, sectie D, nummers 7655 en 7654, gemeente Huizum, sectie E, 
nummers 1676, 1677, 1678, 1710, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727, 1729, 1738, 1749, 
1994, 1995, 1996 en 2129. 
 
Ontwikkeling  
Ten behoeve van de realisatie van de ‘Haak Midden’ zijn terreinen benodigd die gedurende de 
uitvoering gebruikt kunnen worden voor het oprichten en inrichten van depots, werkterreinen 
en werkwegen. Met dit plan worden tijdelijke gronddepots, werkterreinen en werkwegen 
mogelijk gemaakt voor de periode van 5 jaar.  
  
Inzage  
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en 
de procedure 

 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
Reageren  
In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze 
over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met 
welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van 
burgemeester en wethouders dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.   
 schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.  
Vermeld in uw brief: 

o ontwerp-omgevingsvergunning Tijdelijke gronddepots, werkterreinen en 
werkwegen ‘Haak Midden’ 

o waarom u een zienswijze indient  
o de datum  
o uw naam en adres 
o uw handtekening  

 mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.00–17.00 uur).  
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