PRECONSULTATIE – CONCEPT BESLUIT

ONTWERPBESLUIT
BESLUIT ACTIVITEITEN
LE E F O M G E V I N G

Disclaimer:
Deze compares zijn automatisch gegenereerd. Eventuele onzorgvuldigheden kunnen hiervan het gevolg
zijn. NautaDutilh staat niet in voor de juistheid van de compares
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INHOUDSOPGAVE BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

10

Afdeling1.1Algemeen

10

Afdeling1.2Toepassingsgebied

10

Afdeling1.3Internationaalrechtelijkeverplichtingen

10

HOOFDSTUK 2 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN LOZINGSACTIVITEITEN: ALGEMEEN

11

Afdeling 2.1 Toepassingsbereik

11

Afdeling 2.2 Bevoegd gezag

11

Afdeling2.3Normadressaat

12

Afdeling 2.32.4 Specifieke zorgplicht

12

Afdeling 2.42.5 Maatwerk

12 en andere decentrale afwegingsruimte
13

Afdeling2.6Meldingenenhetverstrekkenvangegevensenbescheiden

14

Afdeling2.7Ongewonevoorvallen

15

HOOFDSTUK 3 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN LOZINGSACTIVITEITEN:
RICHTINGAANWIJZER

1416

Afdeling 3.1 Seveso-inrichtingAlgemeen

1416

Afdeling3.2HetexploiterenvaneenSeveso-inrichtingenandereactiviteitendiebedrijfstakken
overstijgen
§ 3.1.13.2.1 Seveso-inrichting

16
1416

Afdeling3.2Energie-industrieennutssector

14

§ 3.2.13.2.2 Grote stookinstallatie

1517

§3.2.3Middelgrotestookinstallatie

18

§3.2.4Nattekoeltoren

18

§3.2.5Afvangenkooldioxidevoorondergrondseopslag

18

§3.2.6Windturbine

18

§3.2.7Koel-ofvriesinstallatieofwarmtepompmetkooldioxide,koolwaterstoffenof
ammoniak
19
§3.2.8Bodemenergiesysteem

19

§3.2.9Opslagtankvoorgassen

20

§3.2.10Opslagtankenverpakkingdiewordtgebruiktalsopslagtankvoorvloeistoffen

20

§3.2.11Opslaanvangevaarlijkestoffeninverpakking

21

§3.2.12Opslaan,herverpakkenenbewerkenvanvuurwerkenpyrotechnischeartikelen voor
theatergebruik

22

§3.2.13Opslaanvanmunitieenontplofbarestoffenvoorcivielgebruik

23

§3.2.14Opslaanvanvastenitraathoudendekunstmeststoffen

23

§3.2.15Opslaanvangevaarlijkestoffeninbulkofcontainer

24

§3.2.16Opslaan,mengen,scheidenenverdichtenvanbedrijfsafvalofgevaarlijkafval voorafgaand
aaninzamelingofafgifte
24
§3.2.17Zendmasten

25

§3.2.18Zelfstandigeafvalwaterzuivering

25

Afdeling3.3Makenvanbrandstofennutssector

26
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§ 3.2.23.3.1 Raffinaderij

1526

3
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§ 3.2.3Produceren3.3.2Maken van cokes

1527

§ 3.2.43.3.3 Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

1527

§3.2.5Windturbinepark 16
§ 3.2.63.3.4 Drinkwaterbedrijf

1628

§ 3.2.7Gasdrukmeet-3.3.5Gasdrukregel- en -regelstationmeetstation

1629

§ 3.2.83.3.6 Buisleiding met gevaarlijke stoffen

1730

Afdeling 3.33.4 Industrie

1730

§ 3.3.13.4.1 Metaalindustrie

1730

§ 3.3.23.4.2 Minerale industrie

1833

§ 3.3.33.4.3 Chemische industrie

1936

§ 3.3.43.4.4 Papier-, houthout-, textiel- en leerindustrie

1937

§ 3.3.53.4.5 Voedingsmiddelenindustrie

2039

§ 3.3.63.4.6 Rubber- en kunststofindustrie

2141

§ 3.3.73.4.7 Grafische industrie

2142

§3.4.8Scheepswerven

43

§ 3.3.83.4.9Andere industrie algemeen

2245

Afdeling 3.43.5 Afvalbeheer

2346

§3.4.1Verwerkenvanbedrijfsafvalengevaarlijkafval23
§ 3.4.2Afvalverbrandings-enafvalmeeverbrandingsinstallatie3.5.1Algemeen
§3.5.2Afvalbeheerippc-installaties

46

§ 3.4.33.5.3 Auto- en tweewielerdemontagebedrijf
§ 3.4.43.5.4 Kringloopbedrijf

2346
2447

24 en bedrijf voor reparatie van gebruikte producten
48

§ 3.4.53.5.5Rubber-en kunststofrecyclingbedrijf

2548

§ 3.4.63.5.6 Metaalrecyclingbedrijf

2549

§3.5.7Recyclingbedrijvenvoorpapier,karton,textiel,glas,houtofpuin
§ 3.4.73.5.8 Milieustraat

50
2650

§ 3.4.8RWZI

263.5.9 Zuiveringtechnisch werk
51
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§3.5.10Kadaversendierlijkafval

51

§3.5.11Verwerkenvanbedrijfsafvalstoffenengevaarlijkeafvalstoffen

52

Afdeling 3.53.6 Agrarische sector

2760

§ 3.5.13.6.1 Veehouderij

2760

§ 3.5.23.6.2 Glastuinbouwbedrijf

2861

§ 3.5.3Openteelt3.6.3Akker-oftuinbouwbedrijf

2862

§ 3.5.43.6.4Tuinbouwbedrijfmet teelt in een gebouw

2963

§ 3.5.53.6.5 Agrarisch loonwerkbedrijf

3064

§3.6.6Landbouwmechanisatiebedrijf
§ 3.5.63.6.7Bedrijfvoor teelt en kweek van waterplanten en –dieren
§3.5.7Mestverwerken
§3.6.8Bedrijfvoormestbehandeling
Afdeling 3.63.7 Dienstverlening en zorg

65
3066
31
66
3168

§ 3.6.13.7.1 Bouwbedrijf, installatiebedrijf, grond-, weg- en waterbouwbedrijf,
schildersbedrijf

3168

§ 3.6.23.7.2 Chemische wasserij

3268

§ 3.6.33.7.3 Datacentrum

3269

5
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§ 3.6.43.7.4 Crematorium

3269

§ 3.6.53.7.5 Laboratorium

3369

§3.7.6Ingeperktgebruikgenetischgemodificeerdeorganismen

70

§3.7.7Onderhoudvandeopenbareruimte

71

§ 3.6.63.7.8 Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen

3371

§ 3.6.73.7.9 Tandartspraktijk

3472

§ 3.6.83.7.10 Ziekenhuis

3472

§3.7.11Voorzieningvoorhetoefenenvanbrandbestrijdingstechnieken

73

Afdeling 3.73.8 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan

3473

§ 3.7.13.8.1 Autobergingsbedrijf en wegenwachtpechhulp

3473

§ 3.7.23.8.2 Brandstoffenhandel

35

en

ta
74

§3.7.3Bunkerstation

35

§3.8.3Tankenvanvaartuigen

75

§ 3.7.43.8.4 Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat, carrosseriebouw

3676

§ 3.7.53.8.5 Motorrevisiebedrijf

3676

§ 3.7.63.8.6 Opslag- en transportbedrijf en groothandel

3777

§ 3.7.73.8.7 Onderhoudswerkplaats voor trein, tram en metro

3778

§3.8.8Onderhoudswerkplaatsvoorvliegtuigen
§ 3.7.8Spoorwegemplacement
Spoorwegemplacementen

79
383.8.9
80

§ 3.7.93.8.10 Tankstation

3880

§3.8.11Tankautoreinigingenreinigingvandrukhoudersenvaten

81

Afdeling 3.8Horeca,3.9 Sport en recreatie

3982

§ 3.8.13.9.1 Auto- en motorsport (,zoals crossterrein, racebaan, of kartbaan)

3982

§ 3.8.23.9.2 Jachthaven

3982

§ 3.8.33.9.3 Schietbaan

4083

§ 3.8.43.9.4 Sneeuw- en ijsbaan

4084

§ 3.8.53.9.5 Zwembad

4084

Afdeling 3.93.10 Mijnbouw

4184

§ 3.9.1Diepboren
Mijnbouw

413.10.1
85

Afdeling 3.103.11 Defensie

4185

§ 3.10.13.11.1 Militaire oefenactiviteitenzeehaven
§3.10.2Munitiedepots

41

§3.10.3Schietbanen

41

Afdeling3.11Overigebedrijvigheid

41
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§3.11.1Nattekoeltoren
§ 3.11.2 Windturbine

42
42Militaire luchthaven
86

§ 3.11.3 MiddelgrotestookinstallatieMilitairekazerne

4287

§3.11.4Koelinstallatie

42

§3.11.5Bodemenergiesysteem

42

§3.11.6Opslagtankvoorgassen

43

§ 3.11.7Opslagtankvoor3.11.4Opslagvan vloeibare gevaarlijke stoffen 43
bodembedreigendestoffenopmilitaire objecten

87

of

§3.11.5Militairezendinstallatie

87

§ 3.11.83.11.6 Opslaan en bewerken van gevaarlijkeontplofbare stoffen in verpakkingen
voorwerpen
4488
§ 3.11.9Opslaanvanvuurwerk3.11.7Hetgebruikvanontplofbarestoffenofvoorwerpen 4588
§3.11.8Militaireoefeningenopmilitaireobjectenenterreinen

89

HOOFDSTUK 4 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN LOZINGSACTIVITEITEN:
INHOUDELIJKE
REGELS

4690

7
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§ 4.1 Seveso-inrichtingToepassingsbereik

4690

§4.2Seveso-inrichting

90

§ 4.24.3 Grote stookinstallatie

4995

§ 4.34.4 Afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallatie

55102

§ 4.44.5 Titaandioxide-installatie

64116

§ 4.54.6 Clausinstallatie

67119

§ 4.64.7 Asfaltcentrale

67119

§ 4.74.8 Betoncentrale

70122

§ 4.84.9 Vormgeven betonproducten

72124

§ 4.94.10 Grafische processen

73125

§ 4.104.11 Aanbrengen van lagen op metalen

75128

§ 4.114.12 Smelten en gieten van metalen

80134

§ 4.124.13 Stralen van metalen

84138

§ 4.134.14 Schoonbranden van metalen

85140

§ 4.144.15 Etsen en beitsen van metalen

87142

§ 4.154.16 Lassen van metalen

89145

§ 4.164.17 Solderen van metalen

91148

§ 4.174.18 Mechanisch en thermisch bewerken van metalen

93150

§ 4.184.19 Mechanisch bewerken van steen

95152

§ 4.194.20 Mechanisch bewerken van diverse materialen

97155

§ 4.204.21 Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen

99156

§ 4.214.22 Onderhouden van apparaten en, voertuigen 102, vaartuigen en spoorvoertuigen
159
§ 4.224.23 Proefdraaien van verbrandingsmotoren

103160

§ 4.234.24 Schoonmaken van pleziervaartuigen

103161

§ 4.244.25 Verwerken van rubbercompounds

104162

§ 4.254.26 Verwerken van thermoplastisch kunststof

105163

§ 4.264.27 Verwerken van polyesterhars

106165

§ 4.274.28 Voedingsmiddelenindustrie

107166

§ 4.28Gasdrukmeet-4.29Gasdrukregel- en -regelstation
108meetstation
§ 4.294.30 Windturbine

168
110169
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§ 4.304.31 Middelgrote stookinstallatie

110170

§4.31Koelinstallatie

110

§4.32Koel-ofvriesinstallatieofwarmtepompmetkooldioxide,koolwaterstoffenofammoniak
170
§ 4.324.33 Oplosmiddeleninstallatie

110171

§4.33Afleverengassen

121

§4.34TankenenopslaanvanLPG

181

§4.35TankenenopslaanvanLNG

182

§4.36TankenvanCNG

182

§4.37Tankenenopslaanvanwaterstof

184

§ 4.344.38 Kleinschalig tanken

121184

§ 4.354.39 Grootschalig tanken

122186

§4.40Opslaanvanbrandstoffeninbunkerstations

189

§ 4.364.41 Kleinschalig bunkerstation

125tanken van brandstoffen aan vaartuigen
190

§ 4.374.42 Grootschalig bunkerstation

126tanken van brandstoffen aan vaartuigen
191

§ 4.384.43 Wasstraat

127193

§ 4.394.44 Verwijderen graffiti

127194

§ 4.404.45 Natte koeltoren

128195

§ 4.414.46 Auto- en tweewielerdemontage

129196

§4.47Opslaanvanautowrakken
§ 4.42Rioolwaterzuivingsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie

199
1334.48
200

§4.43Mengenafvalstoffen

139

§4.44Verbrandenafvalstoffen

140

§4.45Stortenafvalstoffen

140

§4.46Verdichtenbedrijfsafval

140

§ 4.474.49 Ontvangen bedrijfsafvalstoffenengevaarlijkevan afvalstoffen

140205

§ 4.484.50 Milieustraat

140206

§4.51Op-enoverslaanvanverwijderdasbest

207

§ 4.494.52 Tandartspraktijk

140207

§ 4.504.53 Crematorium

140208

§ 4.514.54 Laboratorium

142210

§ 4.524.55 Traumahelikopter

144212

§ 4.534.56 Chemisch reinigen textiel

145213

§ 4.544.57 Jachthaven

145214

§ 4.554.58 Binnenschietbaan

147216

§ 4.564.59 Buitenschietbaan

149218

§ 4.574.60 Kleiduivenbaan

151220

§ 4.584.61 Aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en
bladmeststoffen op een bedrijfslocatie
151221
9
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§ 4.594.62 Aanmaken gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op eenperceel
152landbouwgronden

222

§ 4.60Gebruikenvangewasbeschermingsmiddelenbij4.63Behandelenvangeoogste gewassen
152 met gewasbeschermingsmiddelen
223
§ 4.614.64 Gebruiken gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij open teelt inde
openlucht
152223
§ 4.62Spoelen4.65Reinigen van emballage voor gewassen
§4.63Spoelenvanbloembollen
§ 4.644.66 Spoelen van gewassen
§4.67Spoelenvanbloembollenen-knollen

153224
154
155224
225

§ 4.654.68 Spoelen van biologisch geteelde gewassen

155226

§ 4.664.69 Sorteren van biologischniet-biologisch geteeld fruit

156227

§ 4.674.70 Sorteren van niet biologisch geteeld fruit

157228

§ 4.684.71 Assimilatiebelichting

157229
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§ 4.694.72 Substraatteelt in de openluchtopeennietdoorlatendeopenluchtopeennietdoorlatende ondergrond

158230

§ 4.704.73 Substraatteelt in de openluchtopenlucht op een doorlatende ondergrond 159231
§4.74Afvalwatervankassen

231

§ 4.714.75 Drainwater bij substraatteelt in een kas

159232

§ 4.72Drainwater4.76Drainagewater bij opengrondgebonden teelt in een kas

160232

§4.73Condenswaterineenkas

162

§4.74Reinigenvankassen

162

§4.75Hemelwaterafvoersysteemvankassen

162

§4.76Afvalwatervankassen

163

§ 4.77 Lozen proceswater bij het telen van gewassen in een gebouw

163232

§ 4.78 ReinigenenontsmettenLozenafvalwater bij het telen van gewassen in een gebouw
164233
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§ 4.79 Lozen van brijn vanwegevoor goed gietwater

165234

§ 4.80 Lozen van brijn vanwegevoor drinkwater voor landbouwhuisdieren

165234

§ 4.81 Houdenvanlandbouwhuisdieren
165Dierenverblijven
§ 4.82 Mestopslag

235

168Opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie
242

§ 4.83 Opslaan van kuilvoeren vaste bijvoedermiddelen
§4.84

169242

170

§4.85Opslaanvankuilvoer

170

§ 4.864.84 Opslaan van gebruikt substraatmateriaal

170243

§ 4.874.85 Opslaan van drijfmest en, digestaat endunnefractie

171244

§ 4.884.86 Behandelen van dierlijke mest

171meststoffen of digestaat
245

§ 4.894.87 Vergisten van dierlijke mestmeststoffen

172246

§ 4.90Maken4.88Composterenenopslaan van brijvoergroenafval

172248

§4.91Composteren

172

§ 4.924.89 Reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten
172249
§ 4.934.90 Opslaan van propaan of propeen in bovengrondse opslagtanks

173250

§ 4.944.91 Opslaan van oxiderende en verstikkende cryogene gassen in bovengrondse
opslagtanks
174
251
§ 4.954.92 Opslaan van propaan, of propeen ofLPG in ondergrondse opslagtanks
§ 4.964.93 Opslaan van vloeibare brandstoffen in bovengrondse opslagtanks

175253
175254

§ 4.974.94 Opslaan van andere vloeibare gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen in
bovengrondse opslagtanks
176257
§ 4.984.95 Opslaan van vloeibarebodembedreigendstoffenoliën,vettenofpekel in bovengrondse
opslagtanks,alsgeen
260
sprakeisvangevaarlijkestoffen176
§4.96Opslaanvanvloeistoffenineentankcontainerofeenverpakkingdiealsopslagtank wordtgebruikt
260
§ 4.994.97 Opslaan van vloeibare brandstoffen in ondergrondse opslagtanks

176262

§ 4.1004.98 Opslaan van andere vloeibare gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen in
ondergrondse opslagtanks
176267
§ 4.1014.99 Opslaan van vloeibarebodembedreigendestoffenoliën,vettenofpekel in
ondergrondse opslagtanks als
geensprakeisvangevaarlijkestoffen
176

271

§ 4.1024.100 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking meteenmaximumvan10ton per
276
opslagvoorziening en het tijdelijk opslaan in een brandcompartiment van maximaal 10.000
kilogramgevaarlijkestoffeninverpakking
176
§ 4.1034.101 Opslaan van organische peroxiden

12
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§ 4.1044.102 Opslaan van vaste nitraathoudende kunstmeststoffen
§4.103Vullenvangasflessen

176279
280

§ 4.1054.104 Opslaan,herverpakkenenbewerken van vuurwerk176 enpyrotechnische artikelen
voor theatergebruik
281
§ 4.1064.105 Opslaan van munitieen ontplofbare stoffen voorcivielgebruik

176289

§ 4.107Opslaan4.106Op-enoverslaan van stuifgevoelige goederen

176290

§4.107Op-enoverslaanvanbenzine

294

§ 4.108 ParkerenvanvrachtwagensOpstellenvanvoertuigen,opleggersofaanhangers met
gevaarlijke stoffen
177298
§4.109Opslaanvanbodembedreigendeenwaterbezwaarlijkestoffen
§ 4.1104.109 Laden en lossen van schepen
§4.110Buisleidingmetgevaarlijkestoffen
§ 4.111 Buisleidingen

177
179299
300

179Werkzaamheden met een verplaatsbaar mijnbouwwerk
302

§4.112Diepboren

179

§ 4.1134.112 Lozen van koelwater

179303

§ 4.1144.113 Gesloten bodemenergiesysteem

180304

§ 4.1154.114 Open bodemenergiesysteem

182306

13

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

§ 4.1164.115 Militaire oefeningen

185308

§4.116Opslaanenbewerkenvanontplofbarestoffenofvoorwerpen

309

§4.117Militaireschietbaan

311

HOOFDSTUK 5 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN: MODULES

187313

Afdeling5.1Toepassingsbereik

313

Afdeling 5.15.2 Onderzoeken

187313

§ 5.1.15.2.1 Bodemonderzoek

187313

Afdeling 5.25.3 Verslagen

188314

§ 5.2.15.3.1 PRTR-verslag

188314

Afdeling 5.35.4 Overige modules

189315

§ 5.3.15.4.1 Energiebesparing

189315

§5.4.2Bodembeschermendevoorzieningen

315

§5.4.3Zeerzorgwekkendestoffen

316

§5.4.4Luchtmodule

317

HOOFDSTUK 6 ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT RIJKSWATEREN, BEHALVE DE ZEE IN
OFBIJWATERSTAATSWERKENINBEHEERBIJHETRIJK
321
19
1
Afdeling 6.1 Algemeen

191321

Afdeling 6.2 Richtingaanwijzer

192Inhoudelijke regels
323

§ 6.2.1 Bouwwerken

192, objecten en andere werken
323

§ 6.2.2 Grondverzet

193325

§ 6.2.3 Onttrekken van water

193327

§ 6.2.4 Lozen van huishoudelijk afvalwater

193328

§ 6.2.5 Gebruik van oppervlaktewater als koelwater bij milieubelastende activiteiten
194Mijnbouwactiviteiten
§ 6.2.6 Overige activiteiten met betrekking tot rijkswateren
oppervlaktewaterlichaam

194Telen en kweken in een
330

§6.2.7Anderelozingen
Afdeling6.3Inhoudelijkeregels

329

330
194

§6.3.1Lozenenbehandelenvanhuishoudelijkafvalwater

194

§6.3.2Lozenvanhuishoudelijkafvalwatervanafeenpleziervaartuig
§6.3.3Lozenbijreinigenenconserverenvanbouwwerken
§6.3.4Lozenbijslopen,renovatieennieuwbouw.

195
195

196

§6.3.5Beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtotallewaterstaatswerken
§ 6.3.66.2.8Andere beperkingengebiedactiviteiten inof bij vaarwegen

196
197rijkswateren
331

HOOFDSTUK 7 ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOTIN DE ZEENOORDZEE

198333

Afdeling 7.1 Algemeen

198333

Afdeling 7.2 Richtingaanwijzer

199Inhoudelijke regels
335
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§ 7.2.1 Bouwwerken

199, objecten en andere werken
335

§ 7.2.2 Grondverzet

200337

§ 7.2.3 Windparken

200339

§ 7.2.4 Overige activiteiten met betrekking tot de Noordzee
Afdeling7.3Inhoudelijkeregels

201
201

§7.3.1Lozenbijreinigenenconserverenvanbouwwerken

202

§7.3.2Lozenbijslopen,renovatieennieuwbouw

202

§7.3.3BeperkingengebiedactiviteitenNoordzeealgemeen

202

§ 7.3.47.2.4 Beperkingengebiedactiviteiten bij vaarwegen
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Besluit van (...), houdende algemene regels over het verrichtenvan activiteiten in
de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving)
Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van (...), nr. IenM/BSK(...), Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van
EconomischeZakenenOnzeMinistervanOnderwijs,CultuurenWetenschap;
Gelet op (...);deartikelen2.24,eerstelid,4.3,eersteentweedelid,5.1,eersteentweedelid, en20.6,
eerstelid,vandeOmgevingswet,deartikelen6,eerstelid,7,eerstelid,16en20, vande
Arbeidsomstandighedenwet,deartikelen31,vierdelid,48,zesdelid,en49,eerstelid, vandeWet
veiligheidsregio’senartikel19.3,eerstelid,vandeWetmilieubeheer;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van (...), nr. (...));
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van (...), nr.
IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken,uitgebrachtmedenamensOnze
MinistervanEconomischeZakenenOnzeMinistervanOnderwijs,CultuurenWetenschap;
Hebbengoedgevondenenverstaan:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Afdeling1.1Algemeen
Artikel 1.1 (begripsbepalingen)
Bijlage I bij dit besluit bevat begrippen en definities voor de toepassing van dit besluit ende.
krachtens artikel 4.3 van de wet bij ministeriële regeling gestelde regels.
Artikel1.2(normenenrichtlijnen) Detoepassingvaneeninditbesluitgenoemde
rekenmethode,meetmethode, beoordelingsrichtlijn,PGS,NENofanderenormofrichtlijnvindt
plaatsovereenkomstigbij ministeriëleregelinggesteldeeisen.

Afdeling1.2Toepassingsgebied
Artikel1.3(exclusieveeconomischezone) Dehoofdstukken1en2,deparagrafen3.2.6,
3.10.1,4.30,4.111,5.2.1,5.3.1en5.4.3, hoofdstuk7,metuitzonderingvanderegelsvoor
wateronttrekkingsactiviteiten,enbijlageIbij ditbesluit zijnookvantoepassingindeexclusieve
economischezone.

Afdeling1.3Internationaalrechtelijkeverplichtingen
Artikel 1.21.4 (wederzijdse erkenning)
1.Metgoederenalsbedoeldinditbesluitzijngelijkgesteldgoederendierechtmatigzijn gemaakt of in
de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat die niet
lid is van de Europese Unie, maar die wel partij is bij een daartoe strekkend Verdragdat
Nederlandbindt,meteenbeschermingsniveaudattenminstegelijkwaardigis aan het niveau dat met
de nationale regels wordt nagestreefd.
2.Metkeuringsverklaringenalsbedoeldinditbesluitzijngelijkgesteldkeuringsverklaringen,
afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling in een andere lidstaat van de Europese
Unie of in een staat die niet lid is van de Europese Unie, maar die wel partij is bij een
daartoestrekkendVerdragdatNederlandbindt,alsdieverklaringisafgegevenopbasisvan
onderzoekingendieeenbeschermingsniveaubiedendattenminstegelijkwaardigisaanhet niveaudat
metdenationaleonderzoekingenwordtnagestreefd.
3.Metberoepseisenalsbedoeldinditbesluitzijngelijkgesteldberoepseisendieworden gesteldin
eenanderelidstaatvandeEuropeseUnieofineenstaatdienietlidisvande
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EuropeseUnie,maardiewelpartijisbijeendaartoestrekkendVerdragdatNederlandbindt,
endieeenberoepsniveauwaarborgendattenminstegelijkwaardigisaanhetniveaudat metde
nationaleregelswordtnagestreefd.
4.Voordetoepassingvanditbesluitwordt met een certificaat of, accreditatie alsbedoeldin dit
besluit,is,keuring,erkenning,rekenmethode,meetmethode,beoordelingsrichtlijn,PGSof NEN,
gelijkgesteld een certificaat of, accreditatie afgegeven,keuring,erkenning, rekenmethode,
meetmethode,beoordelingsrichtlijn,PGS,NENofanderenormofrichtlijn, waarmeetenminstehetzelfde
resultaatwordtbereikt,afgegeven,verricht,opgesteldof goedgekeurd door een daartoe bevoegde
onafhankelijke instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat die nietlid
isgeenlidstaat van de Europese Unie,maar isen die wel partij is bij een daartoestrekkend
verdrag dat Nederland bindt,opbasisvan onderzoekingen of documenten die een
beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de
nationale onderzoekingen of documenten wordt nagestreefd.
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HOOFDSTUK 2 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN
LOZINGSACTIVITEITEN: ALGEMEEN

Afdeling 2.1 Toepassingsbereik
Artikel 2.1 (exclusieveeconomischezoneactiviteiten)
De regels in de hoofdstukken 2 tot en met 5 voor: a.hetdiepborenenanderewerkzaamheden
aaneenboorgatmeteenmobielmijnbouwwerk, b.hetexploiterenvaneenmiddelgrotestookinstallatie,
en c.hetinwerkinghebbenvaneenwindturbine, zijnookvantoepassingindeexclusieveeconomische
zone.
Artikel2.2(toepassingsbereik:activiteiten)
De hoofdstukken 2 tot en met 5 zijnvantoepassingopdegaanover milieubelastende
activiteiten en de lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een
zuiveringtechnisch werk die daarbij worden verricht: alsbedoeldinhoofdstuk3.
a.indeenergie-industrieennutssector,bedoeldinparagraaf3.2.1totenmet3.2.8, b.inde
industrie,bedoeldinparagraaf3.3.1totenmet3.3.7, c.indeafvalbeheersector,bedoeldin
paragraaf3.4.1totenmet3.4.8, d.indeagrarischesector,bedoeldinparagraaf3.5.1totenmet
3.5.7, e.indedienstverleningenzorg,bedoeldinparagraaf3.65.1totenmet3.6.8,
f. in de transport, logistiek en ondersteuning daarvan, bedoeld in paragraaf 3.7.1 tot en met
3.7.9, g.indehoreca,sportofrecreatie,bedoeldinparagraaf3.8.1totenmet3.8.5, h.inde
mijnbouw,bedoeldinparagraaf3.9.1, i.bijdefensie,bedoeldinparagraaf3.10.1,en j.bij
overigebedrijvigheid,bedoeldinparagraaf3.11.1totenmet3.11.9.
Artikel 2.3(toepassingsbereik:belangen2.2 (oogmerken)
De regels in de hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn gesteld met het oog op:
a. het waarborgen van de veiligheid,
b. het beschermen van de gezondheid,
c. het beschermen van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit
van watersystemen,
d. het zuinigdoelmatig gebruik van energie en grondstoffen,
e. een doelmatig beheer van afvalstoffen,
f. het beperken van de kans op en hetvoorkomenvan de nadelige gevolgen van
ongewone voorvallen,
g. het beschermen van de doelmatige werking van voorzieningen voor het beheer van
afvalwater,
h. het voorkomen of beperken van geluidhinder, trillinghinder, lichthinder en geurhinder,
i. het voorkomen en waarnodig beperken van overstromingen en wateroverlast, en
j. de vervulling van de maatschappelijke functies die op grond van de wet aan watersystemen
zijn toegekend.

Afdeling 2.2 Bevoegd gezag
Artikel 2.42.3 (bevoegd gezag gemeente)
Tenzij in dehoofdstukken2,3of4artikelen2.5totenmet2.8 anders is bepaald, is voor een
milieubelastende activiteitenactiviteit het
college van burgemeester en wethouders vandegemeentewaarbinnendeactiviteitgeheelof in
hoofdzaakwordtverricht het bevoegd gezag:
a.waaraaneenmeldingwordtgedaan,
ab. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of
bc. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen,.
c. waaraan een melding wordt gedaan, of
d.waaraaneenmededelingwordtgedaan.
Artikel 2.52.4 (bevoegd gezag waterschap)
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Het dagelijks bestuur van het waterschap is het bevoegd gezag voor lozingsactiviteiten op een
Vooreenlozingsactiviteitopeen oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk in beheer
bij het waterschap. ishetdagelijksbestuurvanhetwaterschapwaarbinnendeactiviteit geheelofin
hoofdzaakwordtverrichthetbevoegdgezag: a.waaraaneenmeldingwordtgedaan,
b.dateenmaatwerkvoorschriftkanstellen,of c.datbeslistopeenaanvraagomtoestemmingomeen
gelijkwaardigemaatregeltetreffen.
Artikel2.5(bevoegdgezag provincie)
Voorhetaanleggenenhetgebruikenvan eenopenbodemenergiesysteem,bedoeldin paragraaf 3.2.8,
zijn gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen de activiteit geheel of inhoofdzaakwordt
verrichthetbevoegdgezag:
a.waaraaneenmeldingwordtgedaan, b.dateenmaatwerkvoorschriftkanstellen,of c.datbeslistopeen
aanvraagomtoestemmingomeengelijkwaardigemaatregeltetreffen.
Artikel2.6(bevoegdgezag Onze Ministers)

21

PRECONSULTATIE–CONCEPT BESLUIT

Artikel2.6(bevoegdgezag Onze Minister)
Tenzij in de hoofdstukken 3 of 4 anders is bepaald, is Onze Minister het bevoegd gezag voor:

a1. lozingsactiviteitenVooreenlozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij
het Rijk, eneen
b. milieubelastende activiteiten die geheel of in hoofdzaak plaatsvinden in de territoriale
zee voor zover gelegen buiten een gemeente of provincie, en
c. milieubelastende activiteiten in de exclusieve economische zone. milieubelastendeactiviteit
diegeheelofinhoofdzaakplaatsvindtindeterritorialezeedie buiteneengemeenteofprovincieligt,een
milieubelastendeactiviteitindeexclusieve economischezone,eenactiviteitdiebestaatuitbuisleidingen
metgevaarlijkestoffen,bedoeld inparagraaf3.3.6,ofeenmilieubelastendeactiviteitopmilitaire
terreinenenterreinenmet eenmilitairobject,bedoeldinartikel5.90,eerstelid,vanhetBesluitkwaliteit
leefomgeving, isOnzeMinisterhetbevoegdgezag:
a.waaraaneenmeldingwordtgedaan, b.dateenmaatwerkvoorschriftkanstellen,of c.datbeslistopeen
aanvraagomtoestemmingomeengelijkwaardigemaatregeltetreffen.
2.Voormijnbouwalsbedoeldinparagraaf3.10.1isOnzeMinistervanEconomischeZaken hetbevoegd
gezag:
a.waaraaneenmeldingwordtgedaan, b.dateenmaatwerkvoorschriftkanstellen,of c.datbeslistopeen
aanvraagomtoestemmingomeengelijkwaardigemaatregeltetreffen.
Artikel 2.7 (bevoegd gezag algemene regels in combinatie met
een
omgevingsvergunning)
Vooreenmilieubelastendeactiviteitis het bestuursorgaan dat bevoegd is te beslissen op de
aanvraag om een omgevingsvergunning voor eendie milieubelastende activiteit, bedoeld in
artikelen 3.4 tot en met 3.73.11 van het Omgevingsbesluit, isook het bevoegd gezag voor
de regels in dit besluit over die activiteit.:
a.waaraaneenmeldingwordtgedaan, b.dateenmaatwerkvoorschriftkanstellen,of c.datbeslistopeen
aanvraagomtoestemmingomeengelijkwaardigemaatregeltetreffen.
Artikel2.8(eens bevoegdgezag altijdbevoegdgezag) Vooreen milieubelastendeactiviteit,
diewordtverrichtopdezelfdelocatiealseenactiviteit alsbedoeldindeartikelen3.5,3.9eerstelid,3.55,
eerstelid,3.58,eerstelid,3.61,eerste lid,3.74,eerstelid,3.75,eerstelid,3.83,eerstelid,3.84,eerste
lid,3.91,eerstelid,3.94, eerstelid,3.119,eerstelid,of3.142,eerstelid,waarvooreendoor
gedeputeerdestaten eerderverleendeomgevingsvergunninggeldt,zijngedeputeerdestatenookhet
bevoegd gezag:
a.waaraaneenmeldingwordtgedaan, b.dateenmaatwerkvoorschriftkanstellen,of c.datbeslistopeen
aanvraagomtoestemmingomeengelijkwaardigemaatregeltetreffen.

Afdeling2.3Normadressaat
Artikel2.9(normadressaat)
Aandehoofdstukken3totenmet5wordtvoldaandoordegenediedeactiviteitverricht.

Afdeling 2.32.4 Specifieke zorgplicht
Artikel 2.82.10 (specifieke zorgplicht)
1. EeniederDegene die een milieubelastende activiteit verricht, of een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk diedaarbijwordt verricht, en weet
of redelijkerwijs kan vermoeden dat ditdieactiviteit nadelige gevolgen kan hebben voor de
belangen,bedoeld in artikel 2.3genoemdebelangen2.2, is verplicht:
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs vandiegene kunnen worden gevraagd om
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die gevolgen te voorkomen,
b. voorzoverdezenietkunnenwordenvoorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken,en
c. als dezenietdiegevolgenonvoldoende kunnen worden voorkomenbeperkt, endie c.die
activiteit achterwege te laten alsvoorzover dat redelijkerwijs vandiegene kan worden
gevraagd alsdiegevolgenonvoldoendekunnenwordenbeperkt.
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2. Voor milieubelastende activiteiten houdt deze plicht in ieder geval in dat:
a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden
getroffen,
c. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
d. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt,
e. allepassende maatregelen worden getroffen om ongevallentevoorkomenongewone
voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan te beperkenvoorkomen,
f. maatregelen worden getroffen om geluidhinder en geurhinder te voorkomen of
toteenaanvaardbaarniveautebeperken,
gf. afvalwaterdatwordtgeloosden gekanaliseerde emissies van stoffen naarin de lucht
doelmatig kunnen worden bemonsterd, g.metingenrepresentatiefzijnenmonstersniet
wordenverdund,
h. lozingen in een schoonwaterriool of een vuilwaterriool en op of in de bodem doelmatig
kunnenwordenbemonsterdmeetresultatenopgeschiktewijzewordengeregistreerd,verwerkt, en
gepresenteerd,en
i. voorzover verontreiniging van de bodem metbodemverontreinigendestoffenzoveel
mogelijkwordtvoorkomen,waarbijontstaat, herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk
blijft.
3. Voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk
houdt deze plicht in ieder geval in dat:
a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt,
d. allepassende maatregelen worden getroffen om ongevallentevoorkomenongewone
voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan te beperkenvoorkomen, en
e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk doelmatig
kunnen worden bemonsterd., f.metingenrepresentatiefzijnenmonstersnietwordenverdund,
en g.meetresultatenopgeschiktewijzeworden geregistreerd,verwerktengepresenteerd.

Afdeling 2.42.5 Maatwerk enanderedecentraleafwegingsruimte
In deze afdeling wordt de mogelijkheid geboden aan het bevoegd gezag om maatwerkregels en
maatwerkvoorschriften te stellen. Verplichtingen uit Europees of internationaal recht kunnen aanleiding
zijn om
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deze mogelijkheid te beperken. Er wordt nog onderzocht bij welke onderwerpen zulke verplichtingen aan
de orde zijn.

Artikel 2.92.11 (maatwerkregels)
1. Een maatwerkregel kan voormilieubelastendeactiviteiten in het omgevingsplan, ofin de
omgevingsverordening ofenvoorlozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaamofeen
zuiveringtechnischwerkin de waterschapsverordening worden gesteld over de onderwerpen in
artikel2.10,afdeling2.7en de hoofdstukken 3 tot en met 5.,metuitzonderingvande bepalingen: a.
waarinmilieubelastendeactiviteitenoflozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaamof
zuiveringtechnischwerkzijnbenoemd,en
b.overmeet-ofrekenmethoden.
2. Tenzij in die hoofdstukken anders is bepaald, kan Met een maatwerkregel kan worden
afgeweken van afdeling2.7en de artikelenvandie hoofdstukken, 3toten met uitzondering
van:5,tenzijdaarinandersisbepaald.
a.meldingsplichten,of b.
meet-ofrekenmethoden.
3. Een maatwerkregel kan worden gesteld ommethetoogop de belangen, genoemdbedoeld in
artikel 2.3tewaarborgenofbeschermen2.2.
Artikel 2.102.12 (maatwerkvoorschriften)
1. Een maatwerkvoorschrift ofeenvergunningvoorschriftalsbedoeldinartikel5.35vandewet
kan worden gesteld over de onderwerpen in artikel2.10,afdeling2.7en de hoofdstukken 3 tot en met
5.,metuitzonderingvanbepalingen:
2. Tenzij dat in die hoofdstukken anders is bepaald, kan in een maatwerkvoorschrift
wordenafgewekenvandeartikelenvandiehoofdstukken,metuitzonderingvan:
a.waarinmilieubelastendeactiviteitenoflozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaamof
zuiveringtechnischwerkwordenbenoemd,
ab. meldingsplichtenovermeldingen, ofen
bc. over meet- of rekenmethoden.
42. Met een maatwerkvoorschrift kanwordengesteldomdebelangen,genoemdinartikel2.3te
waarborgenofbeschermenofeenvergunningvoorschriftkanwordenafgewekenvanafdeling2.7 ende
hoofdstukken3totenmet5,tenzijdaarinandersisbepaald.
5. Een maatwerkvoorschrift kan op aanvraag ook worden gesteld om de belangen van degene
die de activiteit verricht te behartigen, voor zover de belangen, genoemd in artikel 2.3 zich
daarniettegenverzetten.
Er wordt nagedacht over aanpassing van artikel 5.35 van de wet (bij Invoeringswet) in die zin dat het niet
mogelijk is om maatwerkvoorschriften te verbinden aan een omgevingsvergunning. Voor vergunningplichtige
activiteiten is het dan alleen mogelijk om via vergunningvoorschriften af te wijken van algemene regels.
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Artikel 16.65, tweede lid, van de wet, regelt dat afdeling 3.4 ook van toepassing is op de wijziging of
intrekking van een omgevingsvergunning als op de oorspronkelijke beslissing op de aanvraag ook afdeling
3.4 van toepassing was. Als de wijziging betrekking heeft op het toevoegen of veranderen van
vergunningvoorschriften die de algemene regels aanvullen of daarvan afwijken, is het niet wenselijk dat
afdeling 3.4 daarop van toepassing is. Afdeling 3.4 van de Awb is dan te zwaar en beter zou zijn de
reguliere procedure van toepassing te verklaren. Bij de eventuele wijziging van artikel 5.35 zal ook
nagedacht worden over de vraag of, en zo ja, hoe artikel 16.65 moet worden aangepast.

3.Eenmaatwerkvoorschriftkannietwordengesteldalsovereenonderwerpeenvoorschrift aaneen
vergunningkanwordenverbonden.
4.Ophetstellenvaneenmaatwerkvoorschriftzijndeartikelen8.7,8.8,eersteentweedelid,
8.9,8.12b,8.12d,8.18,tweedelid,8.19,8.20,tweedelid,8.23,8.70,8.74,tweedeenderde lid,en8.78van
hetBesluitkwaliteitleefomgevingvanovereenkomstigetoepassing,waarbijvoor “de
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aanvraag”en“deomgevingsvergunning”wordtgelezen“hetmaatwerkvoorschrift”en voor
“verleend”wordtgelezen:gesteld.
Artikel2.12a (maatwerkregelsover meldingen)
1.Eenmaatwerkregelwaarmeewordtafgewekenvaneenmeldingindehoofdstukken3toten met5kan
alleeneenaanvullendverbodinhoudenomzondervoorafgaandemeldingaanhet bevoegdgezageen
activiteitteverrichten.
2.Demaatwerkregelkanwordengesteldin: a.hetomgevingsplan,vanwegehetuitvoerenvande
takenophetgebiedvanbeheervan watersystemenenwaterketenbeheer,bedoeldinartikel2.16,
eerstelid,ondera,vande wet,eneenevenwichtigetoedelingvanfunctiesaanlocatiesalsbedoeldin
artikel4.2, eerstelid,vandewet, b.indewaterschapsverordening,vanwegehetuitvoerenvande
takenvoorde fysiekeleefomgeving,bedoeldinartikel2.17,eerstelid,ondera,vandewet,of c.inde
omgevingsverordening,vanwegehetuitvoerenvandetakenvoordefysieke leefomgeving,bedoeld
inartikel2.18,eerstelid,onderb,cend,vandewet.
Artikel2.12b (afwijkenvergunningplichtigegevallen)
1.Indewaterschapsverordeningkanwordenafgewekenvandeaanwijzingvan
vergunningplichtigegevallenvanlozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaamof een
zuiveringtechnischwerkinhoofdstuk3,vanwegedeuitvoeringvandetakenvoorde fysieke
leefomgeving,bedoeldinartikel2.17,eerstelid,ondera,vandewet.
2.Indeomgevingsverordeningkanwordenafgewekenvandeaanwijzingvan vergunningplichtige
gevallenvanmilieubelastendeactiviteiteninhoofdstuk3,vanwegede uitvoeringvandetakenvoorde
fysiekeleefomgeving,bedoeldinartikel2.18,eerstelid,onder b,cend,vandewet.
3.Eenafwijkingalsbedoeldinheteersteoftweedelidkanalleeneenaanvullendverbod inhoudenom
eenactiviteitzonderomgevingsvergunningteverrichten.
Artikel2.12c (afwijkenvergunningplichtigegevallen:bodemenergiesystemen) Inde
omgevingsverordeningkanwordenafgewekenvandeaanwijzingvanvergunningplichtige gevallenin
artikel3.23,eerstelid: a.methetoogopdoelmatiggebruikvanbodemenergieendoelmatigwaterbeheer,
en
b. als de hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken niet meer is dan 10 m3/u.

Afdeling2.6Meldingenenhet verstrekkenvan gegevensenbescheiden
Artikel2.13 (algemenegegevensbijeen meldingofhet verstrekkenvan
gegevensenbescheiden)
1.Eenmeldingwordtondertekendenbevattenminste:
a.deaanduidingvandeactiviteit,
b. de naam en het adres van degene die de activiteit gaat verrichten, en
c.dedagtekening.
2.Tenhoogste48uurnaeenwijzigingvandenaamofhetadres,wordendiegewijzigde gegevensaan
hetbevoegdgezagverstrekt.
3.Heteersteentweedelidzijnvanovereenkomstigetoepassingophetverstrekkenvan gegevens
enbescheidenaanhetbevoegdgezag.
Artikel2.14 (gegevensenbescheidenvoor maatwerkopinitiatiefvan het bevoegdgezag)
Opverzoekvanhetbevoegdgezagwordendegegevensenbescheidenverstrektdienodig zijnvoorhet
stellenvaneenmaatwerkvoorschriftopinitiatiefvanhetbevoegdgezag,voor zoverdegenediede
activiteitverrichterredelijkerwijsdebeschikkingoverkankrijgen.
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Afdeling2.7Ongewonevoorvallen
Artikel 2.15 (normadressaat: afwijking van de hoofdregel) Aandezeafdelingwordt
voldaandoordeveroorzakervaneenongewoonvoorval,bedoeldin artikel
19.1,tweedelid,vandewet.
Artikel2.16 (informerenover een ongewoonvoorval) Hetbevoegdgezagofde
commissarisvandeKoning,voorzoverhetongewoonvoorval betrekking heeftop
luchtverontreiniging,wordtonverwijldgeïnformeerdovereenongewoonvoorval.
Artikel2.17 (gegevensenbescheidenbijeen ongewoonvoorval) Zodradevolgendegegevens
enbescheidenbekendzijn,wordenzeaanhetbevoegdgezag verstrekt: a.informatieoverdeoorzaken
vanhetvoorvalendeomstandighedenwaaronderhetvoorval zichheeftvoorgedaan,
b.devrijgekomenstoffenenhuneigenschappen, c.anderegegevensdienodigzijnomdeaardende
ernstvandegevolgenvoorde fysiekeleefomgevingtekunneninschatten,en d.demaatregelendie
zijngenomenofwordenoverwogenomdenadeligegevolgenvan hetongewonevoorvalte
voorkomen.
Artikel2.18 (afbakeningmogelijkheidmaatwerkregelofmaatwerkvoorschrift) Meteen
maatwerkregelofmaatwerkvoorschriftwordendeartikelen2.15totenmet2.17niet
versoepeld.
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HOOFDSTUK 3 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN
LOZINGSACTIVITEITEN: RICHTINGAANWIJZER

Afdeling 3.1 Seveso-inrichtingAlgemeen
§ 3.1.1 Seveso-inrichting
Artikel 3.1 (toepassingsbereiklozingsactiviteit) Hetlozenvanstoffen,waterofwarmte
opeenoppervlaktewaterlichaamofeen zuiveringtechnischwerkafkomstigvaneen
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldindit hoofdstuk,iseenlozingsactiviteitopeen
oppervlaktewaterlichaamofeenzuiveringtechnisch werkalsbedoeldinartikel2.1.
Artikel3.2(lozenopeen zuiveringtechnischwerk)
1.Voorzoverinhoofdstuk4isbepaalddathettelozenafvalwaterwordtgeloosdofkan worden
geloosdineenvuilwaterriool,kan,inafwijkingvandiebepalingen,ookworden geloosdopeen
zuiveringtechnischwerk.
2.Debepalingeninhoofdstuk4overafvalwater dat in een vuilwaterriool wordt geloosd of kan
wordengeloosd,zijnvanovereenkomstigetoepassingophetlozenopeenzuiveringtechnisch werk.
Artikel3.3(aanwijzingvergunningplichtigegevallen:zuiveringtechnischwerk) Alsin
hoofdstuk3isbepaalddathetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet geldtom
zonderomgevingsvergunningeenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,en afvalwaterafkomstig
vandieactiviteitopeenzuiveringtechnischwerkwordtgeloosd,geldt voordielozingsactiviteitopeen
zuiveringtechnischwerkhetverbod,bedoeldinartikel5.1, tweedelid,vandewetomzonder
omgevingsvergunningeenlozingsactiviteitopeen zuiveringtechnischwerkteverrichten.

1.DezeparagraafisvantoepassingopAfdeling3.2 Het exploiteren van een
Seveso-inrichting: enandereactiviteitendiebedrijfstakkenoverstijgen
a. waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of mogen zijn in hoeveelheden gelijk aan of groter
dan de hoeveelheden, genoemd in kolom 2 van deel 1 of kolom 2 van deel 2 van bijlage I
bij de Seveso-richtlijn, die evenwel niet gelijk zijn aan of groter zijn dan de hoeveelheden,
genoemdinkolom3vandeel1ofinkolom3vandeel2vanbijlageIbijdeSevesorichtlijn,invoorkomendgevalgebruikmakendvandesommatieregel,bedoeldinaantekening
4bijbijlageIbijdeSeveso-richtlijn, b.waargevaarlijkestoffenaanwezigzijnofmogenzijnin
hoeveelhedengelijkaanofgroter dandehoeveelheden,genoemdindekolom3vandeel1ofkolom3van
deel2vanbijlage IbijdeSeveso-richtlijn,invoorkomendgevalgebruikmakendvandesommatieregel,
bedoeldinaantekening4bijbijlageIbijdeSeveso-richtlijn.
§ 3.2.1 Seveso-inrichting
Artikel3.4(milieubelastendeactiviteit)
1.HetexploiterenvaneenSeveso-inrichtingiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldin artikel2.1,
alstenminstededrempelhoeveelheidaangevaarlijkestoffen,genoemdinbijlage I,deel1,kolom2ofdeel
2,kolom2,bijdeSeveso-richtlijn:
a.aanwezigis, b.volgensdeomgevingsvergunningaanwezig
magzijn,of c.kanontstaanbijverliesvancontroleoverde
processen.
2. DezeparagraafHeteerstelid is niet van toepassing op: a.militaireinrichtingen,
installatiesofopslagplaatsenalsbedoeldinartikel2vande Seveso-richtlijn,
a.milieubelastendeactiviteitendoordeNederlandseofeenbondgenootschappelijke krijgsmachtop
militaireterreinenofterreinenmeteenmilitairobject,bedoeldinartikel5.90, eerstelid,vanhetBesluit
kwaliteitleefomgeving,
b. vervoer van gevaarlijke stoffen overdeweg,perspoor,overbinnenwateren,overzeeof door de
lucht en rechtstreeks aan dit vervoer gerelateerde tijdelijke opslag, tenzij de
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activiteitenonderdeelzijnvaneenSeveso-inrichting,,
c.opslaaninverbandmetvervoervangevaarlijkestoffen,tenzijhetopslaanplaatsvindtin eenSevesoinrichting,
cd. vervoervangevaarlijkestoffendoorbuisleidingen,tenzijdeactiviteitenhetexploiterenvan een
buisleiding,bedoeldinparagraaf3.3.6,tenzijdebuisleiding onderdeel zijnis van een Sevesoinrichting,
de. onshoreexploratieen exploitatie,waaronderdeexploratie,winningenverwerking, van
van delfstoffen als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Mijnbouwwet, in mijnen,
groeven of met behulp van boorgaten,
ef. offshore exploratie en exploitatie van delfstoffen als bedoeld in artikel 1, onder a,
van de Mijnbouwwet,
f.offshoreondergrondsegasopslag,waaronderiniedergevalspecifiekeopslaglocatiesen locaties
waar ook aan exploratie en exploitatie van delfstoffen als bedoeld in artikel 1, onder a,
van de Mijnbouwwet wordt gedaan,
g. stortplaatsen,waaronderoffshore ondergrondse stortplaatsen.gasopslag,en h.
hetstortenvanafvalstoffen.
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3. In afwijking van het tweede lid,onderdeng,isdezeparagraaf isheteerstelid wel van
toepassing op:
a. onshore ondergrondse gasopslag in natuurlijknatuurlijke aardlagen, waterhoudende
grondlagen, zoutholtes en niet meer gebruikte mijnen,
b. chemische en thermische verwerkingsactiviteiten en opslagdiesamenhangtmetdie
activiteiten,waarbijhetopslaanvan gevaarlijke stoffen betrokkenzijndatdaarmee
samenhangt, en
c. operationele voorzieningen voor het zich ontdoen van residuen, waaronder
residuvijvers of residubekkens, die gevaarlijke stoffen bevatten.
4.Indezeparagraafwordtondergevaarlijkestofverstaaneenstofdieofeenmengseldat onderbijlage
I,deel1bijdeSeveso-richtlijnvaltofinbijlageI,deel2bijdierichtlijnis genoemd.
Artikel 3.23.5 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten):
complexebedrijven)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder
omgevingsvergunningeenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde
milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel3.4.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
eerstelid.
Artikel 3.3(aanwijzing3.6 (algemene regels activiteiten/modules) DegenedieBijhet
verrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.4,wordt voldaan aan de regels
voorover een
Seveso-inrichting, bedoeld in paragraaf4.2.
Artikel3.7(wijzigingSeveso-richtlijn) EenwijzigingvanbijlagenItotenmetIVbijdeSevesorichtlijngeldtvoordetoepassingvan dezeparagraafmetingangvandedagwaaropaandiewijziging
uitvoeringmoetzijn gegeven,tenzijbijministerieelbesluit,datindeStaatscourantwordt
bekendgemaakt,een andertijdstipwordtvastgesteld.
paragraaf4.1.
Afdeling3.2Energie-industrieennutssector
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§ 3.2.13.2.2 Grote stookinstallatie
Artikel 3.4(toepassingsbereik3.8(milieubelastendeactiviteit) Dezeparagraafisvan
toepassingop1. Het stoken in installaties meteentotaalnominaal thermischingangsvermogen
van50MWofmeer, bedoeld in categorie 1.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële
emissies,iseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel
2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.53.9 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten):
complexebedrijven)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.8als
hetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhetstoken,bedoeldin categorie1.1vanbijlageIbij
derichtlijnindustriëleemissies.
2.Eenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinheteerstelidomvatookdemilieubelastende activiteiten,
diewordenverrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneel ondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin het
eersteentweedelid.
Artikel 3.6(aanwijzing3.10 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.8,wordt voldaan
aan de regels vooreengrotestookinstallatie,bedoeldinparagraaf4.2.over grotestookinstallaties,
bedoeldinparagraaf4.3.
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2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover: a.hetPRTRverslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,en b.hetemitterenvanzeerzorgwekkende
stoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3.
§ 3.2.3 Middelgrote stookinstallatie
[Gereserveerd]
§ 3.2.4 Natte koeltoren
Artikel3.11 (milieubelastendeactiviteit) Hetinwerkinghebbenvaneennattekoeltoreniseen
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldin artikel2.1.
Artikel3.12 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.11,wordtvoldaanaanderegels over een natte
koeltoren, bedoeld in paragraaf 4.45.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordt ook voldaan aan de regels
overhetlozen van koelwater,bedoeldin paragraaf 5.2.14.112,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
§ 3.2.2 Raffinaderij
Artikel3.7(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het raffineren van aardolie en gas, bedoeld in categorie
1.2 vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
Artikel3.8(aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

§ 3.2.5 Afvangen kooldioxide voor ondergrondse opslag
Artikel3.13 (milieubelastendeactiviteit)
1. Het afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag is een milieubelastende activiteit
alsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfdelocatie,
diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan, engevolgenkunnen
hebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
Artikel3.14 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.13,
alshetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhetafvangenvan CO2-stromen voor
geologische opslag, bedoeld in categorie 6.9 van bijlage I bij de richtlijn industriëleemissies.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning
een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld in artikel 3.13,
als het gaat om het afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag, anders dan bedoeld in
heteerstelid.
3.Deactiviteit,bedoeldinhettweedelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteiten,die worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
§ 3.2.6 Windturbine
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Artikel3.15 (milieubelastendeactiviteit) Hetopwekkenvanelektriciteitmeteen
windturbinemeteenrotordiametervanmeerdan2m is
eenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
Artikel3.16 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.15,alshetgaatomeenwindturbineparkmet
drieofmeerwindturbines.
Artikel3.17 (algemeneregels)
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Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.15,wordtvoldaanaanderegelsover een
windturbine, bedoeld in paragraaf 4.30.
Artikel3.18
[Vervallen]
§ 3.2.7 Koel- of vriesinstallatie of warmtepomp met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak
Artikel3.19 (milieubelastendeactiviteit) Eenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldin
artikel2.1ishetaanwezighebbenvaneenkoel- of
vriesinstallatieofwarmtepompmeteeninhoudvanmeerdan:
a.10kgkooldioxide, b.5kg
koolwaterstoffen,of c.10kg
ammoniak.
Artikel3.20 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.19,
alshetgaatomhetaanwezighebbenvaneenkoel-ofvriesinstallatieof warmtepompmeteeninhoudvan
meerdan:
a.100kgkoolwaterstoffen,of b.
1.500kgammoniak.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel
3.19,voorhetlozenvankoelwatermeteenwarmtevrachtvanmeerdan50MW.
Artikel 3.9(aanwijzing3.21 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.19, wordtvoldaan
aan de regels voorover een clausinstallatiekoel-ofvriesinstallatieof warmtepomp, bedoeld in
paragraaf 4.54.32,alsdaarintenhoogste100kgkoolwaterstoffenof tenhoogste1.500kgammoniakals
koudemiddelistoegepast.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordt ook voldaan aan de regels
overhetlozen van koelwater,bedoeldin paragraaf 5.2.14.112,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
§ 3.2.3 Produceren van cokes
Artikel3.10 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het produceren van cokes, bedoeld in categorie 1.3 van
bijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
Artikel3.11 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel3.12 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/modules)
Degenediedeactiviteitverricht,voldoetookaanderegelsvanparagraaf
5.2.1.
§ 3.2.4 Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen
Artikel3.13 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetvergassenof
vloeibaarmakenvansteenkoolen anderebrandstoffenmeteentotaalnominaalthermisch
ingangsvermogenvan20MWof meer, bedoeld in categorie 1.4 van bijlage I bij de richtlijn
industriële emissies.
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Artikel3.14 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel3.15 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/modules)
Degenediedeactiviteitverricht,voldoetookaanderegelsvanparagraaf
5.2.1.
§ 3.2.5 Windturbinepark
Artikel3.16 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opwekken van elektriciteit met een of meer
windturbines
meteenrotordiametervanminderdantweemeter.
§ 3.2.8 Bodemenergiesysteem
Artikel3.22 (milieubelastendeactiviteiten) Devolgendeactiviteitenzijn
milieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1: a.hetaanleggenenhetgebruikenvan
eenbodemenergiesysteem,en b.hetopslaanvanwarmteindebodemtoteendieptevan500
m.
Artikel3.23 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.22,
alshetgaatomhetaanleggenenhetgebruikenvaneenopen bodemenergiesysteem.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eerstelid.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.22,
alshetgaatomhetaanleggenenhetgebruikenvan: a.eengeslotenbodemenergiesysteemmeteen
bodemzijdigvermogenvan70kWofmeer,
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b.eengeslotenbodemenergiesysteemdatligtineeninterferentiegebiedaangewezenin het
omgevingsplan,of c.hetopslaanvanwarmteindebodemtoteendieptevan500metermeteen
temperatuur hogerdan40°C.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
derdelid.
Artikel3.24
[Vervallen]
Artikel3.25 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.22,
wordtvoldaanaanderegelsover: a. een gesloten bodemenergiesysteem, bedoeld in paragraaf
4.113, en b.eenopenbodemenergiesysteem,bedoeldinparagraaf4.114.
§ 3.2.9 Opslagtank voor gassen
Artikel3.26 (milieubelastendeactiviteit) Hetopslaanvangassendietotvloeistofzijnverdicht
vanADR-klasse2inopslagtanksmeteen inhoudvanmeerdan150literiseenmilieubelastendeactiviteitals
bedoeldinartikel2.1.
Artikel3.27 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.26,alshetgaatomhetopslaanvan:
a.giftigeofbijtendegassenvanADR-klasse2, b.meerdan
13.000literpropaanofpropeen, c.propaanofpropeenin
meerdantweeopslagtanks, d.meerdan20.000liter
methaan,
e.brandbaregassenvanADR-klasse2,metuitzonderingvanpropaan,propeenenmethaan,of f.meerdan
100.000literoxiderendegassenvanADR-klasse2.
Artikel3.28 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.26,
wordtvoldaanaanderegelsover: a.hetopslaanvanpropaanofpropeeninbovengrondseopslagtanks,
bedoeldinparagraaf
4.90,alstenhoogste13.000literpropaanofpropeenwordtopgeslageninnietmeerdan twee
opslagtanks, b.hetopslaanvanoxiderendeenverstikkendecryogenegasseninbovengrondse
opslagtanks,bedoeldinparagraaf4.91,alstenhoogste100.000literoxiderendegassen wordt
opgeslagen,en
c.hetopslaanvanpropaanofpropeenin ondergrondseopslagtanks,bedoeldinparagraaf
4.92,alstenhoogste13.000literpropaanofpropeenwordtopgeslageninnietmeerdantwee opslagtanks.
§ 3.2.10 Opslagtank en verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen
Artikel3.29 (milieubelastendeactiviteit) Eenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldin
artikel2.1ishetopslaanvandevolgende vloeistoffenineenopslagtankofeenverpakkingdieals
opslagtankwordtgebruikt,meteen inhoudvanmeerdan250liter:
a.vloeibaregevaarlijkestoffenvanADR-klasse3, b.
vloeibaregevaarlijkestoffenvanADR-klasse5.1, c.
vloeibaregevaarlijkestoffenvanADR-klasse5.2, d.
vloeibaregevaarlijkestoffenvanADR-klasse6.1, e.
vloeibaregevaarlijkestoffenvanADR-klasse8,
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f.vloeibaregevaarlijkestoffenvanADR-klasse9diehetaquatischmilieuverontreinigen, g.oliënof
vetten,of
h.pekel.
Artikel3.30 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.29,
alshetgaatomhetopslaanineenbovengrondseopslagtankofeenverpakking diealsopslagtankwordt
gebruikt:
a.vanvloeibaregevaarlijkestoffenvanADR-klasse3,metuitzonderingvandiesel, b.vanvloeibare
gevaarlijkestoffenvanADR-klasse5.2, c.vanvloeibaregevaarlijkestoffenvanADR-klasse6.1,met
uitzonderingvanbenzineof methanol,
d.vanvloeibaregevaarlijkestoffenvanADR-klasse8,verpakkingsgroepI,of e.met
eeninhoudvanmeerdan150.000liter.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eerstelid,onderctotenmete.
Artikel3.31 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.29,wordtvoldaanaanderegels over: a.het
opslaanvanvloeibarebrandstoffeninbovengrondseopslagtanks,bedoeldinparagraaf
4.93,alsdeopslagtankeeninhoudheeftvantenhoogste150.000liter,
b. het opslaan van andere vloeibare gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen in
bovengrondseopslagtanks,bedoeldinparagraaf4.94,alsdeopslagtankeeninhoudheeftvan ten
hoogste150.000liter, c.hetopslaanvanoliën,vettenofpekelinbovengrondseopslagtanks,bedoeldin
paragraaf
4.95,alsdeopslagtankeeninhoudheeftvantenhoogste150.000liter, d.hetopslaanvanvloeistoffenin
eenverpakkingdiealsopslagtankwordtgebruikt, bedoeldinparagraaf4.96, e.hetopslaanvan
vloeibarebrandstoffeninondergrondseopslagtanks,bedoeldinparagraaf
4.97,alsdeopslagtankeeninhoudheeftvantenhoogste150.000liter, f.hetopslaanvananderevloeibare
gevaarlijkestoffendanvloeibarebrandstoffenin ondergrondseopslagtanks,bedoeldinparagraaf4.98,
alsdeopslagtankeeninhoudheeftvan tenhoogste150.000liter, g.hetopslaanvanoliën,vettenofpekelin
ondergrondseopslagtanks,bedoeldinparagraaf
4.99,alsdeopslagtankeeninhoudheeftvantenhoogste150.000liter,en h.hetop-of
overslaanvanbenzine,bedoeldinparagraaf4.107.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsoverhetemitterenvan zeer
zorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,alsdeactiviteitalsvergunningplichtig isaangewezen
indithoofdstuk.
§ 3.2.11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
Artikel3.32 (milieubelastendeactiviteit)
1.Eenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1ishetopslaaninverpakkingvan: a.meerdan1
kggiftigeofbijtendegassenvanADR-klasse2ofgevaarlijkestoffenvanADR- klasse5.2,ADR-klasse6.1,
verpakkingsgroepI,ADR-klasse6.2,categorieI2ofI2ofADR- klasse8,verpakkingsgroepI,
b.meerdan25kgvloeibaregevaarlijkestoffenvanADR-klasse3,verpakkingsgroepIofII, c.meerdan
125literbrandbaregassen, d.meerdan1.000kgoxiderendegassenofgevaarlijkestoffenvanADRklasse3, verpakkingsgroepIII,ADR-klasse4.1,4.2of4.3,ADR-klasse5.1,ADR-klasse6.1,
verpakkingsgroepIIofIII,ADR-klasse6.2,categorieI3enI4,ADR-klasse8 verpakkingsgroep,IIofIII
ofADR-klasse9diehetaquatischmilieuverontreinigen,
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e.meerdan10.000kgverstikkendegassen,of f.meerdan10.000kggevaarlijkestoffenalsbedoeld
onderatoten mete.2.Heteerstelidisnietvantoepassingop: a.hetopslaanvanvloeistoffenineen
verpakkingdiealsopslagtankwordtgebruikt, bedoeldinparagraaf3.2.10,en b.hetopslaanvan
vastenitraathoudendekunstmeststoffen,bedoeldinparagraaf3.2.14.
Artikel3.33 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.32,
alshetgaatomhetopslaanvangevaarlijkestoffeninverpakking: a.vanmeerdan10.000kg,
b.vanADR-klasse5.2,typeAofB,alsmeerwordtopgeslagendan1kg,
c.ADR-klasse5.2,typeCtotenmetF,waarvoorvolgensADRtemperatuurbeheersingis vereist,als
meerwordtopgeslagendan1kg,
d.ADR-klasse5.2,typeCtotenmetF,waarvoorvolgensADRgeen
temperatuurbeheersingisvereist,alsmeerwordtopgeslagendan1.000kg,
e.ADR-klasse6.1,verpakkingsgroepI,alsmeerwordtopgeslagendan1.000kg,of f.ADRklasse8,verpakkingsgroepI,alsmeerwordtopgeslagendan1.000kg,
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtookvoordemilieubelastendeactiviteit, bedoeldinartikel
3.32,alshetgaatom:
a.hetopslaanvangiftigeofbijtendegassenvanADR-klasse2ingasflessen,alsde totale
waterinhoudvandegasflessenmeerisdan1.500liter,
b. het tijdelijk opslaan in een brandcompartiment van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen
alsbedoeldinartikel3.32,eerstelid,of c.hetopslaaninverbandmethetvervoervangevaarlijkestoffenals
tenminstede drempelhoeveelheidaangevaarlijkestoffen,genoemdinbijlageI,deel1,kolom2ofdeel2,
kolom2,bijdeSeveso-richtlijnwordtoverschreden.
Artikel3.34 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.32,
wordtvoldaanaanderegelsover: a. het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, bedoeld in
paragraaf 4.100, als ten hoogste10.000kggevaarlijkestoffenalsbedoeldinartikel3.32ineen
opslagvoorziening wordtopgeslagenentenhoogste1.000kggevaarlijkestoffenvanADR-klasse6.1en8
wordt opgeslagen,en b.hetopslaanvanorganischeperoxideninverpakking,bedoeldinparagraaf4.101,
alsten hoogste1.000kggevaarlijkestoffenvanADR-klasse5.2,typeCtotenmetF,wordt opgeslagen
waarvoorvolgensADRgeentemperatuurbeheersingisvereist.
§ 3.2.12 Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik
Artikel3.35 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetopslaan,herverpakkenenbewerkenvanvuurwerkenpyrotechnischeartikelen voor
theatergebruikiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan, herverpakken en bewerken van: a.
minderdan200kgvuurwerkvancategorieF1, b.minderdan25kgvuurwerkvancategorieF2ofF3, c.
vuurwerkdatdekrijgsmacht,depolitieofdebrandweergebruiktvoorinstructiedoeleinden, of
d.vuurwerkenpyrotechnischeartikelendiepervervoersmiddelbinnenNederlandworden gebracht
ennietinNederlandwordengelost.
3.Voorhetbepalenvanhetgewichtwordtuitgegaanvanhetvuurwerkende pyrotechnische
artikelenvoortheatergebruikinclusiefomhulselenverpakking,maar zonderde
transportverpakking,bedoeldinhetADR.
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Artikel3.36 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.35,
alshetgaatomhetopslaan,herverpakkenofbewerkenvan: a.meerdan25kgpyrotechnischeartikelen
voortheatergebruikvancategorieT1ofT2, b.meerdan10.000kgvuurwerkvancategorieF1,F2ofF3, c.
meerdan25kginbeslaggenomenvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruik,of
d.vuurwerkvancategorieF4.
2.Voorhetbepalenvanhetgewichtwordtuitgegaanvanhetvuurwerkende pyrotechnische
artikelenvoortheatergebruikinclusiefomhulselenverpakking,maar zonderde
transportverpakking,bedoeldinhetADR.
Artikel3.37 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.35,
eerstelid,wordtvoldaanaande regelsoverhetopslaan,herverpakkenenbewerkenvanvuurwerken
pyrotechnischeartikelen voortheatergebruik,bedoeldinparagraaf4.104.
§ 3.2.13 Opslaan van munitie en ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
Artikel3.38 (milieubelastendeactiviteit)
1.HetopslaanvanontplofbarestoffenvanADR-klasse1dooreenanderdande Nederlandseofeen
bondgenootschappelijkekrijgsmachtiseenmilieubelastendeactiviteitals bedoeldinartikel2.1.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingophetopslaan,herverpakkenenbewerkenvan vuurwerken
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik,bedoeldinparagraaf3.2.12.
Artikel3.39 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld
3.38,alshetgaatomhetopslaanvan: a.meerdan1kgzwartkruitvanADR-klasse1.1, b.meer
dan50kgrookzwakkruitvanADR-klasse1.3, c.meerdan50kgnettoexplosievemassa
noodsignalenvanADR-klasse1.3of1.4,
d.meerdan250.000munitiepatronenofhagelpatronenvoorvuurwapensvanADR-klasse1.4, e.meer
dan250.000patronenvoorschiethamersvanADR-klasse1.4,of f.andereontplofbarestoffenvanADRklasse1.
Artikel3.40 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.38,
wordtvoldaanaanderegelsover het opslaanvanmunitieenontplofbarestoffenvoorcivielgebruik,
bedoeldinparagraaf4.105.
§ 3.2.14 Opslaan van vaste nitraathoudende kunstmeststoffen
Artikel3.41 (milieubelastendeactiviteit) Eenmilieubelastendeactiviteitals
bedoeldinartikel2.1ishetopslaanvanvaste nitraathoudende
kunstmeststoffenvan: a.meerdan250tonkunstmeststoffenbehorendetotmeststoffengroep1.2of
meststoffengroep1.3vanPGS7, b.meerdan50tonkunstmeststoffenbehorendetotmeststoffengroep
2vanPGS7,of c.meerdan1kgkunstmeststoffenbehorendetotmeststoffengroep3ofmeststoffengroep
4 vanPGS7.
Artikel3.42 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
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Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.41,
alshetgaatomhetopslaanvan: a.meerdan100.000kgvastenitraathoudendekunstmeststoffen
behorendetot meststoffengroep2vanPGS7,of b.meerdan1kgvastenitraathoudende
kunstmeststoffenbehorendetotmeststoffengroep
3ofmeststoffengroep4vanPGS7.
Artikel3.43 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.41,
wordtvoldaanaanderegelsover hetopslaanvanvastenitraathoudendekunstmeststoffen,bedoeldin
paragraaf4.102,alsten hoogste100.000kgvastenitraathoudendekunstmeststoffenvan
meststoffengroep2vanPGS
7wordtopgeslagen.
§ 3.2.15 Opslaan van gevaarlijke stoffen in bulk of container
Artikel3.44 (milieubelastendeactiviteiten) Devolgendeactiviteiten zijnmilieubelastende
activiteitenalsbedoeldinartikel2.1: a.hetonverpaktinbulkopslaanvanmeerdan1kgvastegevaarlijke
stoffenvanADR-klasse
4,ADR-klasse5.1,ADR-klasse6.1,ADR-klasse6.2,ADR-klasse8ofADR-klasse9diehet aquatisch
milieuverontreinigen,of b.hetoverslaanvangevaarlijkestoffenincontainervanennaarschepen.
Artikel3.45 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.44.
§ 3.2.16 Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval
voorafgaand aan inzameling of afgifte
Artikel3.46 (begrippen)
1.Voordetoepassingvandezeparagraafwordenhuishoudelijkeafvalstoffendiealsgevaarlijke afvalstof
aangewezenbestanddelenbevatten,nietmetgevaarlijkeafvalstoffengelijkgesteld zolangzenognietzijn
ingezameldofafgegeven.
2.Voordetoepassingvandezeparagraafwordenafgegevenhuishoudelijkeafvalstoffendieals gevaarlijke
afvalstofaangewezenbestanddelenbevatten,gelijkgesteldmetgevaarlijke afvalstoffen.
3.Voordetoepassingvandezeparagraafwordeningezameldeofafgegevenhuishoudelijke
afvalstoffendiegeenalsgevaarlijkeafvalstofaangewezenbestanddelenbevatten, gelijkgesteldmet
bedrijfsafvalstoffen.
Artikel3.47 (milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenmetbedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffenvoorafgaandaan de
afgifteofinzamelingervanzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1:
a. het opslaan van meer dan 50 tongevaarlijkeafvalstoffenopeenanderelocatiedande locatie
vanproductie,
b. het opslaan van meer dan 45 m3 bedrijfsafvalstoffen op een andere locatie dan de locatie
vanproductie, c.hetscheidenvangevaarlijkeafvalstoffenofbedrijfsafvalstoffenopeenanderelocatie
dandelocatievanproductie, d.hetopdelocatievanproductiemengenvanafvalstoffenmetafvalstoffen
dieondereen anderebijministeriëleregelingaangewezencategorievanafvalstoffenvallen,alshet
gescheidenhoudenengescheidenafgevengeletopdehoeveelhedenendemaniervan vrijkomenvan
dezeafvalstoffenendekostenvanhetgescheidenhoudenengescheiden afgevenkanwordengevergd
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energeensprakeisvanhetmengenvanafvalstoffendiebehorentottweecategorieëndie bijministeriële
regelingzijnaangeduidmethetzelfdenummer,voorzienvandeaanduiding AenB, e.hetmengenvan
afvalstoffenmetafvalstoffendieondereenanderebijministeriëleregeling aangewezencategorievan
afvalstoffenvallenopeenandereplaatsdandeplaatsvanproductie, als geen sprake is van het mengen
van afvalstoffen die behoren tot twee categorieën die bij ministeriëleregelingzijnaangeduidmet
hetzelfdenummer,voorzienvandeaanduidingAenB, f.hetmengenvanafvalstoffenmetanderestoffendan
afvalstoffen,en g.hetverdichtenvangevaarlijkafval.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassing:
a.ophetmengenofscheidenvanbouw-ofsloopafvaltijdenshet bouwenofslopenvan een
bouwwerk of het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een weg, voor zover het Besluit
bouwwerkenleefomgevingvantoepassingis,of b.alsparagraaf3.5.11vantoepassingis.
Artikel 3.173.48 (aanwijzing algemeneregelsactiviteiten/
modulesvergunningplichtigegevallen)
Degene die de activiteit verricht, voldoet aan de regels voor een windturbine, bedoeld in
paragraaf
4.29.
Artikel3.18 (melding)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.47,
alshetgaatomhetopslaan,mengen,verdichtenofscheidenvan bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijke
afvalstoffen.
2.Hetverbodgeldtnietvoor:
a. het opslaan van niet meer dan 10.000 m3 grond en baggerspecie dat voldoet aan de eisen
vandeartikelen39,59of60vanhetBesluitbodemkwaliteit,
b. het opslaan van niet meer dan 600 m3 groenafval dat een bedrijfsafvalstof is,
c. het opslaan van niet meer dan 45 m3 per stroom gescheiden gehouden bedrijfsafvalstoffen
diebehorentotdezelfdebijministeriëleregelingaangewezencategorievanafvalstoffen,en d.het
handmatigscheidenvanafvalstoffen.
§ 3.2.17 Zendmasten
Artikel3.49 (milieubelastendeactiviteit) Hetomzettenvanelektrischeenergiein
elektromagnetischestralingsenergie,meteenelektrisch vermogengroterdan4kW,iseen
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
Artikel3.50 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.49.
§ 3.2.18 Zelfstandige afvalwaterzuivering
Artikel3.51 (milieubelastendeactiviteiten) Devolgendeactiviteiten zijn
milieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1: a.hetexploiterenvaneenippc-installatie
voorhetbehandelenvanafvalwater,bedoeldin categorie6.11vanbijlageIbijderichtlijnindustriële
emissies,of
b.hetbehandelen van afvalwater afkomstig van een activiteit als bedoeld in de afdelingen
3.1totenmet3.11,alsdieafdelingennietvantoepassingzijnophetbehandelenvan afvalwater.
Artikel3.52 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1. Het isverbodendeverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder
omgevingsvergunningeenmilieubelastende activiteit te verrichten zonderdittenminstevier
weken voor aanvang te melden.,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel
3.51,alshetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhetbehandelenvan afvalwater,
bedoeldincategorie6.11vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
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2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens
zullen wijzigen, zonder dit ten minste vier weken voor aanvang te melden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduiding van de activiteit, genoemd in artikel 3.16, die zal worden verricht, en
b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden verricht.
§ 3.2.6 Drinkwaterbedrijf
Artikel3.19 (toepassingsbereik)
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
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oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eerstelid.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.51,als
hetgaatomhetandersdaninheteerstelidbehandelenvanafvalwater afkomstigvaneenactiviteit,bedoeldin
eenvandeparagrafenvandeafdelingen3.1toten met3.11,alshetbehandelenvanafvalwaternietonderdie
paragraafvalt.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin hetderde
lid.
Artikel3.53 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.51,
wordtvoldaanaanderegelsover: a.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomhet
exploiterenvaneen
ippc-installatievoorhetbehandelenvanindustrieelafvalwater,bedoeldincategorie6.11van bijlageIbij
derichtlijnindustriëleemissies,en b.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf
5.4.3,alsdeactiviteit alsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.

Afdeling3.3Maken van brandstofennutssector
§ 3.3.1 Raffinaderij
Artikel3.54 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetraffinerenvanaardolieengasiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatiedie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.55 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:complexebedrijven)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.54,als
hetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoor hetraffinerenvan aardolie en gas, bedoeld in
categorie 1.2 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
Dezeparagraafisvantoepassingophetwinnenenbewerkenvandrinkwatervooropenbare
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin het
eersteentweedeliddrinkwatervoorziening.
Artikel3.20 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/ modules)
Degenediedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvan paragraaf5.3.1.
Artikel3.21 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen, zonder dit ten minste vier weken voor aanvang te melden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduiding van de activiteit, genoemd in artikel 3.19, die zal worden verricht, en
b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden verricht.
§ 3.2.7 Gasdrukmeet- en -regelstation
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Artikel3.22 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetregelenvande
aardgasdrukofhetmetenvande hoeveelheidaardgasinhetaardgasdistributienetwerk.
Artikel3.23 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
Artikel3.56 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.54,wordtvoldaanaanderegels over:
a.declausinstallatie,bedoeldinparagraaf4.6,en
b.hetop-eenoverslaanvanbenzine,bedoeldinparagraaf4.107.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,
bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1, c.hetemitterenvanzeerzorgwekkende
stoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,en
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d.emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,alshetnietgaatomeenactiviteitals bedoeldinhet
eerstelid.
§ 3.3.2 Maken van cokes
Artikel3.57 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetmakenvancokesiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatiedie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.58 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:complexebedrijven)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.57,
alshetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhetmakenvan cokes,bedoeldincategorie1.3
vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eersteentweedelid.
Artikel3.59 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.57,
wordtvoldaanaanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhet
exploiterenvaneen ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1, c.hetemitterenvanzeerzorgwekkende
stoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,en d.emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4.
§ 3.3.3 Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen
Artikel3.60 (milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteiten:
a.het vergassenofvloeibaarmakenvansteenkoolofanderebrandstoffen, b.het
briketterenofwalsenvansteenkool,en c.hetmakenvansteenkoolproductenen
vasterookvrijebrandstof.
2.Dezeactiviteitenomvattenookmilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatie,die: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.61 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:complexeennietcomplexebedrijven)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.60,
alshetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhetvergassenof vloeibaarmakenvansteenkool
ofanderebrandstoffen,bedoeldincategorie1.4vanbijlage I bijderichtlijnindustriëleemissies.
2. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die
wordenverrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
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3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eersteentweedelid.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.60,
alshetgaatom: a.hetvergassenofvloeibaarmakenvansteenkoolofanderebrandstoffen,andersdan
bedoeldinheteerstelid,
b.hetbriketterenofwalsenvansteenkoolenbruinkool,of c.hetmakenvan
steenkoolproductenenvasterookvrijebrandstof
5.Deactiviteit,bedoeldinhetvierdelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
6.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
vierdeenvijfdelid.
Artikel3.62 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.60,
wordtvoldaanaanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhet
exploiterenvaneen ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomhetvergassenofvloeibaar makenvan
steenkool, c.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,en d.emissiesin
delucht,bedoeldinparagraaf5.4.4.
Artikel3.62a (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.60, worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvande
activiteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezenin artikel3.61,
eerste,tweedeofderdelid.
§ 3.3.4 Drinkwaterbedrijf
Artikel3.63 (drinkwaterbedrijf)
1.Hetwinnenenbewerkenvandrinkwatervoordeopenbaredrinkwatervoorzieningis een
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.64 (aanwijzenvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenlozingsactiviteitopeen
oppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenop eenoppervlaktewaterlichaamvan
afvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit, bedoeldinartikel3.63.
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De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel 3.24 (aanwijzing3.65 (algemene regels activiteiten/modules)
1. Degene dieBij het verrichten van de activiteit verricht, voldoet, bedoeld in artikel 3.63, wordt voldaan
aan de regels vooreengasdrukmeet-en-regelstation,bedoeldinparagraaf4.28.over: a.hetkleinschalig
tanken,bedoeldinparagraaf4.38,en
b.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoet degenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanover
energiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
Artikel 3.25 (melding3.66(gegevensenbescheiden)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voor zover een omgevingsvergunning
nodig is voor het verrichten van de activiteit.
4.Eenmeldingbevat:
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit, genoemdbedoeld
in artikel 3.223.63, diezal worden verricht,gegevens en bescheiden aanhetbevoegd
gezagverstrektover:
a.debegrenzingvandeactiviteit,en
b. de aanduiding, inclusief de omgrenzing, van de locatie waar de verwachtedatumvanhet
beginvande activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.2.8 Buisleiding met gevaarlijke stoffen3.3.5 Gasdrukregel- en -meetstation
Artikel 3.26 (toepassingsbereik3.67(milieubelastendeactiviteit)
[PM]
1.Hetverminderenvanaardgasdrukofhetmetenvanaardgashoeveelheidineen gasdrukregel-enmeetstationiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3.Heteerstelidisnietvantoepassingals:
a. de capaciteit van het station niet meer is dan 650 Nm3/u en de druk waaronder het
stationcontinukanwerkennietmeerisdan10kPa,of
b. de capaciteit van het station niet meer is dan 10 Nm3/u en de druk waaronder het
stationcontinukanwerkennietmeerisdan1.600kPa.
Artikel3.68 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.67,
als:
a.dedrukwaaronderhetgasdrukregel-en-meetstationcontinukanwerkenmeerisdan
10.000kPa,of b.degastoevoerleidingeendiameterheeftvanmeerdan50,8
cm.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
Artikel 3.27 (aanwijzing3.69 (algemene regels activiteiten/modules) Degenedie1.Bij
hetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.67, wordtvoldaan aan de
regels voorover een buisleidinggasdrukregel-en-meetstation, bedoeld in paragraaf
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4.29,alsdedrukwaaronderhetstationcontinukanwerkentenhoogste10.000kPaisende
gastoevoerleidingeendiameterheeftvantenhoogste50,8cm4.112.
Artikel3.28 (melding)
12. Bij het isverbodenverrichtenvan de activiteit teverrichtenzonderdittenminstevier weken
vooraanvangtemeldenwordtookvoldaanaanderegelsoverenergiebesparing, bedoeldin
paragraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietalsvergunningplichtigisaangewezenin dithoofdstuk.
Artikel3.70 (gegevensenbescheiden)
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit, genoemdbedoeld in artikel
[PM]3.67, diezal worden verricht,en gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
ba. de aanduiding, inclusief de omgrenzing, van de locatie waar de begrenzingvande activiteit
zalwordenverricht.,en
Afdeling3.3Industrie
§ 3.3.1 Metaalindustrie
Artikel3.29 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het maken of het verwerken van metaal met een
capaciteitvanmeerdan[PM]tonmetaalperdagopdelocatiewaardeactiviteit plaatsvindt.
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b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheiden
wijzigen.
§ 3.3.6 Buisleiding met gevaarlijke stoffen
Artikel3.71 (milieubelastendeactiviteit)
1.Eenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1ishetexploiterenvaneen buisleidingvoor: a.
aardgas,meteenuitwendigediametervantenminste50mmeneendrukvantenminste
1.600kPa, b.anderebrandbarestoffendanaardgas,meteenuitwendigediametervantenminste70 mmof
eenbinnendiametervantenminste50mmeneendrukvantenminste1.600kPa, c.giftigestoffen,of d.
koolstofdioxide,zuurstofofstikstof,meteenuitwendigediametervantenminste70mmof een
binnendiametervantenminste50mmeneendrukvantenminste1.600kPa.
2.Dezeactiviteitomvatookdevoorzieningendiebijdebuisleidinghoren,metuitzondering vaneen
verpompings-ofcompressorstation.
3.Heteerstelidisnietvantoepassingophetexploiterenvaneenbuisleiding: a.inofbovendelenvande
territorialezee,of b.opeenlocatiewaareenactiviteitmetexterneveiligheidsrisico’sofmetcomplexe
externe veiligheidsrisico’swordtverrichtalsbedoeldinbijlageVIIrespectievelijkbijlageVIIabijhet
Besluitkwaliteitleefomgeving,en
1o. waarmee de buisleiding rechtstreeks samenhangt of in technisch verband staat, en
2o. waarvoor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is verleend
waaraanvoorschriftenzijnverbondenoverdiebuisleiding.
Artikel3.72 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.71,
wordtvoldaanaanderegelsover een
buisleidingmetgevaarlijkestoffen,bedoeldinparagraaf4.110.

Afdeling3.4Industrie
§ 3.4.1 Metaalindustrie
Artikel3.73 (milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1:
a.hetroostenofsinterenvanertsen, b.het
makenvanijzerofstaal,
c.hetwinnenvanruwenon-ferrometalenuiterts,concentraatofsecundairegrondstoffen, d.het
verwerkenvanmetalendoorsmelten,legeren,gieten,walsen,trekken,klinkenof smedenmethamers, e.
hetopmetaalaanbrengenvananorganischedeklagen,conversielagenofdeklagen vangesmoltenmetaal,
f.hetbehandelenvandeoppervlaktevanmetalendooreenelektrolytischofchemisch procedé,of g.het
hardenofgloeienvanmetalenofhetdiffunderenvanstoffeninhetmetaaloppervlak,en h.hetmakenvan
productenvanmetaal.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendieworden verrichtop
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
23. Deze paragraaf is niet van toepassing als hetmakenofhetverwerkenvanmetaal
plaatsvindteenactiviteitalsbedoeldinheteerstelidwordtverricht:
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a. tijdens het verrichten van een bouw- of sloopactiviteit of tijdens het bouwenof
slopenaanleggen,wijzigenofverwijderen van een bouwwerkofeen weg.,
Artikel3.30 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

b.bijeenhuishoudenofbijhetuitoefenenvanberoepofbedrijfaanhuis, c.vooreducatieve
doelen,of d.tijdenshetmaken,onderhoudenofbehandelenvandeoppervlaktevanschepen,
bedoeldinparagraaf3.4.8.
Artikel3.74 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:complexebedrijven)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.73,als
hetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatieofeenandere milieubelastendeinstallatievoor:
a.hetmakenvanijzerofstaal,of b.hetsmelten
ofgietenvanferrometalen.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin het
eersteentweedelid.
Artikel3.75 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:complexebedrijven)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.73,als
hetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoor: a.hetroostenofsinterenvanertsen,bedoeldin
categorie2.1vanbijlageIbijde richtlijnindustriëleemissies, b.hetverwerkenvanferrometalendoor
warmwalsen,smedenmethamersofhetaanbrengen vandeklagenvangesmoltenmetaal,bedoeldin
categorie2.3vanbijlageIbijderichtlijn industriëleemissies,of
c.hetwinnenvanruwenon-ferrometalenuiterts,concentraatofsecundairegrondstoffen, het
smelten,metinbegripvanhetlegeren,enhetgietenvannon-ferrometalen,bedoeldin categorie2.5
vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin het
eersteentweedelid.
Artikel3.76 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.73,als
hetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoor: a.hetbehandelenvandeoppervlaktevanmetalen
ofkunststoffendooreenelektrolytisch ofchemischprocedé,bedoeldincategorie2.6vanbijlageIbijde
richtlijnindustriële
emissies,of b.hetbehandelenvandeoppervlaktevanstoffen,voorwerpenofproducten
met organischeoplosmiddelen,bedoeldincategorie6.7vanbijlageIbijderichtlijn
industriëleemissies.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin het
eerstelid.
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Artikel3.77 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)

52

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.73,
alshetgaatom: a.hetsmelten,metinbegripvanhetlegeren,enhetgietenvannon-ferrometalen,anders
dan: 10. aluminium en legeringen van aluminium met lood, zink, tin, koper, nikkel, ten
hoogste 19% silicium, ten hoogste 1% mangaan, ten hoogste 5,5% magnesium, ten hoogste 1,5%
ijzer,tenhoogste1%titaniumoftenhoogste1%chroom,
20. koper en legeringen van koper met lood, zink, tin, aluminium, nikkel, ten hoogste 5%
silicium,tenhoogste13%mangaan,tenhoogste6%ijzeroftenhoogste0,1%fosfor,
30. lood, zink, tin en legeringen van deze metalen met nikkel, of
40. goud, zilver, platina en legeringen met ten minste 30% van deze metalen tot ten hoogste
500kgperjaar,
b.hetsmelten,metinbegripvanhetlegeren,enhetgietenvannon-ferrometalenwaarbij:
10. de verloren wasmethode wordt toegepast en ten minste 500 kg was per jaar wordt
verbruikt,
20. de lost foam methode wordt toegepast,
30. vormzand thermisch wordt geregenereerd, c.hetverwerkenvanmetalenwaarvanhetniet
ineengeslotengebouwondergebrachte productieoppervlak daarvoor ten minste 2.000 m2
is:
10. door warm- of koudwalsen voor zover het smeltpunt van de metalen ten minste 800 K is en
de
diktevanhetaangevoerdemateriaaltenminste1mmis,
20. in een wals- of trekinstallatie voor het maken van profiel- of stafmateriaal,
30. in een wals-, trek- of lasinstallatie voor het maken van metalen buizen,
40. door smeden ten behoeve van het maken van ankers of kettingen,
50. door het maken of schoonmaken van metalen ketels, vaten, tanks of containers,
60. door het samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen door smeden, klinken,
lassenofmonteren, d. het harden of gloeien van metalen of het diffunderen van stoffen in
het metaaloppervlak, als daarbij zouten, oliën of gassen anders dan inerte gassen of koolzuurgas
wordengebruikt,of e.hetaanbrengenvanmetaallagenmeteencyanidehoudendbadmeteeninhoudvan
ten minste100liter.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eerstelid.
Artikel3.78 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.73,
alshetgaatom: a. het verwerken van ferrometalen door warmwalsen, het smeden met hamers, of het
aanbrengenvandeklagenvangesmoltenmetaal, b.hetsmelten,metinbegripvanhetlegeren,vannonferrometalen,metuitzonderingvan edelemetalen,enmetinbegripvanterugwinningsproducten, c. het
behandelen van de oppervlakte van metalen materiaal meteen elektrolytisch of chemischprocedé, d.het
makenvanauto’sofmotorenvanauto’sofhetassemblerenvanauto’s, e.hetmettestbankenbeproevenvan
motoren,turbinesofreactoren, f.hetbouwenofreparerenvanluchtvaartuigen,
g.hetmakenvanspoorwegmaterieel,of h.het
uitstampenvanmetalenmetspringstoffen.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
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oppervlaktewaterlichaamdievanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,
bedoeldinheteersteentweedelid.
Artikel3.79 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:lozenvan koelwater) Hetverbod,
bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenlozingsactiviteitopeen
oppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen oppervlaktewaterlichaamvan
koelwaterafkomstigvaneenmilieubelastendeactiviteit,anders danbedoeldindeartikelen3.74totenmet
3.78.
Artikel 3.31 (aanwijzing3.80 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.73,wordt voldaan
aan de regels voorover:
a. het aanbrengen van lagen op metalen, bedoeld in paragraaf 4.104.11,
b. het smelten en gieten van metalen, bedoeld in paragraaf 4.114.12,
c. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.124.13,
d. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.134.14,
e. het etsen en beitsen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.144.15,
f. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
g. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
h. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
i. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, j.
het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeld
in paragraaf 4.214.22,
k. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.224.23,
l. een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.324.33, en
m. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.34.4.38, n.hetvullenvangasflessen
metpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en o.hetop-enoverslaanvangoederen,
bedoeldinparagraaf4.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordt ook voldaan aan de regels
overhetlozen van koelwater,bedoeldin paragraaf 5.2.14.112,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
3. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoet degenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanparagraaf
5.3.1.over: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen
ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneenippc- installatie
vooreenactiviteitalsbedoeldincategorie2.1totenmet2.6vanbijlageIbijde richtlijnindustriëleemissies,
c.energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigisaangewezen
indithoofdstuk, d.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,alsdeactiviteit
alsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en e.emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,
alsdeactiviteitals vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstukenhetnietgaatomeenactiviteitals
bedoeldinheteerstelid.
Artikel 3.32 (melding3.81(gegevensenbescheiden)
1. Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.73,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voor zover een omgevingsvergunning
nodigisvoorhetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.29,diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
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§ 3.3.23.4.2 Minerale industrie
Artikel 3.33 (toepassingsbereik3.82(milieubelastendeactiviteiten)
1.Dezeparagraafisvantoepassingophetwinnen,hetmakenenhetverwerkenvan cement,
ongeblustekalk,magnesiumoxide,asbest,glasenkeramischeproductenmet eencapaciteitvan
meerdan[PM]tonperdagopdelocatiewaardeactiviteitplaatsvindt.
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1:
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a.hetmakenvancement,cementklinkers,ongeblustekalkofmagnesiumoxide, b.hetwinnenvan
asbestofhetmakenvanasbestproducten, c.hetmakenvanglas,metinbegripvanhetmakenvan
glasvezels,meteenovenmeteen individuelenominalebelastingopbovenwaardevanmeerdan130kWof
eenaansluitwaarde vanmeerdan130kW, d. het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van het
maken van mineraalvezels, glazurenofemailles, e.hetmakenvankeramischeproductendoor
verhitting,meteenovenmeteenindividuele nominalebelastingopbovenwaardevanmeerdan130kWof
eenaansluitwaardevanmeer dan130kW,
f.hetmakenvankoolstofofelektrografiet, g.hetmakenvanasfaltofasfaltproducten, h.het
winnenvansteen,mergel,zand,grind,kalk,steenkolenofanderemineralen, i.hetbreken,
malen,zevenofdrogenvanmergel,zand,grind,kalk,steenkolenof anderemineralenof
derivatendaarvan, j.hetmakenvankalkzandsteenofcellenbeton,en k.hetmakenvan
betonmortelofproductenvanbetonmortel.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendieworden verrichtop
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
23. Deze paragraaf is niet van toepassing als het maken of het verwerken van metaal
plaatsvindteenactiviteitalsbedoeldinheteerstelidalleenwordtverricht:
a. tijdens het verrichten van een bouw- of sloopactiviteit of tijdens het bouwen of
slopenaanleggen,wijzigenofverwijderen van een bouwwerkofeen weg., b.bijeenhuishoudenofbij
hetuitoefenenvanberoepofbedrijfaanhuis,of c.vooreducatievedoelen.
Artikel3.83 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:complexebedrijven)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder
omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de
milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel3.82,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatie
ofanderemilieubelastendeinstallatievoor: a.hetmakenvancement,cementklinkers,ongeblustekalkof
magnesiumoxide, b.hetmakenvanglas,metinbegripvanhetmakenvanglasvezels,of c.hetsmeltenvan
mineralestoffen.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
eersteentweedelid.
Artikel3.84 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:complexebedrijven)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder
omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de
milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel3.82,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatie
voor: a.hetwinnenvanasbestofhetmakenvanasbestproducten,bedoeldincategorie3.2van bijlageIbij
derichtlijnindustriëleemissies,of b.hetmakenvankoolstofofelektrografietdoorverbrandingof
grafitisering,bedoeldin categorie6.8vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
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3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin het
eersteentweedelid.
Artikel 3.343.85 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.82,als
hetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhetmakenvan keramischeproductendoor
verhitting,bedoeldincategorie3.5vanbijlageIbijderichtlijn industriëleemissies.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin het
eerstelid.
Artikel3.86 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.82,als
hetgaatom:
a.hetmakenvanasfaltofasfaltproducten, b.hetbreken,malen,zevenofdrogenvanmergel,zand,
grind,kalk,steenkolenof anderemineralenofderivatendaarvan,meteencapaciteitvan
100.000.000kgperjaar ofmeer,of
c.hetmakenvankalkzandsteenofcellenbeton,of d.hetmakenvankeramischeproductendoor
verhittingandersdanbedoeldinartikel3.85.
2.Deactiviteit, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten die
wordenverrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technisch
verbandstaan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
Artikel3.87 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,geldt
voordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.82,alshetgaatomhetmakenvanbetonmortelof
productenvanbetonmortel.
Artikel 3.35 (aanwijzing3.88 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.82,wordt voldaan
aan de regels voorover:
a. een asfaltcentrale, bedoeld in paragraaf 4.64.7,
b. een betoncentrale, bedoeld in paragraaf 4.74.8,
c. het vormgeven van betonproducten, bedoeld in paragraaf 4.84.9,
d. het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.184.19,
e. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
f. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, g.
het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38,
h. het ontvangen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffenvullenvangasflessenmet
propaanofbutaan, bedoeld in paragraaf 4.474.103,
i. het opslaanop-enoverslaan van stuifgevoeligeobjectengoederen, bedoeld in paragraaf
4.1084.106, en
j. het laden en lossen van schepen, bedoeld in paragraaf 4.1114.109.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordt ook voldaan aan de regels
overhetlozen van koelwater,bedoeldin paragraaf 5.2.14.112,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
3. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoetdegenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanparagraaf
5.3.1.over: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen
ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomexploiterenvaneenippc-

57

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
installatievooreenactiviteitalsbedoeldincategorie3.1totenmet3.5of6.8vanbijlage I
bijderichtlijnindustriëleemissies,
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c.energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigis
aangewezenindithoofdstuk, d.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf
5.4.3,alsdeactiviteit alsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en e.emissiesindelucht,
bedoeldinparagraaf5.4.4,alsdeactiviteitals vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstukenhet
nietgaatomeenactiviteitals bedoeldinheteerstelid.
Artikel 3.36 (melding3.89(gegevensenbescheiden)
1. Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.82,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.33,diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.3.33.4.3 Chemische industrie
Artikel 3.37 (toepassingsbereik3.90(milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1:
a.hetmakenvanorganisch-chemischeproducten, b.hetmakenvan
anorganisch-chemischeproducten, c.hetmakenvanfosfaat-,stikstof-of
kaliumhoudendekunstmeststoffen, d.hetmakenvanproductenvoor
gewasbeschermingofvanbiociden, e.hetmakenvanfarmaceutischeproducten,
f.hetmakenvanexplosieven,
Dezeparagraafisvantoepassingopg. het maken van organisch-chemischeproducten, anorganischchemische producten, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen, producten voor
gewasbeschermingofbiociden,farmaceutischeproductenentussenproducten,
explosievenelastomeren, verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen, en
h. het vullen van spuitbussen met eencapaciteitvanmeerdan[PM]tonperdagdrijfgassen.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendieworden verrichtop
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.383.91 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van
(deel)activiteiten):complexeenniet-complexebedrijven)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.90,
alshetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoor: a.hetmakenvanorganisch-chemische
producten,bedoeldincategorie4.1vanbijlage I bijderichtlijnindustriëleemissies,
b.hetmakenvananorganisch-chemischeproducten,bedoeldincategorie4.2vanbijlage I
bijderichtlijnindustriëleemissies,
c.hetmakenvan fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen, bedoeld in categorie 4.3 van
bijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies, d.hetmakenvanproductenvoorgewasbeschermingofvan
biociden,bedoeldincategorie4.4 vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies, e.hetmakenvan
farmaceutischeproducten,bedoeldincategorie4.5vanbijlageIbijde
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richtlijnindustriëleemissies,of
f.hetmakenvanexplosieven,bedoeldincategorie4.6 vanbijlageIbijderichtlijn industriële
emissies.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
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oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,
bedoeldinheteersteentweedelid.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder
omgevingsvergunningeenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde
milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel3.90,alshetgaatom: a.hetmakenvan
elastomeren,verf,lak,drukinkt,lijm,waspoederofenzymen,of b.hetvullenvan
spuitbussenmetdrijfgassen.
5.Deactiviteit,bedoeldinhetvierdelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
6.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
vierdeenvijfdelid.
Artikel 3.39 (aanwijzing3.92 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.90, wordt
voldaan aan de regels vooreentitaandioxide-installatieoverhetmakenvan titaandioxide,
bedoeld in paragraaf 4.44.5.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordt ook voldaan aan de regels
vanparagraaf5.2.1.over: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhet
exploiterenvaneen ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen
ippc-installatievooreenactiviteitalsbedoeldincategorie4.1totenmet4.6vanbijlageIbij derichtlijn
industriëleemissies, c.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,en d.
emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,alsdeactiviteitals vergunningplichtigisaangewezenindit
hoofdstukenhetnietgaatomeenactiviteitals bedoeldinheteerstelid.
Artikel3.92a (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.90, worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvande
activiteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezenin artikel3.91,
eerste,tweedeofderdelid.
§ 3.3.43.4.4 Papier-, houthout-, textiel- en leerindustrie
Artikel 3.40 (toepassingsbereik3.93(milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1: a.het
makenvanpapierstof,papierpulp,papierofkarton, b.hetontharenoflooienvanhuiden, c.het
conserverenvanhoutofhoutproductenmetchemischestoffen,en
1d. Dezeparagraafisvantoepassingop het maken enhetverwerkenvanproducten van papier,
karton, hout, textiel of leer met een capaciteit van meer dan [PM] ton per dag op de locatie
waar de activiteit plaatsvindt.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendieworden verrichtop
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
23. Deze paragraaf is niet van toepassing als hetmakenenhetverwerkenvanpapier,karton, hout,
textielofleerplaatsvindteenactiviteitalsbedoeldinheteerstelidalleenwordtverricht: a. tijdens het
verrichten van een bouw- of sloopactiviteit of het bouwenofslopenaanleggen, wijzigenof
verwijderen van een bouwwerkofeen weg.,
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b.bijeenhuishoudenofbijhetuitoefenenvanberoepofbedrijfaanhuis, c.voor
educatievedoelen, d.alsonderdeelvanbosbouwofnatuurbeheer,of
e.tijdenshetmaken,onderhoudenofhetbehandelenvandeoppervlaktevanschepen, bedoeldin
paragraaf3.4.8.
Artikel 3.413.94 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van
(deel)activiteiten):complexeenniet-complexebedrijven)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel3.93,
alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatievoor: a.hetmakenvanpapierpulp,papier,kartonof
orientedstrandboard,spaanplaatofvezelplaat vanhout,bedoeldincategorie6.1vanbijlageIbijderichtlijn
industriëleemissies,of b.hetvoorbehandelenofhetvervenvantextielvezelsoftextiel,bedoeldincategorie
6.2vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
eersteentweedelid.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel
3.93,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatievoor: a.hetlooienvanhuiden,bedoeldin
categorie6.3vanbijlageIbijderichtlijnindustriële emissies,
b.hetbehandelenvandeoppervlaktevanstoffen,voorwerpenofproductenmet organische
oplosmiddelen,bedoeldincategorie6.7vanbijlageIbijderichtlijn industriëleemissies,of c.het
conserverenvanhoutofhoutproductenmetchemischestoffen,bedoeldincategorie
6.10vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
5.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
vierdelid.
6.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder
omgevingsvergunningeenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde
milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel3.93,alshetgaatom: a.hetmakenvan
papierstof,papierofkarton, b.hetontharenoflooienvanhuiden,
c.hetconserverenvanhoutofhoutproductenmetbehulpvanchemischestoffen,of d.het
voorbehandelenofvervenvanvezelsoftextiel.
7.Deactiviteit,bedoeldinhetzesdelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie wordenverricht
opdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverbandstaan,en
gevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
8.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
zesdeenzevendelid.
Artikel 3.42 (aanwijzing3.95 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.93, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
b. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, c.
een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.324.33,
d. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38, en
e. het chemisch reinigen van textiel, bedoeld in paragraaf 4.53.4.56,en
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2f. Degenediedeactiviteitverricht,voldoetookaanderegelsvanhetop-enoverslaanvan goederen,
bedoeldin paragraaf 5.2.14.106.
32. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoetdegenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanparagraaf
5.3.1.over: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen
ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatie
vooreenactiviteitalsbedoeldincategorie6.1,6.2,6.3,6.7of6.10van bijlageIbijderichtlijnindustriële
emissies, c.energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigis
aangewezenindithoofdstuk, d.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf
5.4.3,alsdeactiviteit alsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en e.emissiesindelucht,
bedoeldinparagraaf5.4.4,alsdeactiviteitals vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstukenhet
nietgaatomeenactiviteitals bedoeldinheteerstelid.
Artikel 3.43 (melding3.96(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.93,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.40,diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.3.53.4.5 Voedingsmiddelenindustrie
Artikel 3.44 (toepassingsbereik3.97(milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1:
Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van slachthuizen met een capaciteita.het
makenvanlevensmiddelenofvoedermeteenproductiecapaciteit van meer dan 1075 ton te
slachten dieren per week enperdageindproducten, b.hetbewerkenofverwerkenvanmelkalseen
hoeveelheidmelkwordtontvangenvanmeer dan200tonperdag,
c.hetmakenofbewerkenvandierlijkeofplantaardigeoliënenvetten, d.hetslachtenvanmeerdan
10.000kglevendgewichtaandierenperweek, e.hetmakenofbewerkenvanvoedingsmiddelenvoor
landbouwhuisdieren, f.hetmakenvanzetmeelofsuikermeteenovenofstookinstallatiemeteen
individuele nominalebelastingopbovenwaardevanmeerdan130kWofeenaansluitwaardevanmeer
dan130kW, g.hetmakenvanvismeelofvisoliemeteenovenofstookinstallatiemeteenindividuele
nominalebelastingopbovenwaardevanmeerdan130kWofeenaansluitwaardevanmeer dan130kW,
en
h. het maken van levensmiddelen of voeder, met een capaciteitovenofstookinstallatiemet een
individuelenominalebelastingopbovenwaarde van meer dan [PM]toneindproductenper dag op de
locatie waar de activiteit plaatsvindt130kWofeenaansluitwaardevanmeerdan
130kW.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverricht op
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingalseenactiviteitalsbedoeldinheteerstelidalleen wordtverricht:
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a.bijeenhuishoudenofbijhetuitoefenenvanberoepofbedrijfaanhuis,
b.vooreducatievedoelen,of c.vooreigen
landbouwhuisdierenbijeenveehouderij.
Artikel 3.453.98 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.97,als
hetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhetslachten,het bewerkenen
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verwerkenvandierlijkeenplantaardigegrondstoffenvoorhetmakenvanlevensmiddelenof voederof
hetbewerkenofverwerkenvanalleenmelk,bedoeldincategorie6.4van bijlage I bijderichtlijn
industriëleemissies.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eerstelid.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.97,
alshetgaatom: a.hetmakenvanconservenvandierlijkeenplantaardigeproducten,
b.hetmakenvanzuivel, c.hetbrouwenvanbier
ofhetmouten, d.hetmakenvansiroopof
suikerwaren,of e.hetmakenvanvismeelof
visolie.
4.Eenactiviteitalsbedoeldinhetderdelidomvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
5.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.97,
alshetgaatom: a.hetmakenofbewerkenvandierlijkeofplantaardigeoliënenvetten, b.hetslachtenvan
meerdan10.000kglevendgewichtaandierenperweek, c.hetmakenofbewerkenvanvoedingsmiddelen
voorlandbouwhuisdieren,of d.hetmakenvanzetmeelofsuiker.
Artikel 3.46 (aanwijzing3.99 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.97,wordt voldaan
aan de regels voorover:
a. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
b. de voedingsmiddelenindustrie, bedoeld in paragraaf 4.274.28,
c. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38,
d. het opslaanop-enoverslaan van stuifgevoeligestoffengoederen, bedoeld in paragraaf
4.1084.106, en
e. het laden en lossen van schepen, bedoeld in paragraaf 4.1114.109.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordt ook voldaan aan de regels
overhetlozen van koelwater,bedoeldin paragraaf 5.2.14.112,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
3. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoetdegenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanparagraaf
5.3.1.over: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen
ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippcinstallatievooreenactiviteitalsbedoeldincategorie6.4vanbijlageIbijderichtlijn industriële
emissies, c.energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,
d.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,alsdeactiviteit als
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en e.emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,
alsdeactiviteitals vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstukenhetnietgaatomeenactiviteitals
bedoeldinheteerstelid.
Artikel 3.47 (melding3.100(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor aanvangte
melden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.97,worden
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
a.debegrenzingvandeactiviteit,en
3b. Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtendeverwachtedatumvanhetbegin van de activiteit.
4.Eenmeldingbevat:
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2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.

a.deaanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel3.44,diezalwordenverricht,en
aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden verricht.

b.de

§ 3.3.63.4.6 Rubber- en kunststofindustrie
Artikel 3.48 (toepassingsbereik3.101(milieubelastendeactiviteiten)
1.Dezeparagraafisvantoepassingophetverwerkenvanrubberofkunststofmeteen capaciteit
vanmeerdan[PM]tonrubbercompoundofkunststofperdagopdelocatie waardeactiviteit
plaatsvindt.
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1:
a.het
blazen,expanderenofschuimenvankunststofmeteenblaasmiddelandersdan
lucht,
kooldioxideofstikstof,
b.hetverwerkenvanelastomeren, c.hetverwerkenvanpolyesterhars,waarbijmeerdan1kgof
literorganischperoxide aanwezigis,en
d.hetmakenvanproductenvankunststof.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendieworden verrichtop
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
23. Deze paragraaf is niet van toepassing als hetverwerkenvanrubberofkunststof
plaatsvindteenactiviteitalsbedoeldinheteerstelidalleenwordtverricht:
a. tijdens het verrichten van een bouw- of sloopactiviteit of het bouwenofslopenaanleggen,
wijzigenofverwijderen van een bouwwerkofeen weg., b.bijeenhuishoudenofbijhetuitoefenenvan
beroepofbedrijfaanhuis, c.vooreducatievedoelen,of d.tijdenshetmaken,onderhouden,of
behandelenvandeoppervlaktevanschepen, bedoeldinparagraaf3.4.8.
Artikel 3.493.102 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel
3.101,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatievoor: a.hetbehandelenvande
oppervlaktevanmetalenofkunststoffendooreenelektrolytisch ofchemischprocedé,bedoeldin
categorie2.6vanbijlageIbijderichtlijnindustriële emissies,of
b.hetbehandelenvandeoppervlaktevanstoffen,voorwerpenofproductenmet
organischeoplosmiddelen,bedoeldincategorie6.7vanbijlageIbijderichtlijn industriële
emissies.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
eerstelid.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel
3.101,alshetgaatomhetblazen,expanderen ofschuimenvankunststofmeteenblaasmiddelanders
danlucht,kooldioxideofstikstof.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
derdelid.
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Artikel 3.50 (aanwijzing3.103 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.101, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.134.14,
b. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
c. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, d.
het verwerken van rubbercompounds, bedoeld in paragraaf 4.244.25,
e. het verwerken van thermoplastisch kunststof, bedoeld in paragraaf 4.254.26,
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f. het verwerken van polyesterhars, bedoeld in paragraaf 4.264.27, en
g.eenoplosmiddeleninstallatie,bedoeldinparagraaf4.33,
gh. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.34.4.38, i.hetvullenvangasflessen
metpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en j.hetop-enoverslaanvangoederen,
bedoeldinparagraaf4.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordt ook voldaan aan de regels
overhetlozen van koelwater,bedoeldin paragraaf 5.2.14.112,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
3. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoetdegenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanparagraaf
5.3.1.over: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen
ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatie
vooreenactiviteitalsbedoeldincategorie2.6of6.7vanbijlageIbijde richtlijnindustriëleemissies, c.
energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigisaangewezen
indithoofdstuk, d.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,alsde
activiteit alsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en e.emissiesindelucht,bedoeldin
paragraaf5.4.4,alsdeactiviteitals vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstukenhetnietgaatom
eenactiviteitals bedoeldinheteerstelid.
Artikel 3.51 (melding3.104(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.101,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.48,diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.3.73.4.7 Grafische industrie
Artikel 3.52 (toepassingsbereik3.105(milieubelastendeactiviteit)
Dezeparagraafisvantoepassingop:
a1. Het bedrukken van materialen met zeefdruk, inclusief rotatiezeefdruk, met een
capaciteit van meer dan [PM] ton per dag op de locatie waar devellenoffset,rotatieoffset,
illustratiediepdrukofflexografieiseenmilieubelastende activiteit plaatsvindt,enalsbedoeld in
artikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b. vellenoffset,rotatieoffset,illustratiediepdrukenflexografiedezefunctioneelondersteunen.
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingalsalleenmaterialenwordenbedrukt: a.bijeen
huishoudenofbijhetuitoefenenvanberoepofbedrijfaanhuis,of b.vooreducatieve
doelen.
Artikel 3.533.106 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.105,
alshetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhetbehandelenvan
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deoppervlaktevanstoffen,voorwerpenofproductenmetorganischeoplosmiddelen,bedoeldin
categorie6.7vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin het
eerstelid.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenvan koelwater
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De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

meteenwarmtevrachtvanmeerdan50MW,afkomstigvaneenmilieubelastendeactiviteit, andersdan
bedoeldinhettweedelid.
Artikel 3.54 (aanwijzing3.107 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.105, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. grafische processen, bedoeld in paragraaf 4.94.10,
b. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
c. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, d.
een oplosmiddeleninstallatie, bedoeld in paragraaf 4.264.27, en
e. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.34.4.38,en f.het
op-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit, voldoet
degenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels overhetlozen van koelwater,
bedoeldin paragraaf 5.3.14.112,alsdeactiviteitnietalsvergunningplichtigis aangewezenindit
hoofdstuk.
Artikel3.55 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3. Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunningnodig isvoorBij
het verrichten van de activiteit. wordtookvoldaanaanderegelsover:
4.Eenmeldingbevat: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhet
exploiterenvaneen ippc-installatie,
b.energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigis
aangewezenindithoofdstuk, c.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf
5.4.3,alsdeactiviteit alsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en d.emissiesindelucht,
bedoeldinparagraaf5.4.4,alsdeactiviteitals vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstukenhet
nietgaatomeenactiviteitals bedoeldinheteerstelid.
Artikel3.108 (gegevensenbescheiden)
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit, genoemdbedoeld in
artikel 3.52,diezal3.105, worden verricht,gegevens en bescheiden aanhetbevoegdgezag
verstrektover:
ba. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing, van de locatiewaarde activiteit zalworden
verricht.,
b.debegrenzingvandeactiviteit,en c.deverwachtedatum
vanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.4.8 Scheepswerven
Artikel3.109 (milieubelastendeactiviteiten)
1.Hetmaken,onderhoudenenhetbehandelenvandeoppervlaktevanschepen zijn
milieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverricht op
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingalsschepenalleenwordengemaakt,onderhoudenof
de
oppervlakteervanwordtbehandeldbijeenhuishoudenofbijhetuitoefenenvanberoepof bedrijfaanhuis.
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Artikel3.110 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.109,
alshetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhetbehandelen vandeoppervlaktevanstoffen,
voorwerpenofproductenmetorganischeoplosmiddelen, bedoeldincategorie6.7vanbijlageIbijde
richtlijnindustriëleemissies.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
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oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eerstelid.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.109,
alshetgaatom: a.hetmakenvanmetalenpleziervaartuigenmeteenlangsdewaterlijntemetenlengtevan
25mofmeer,of b.hetmaken,onderhoudenofbehandelenvandeoppervlaktevanschepen,
anders danpleziervaartuigen.
4.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
5.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
derdeenvierdelid.
Artikel3.111 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.109,wordtvoldaanaanderegels over:
a.hetstralenvanmetalen,bedoeldinparagraaf4.13, b.hetschoonbrandenvanmetalen,
bedoeldinparagraaf4.14, c.hetlassenvanmetalen,bedoeldinparagraaf4.16, d.hetsolderen
vanmetalen,bedoeldinparagraaf4.17, e.hetmechanischenthermischbewerkenvan
metalen,bedoeldinparagraaf4.18, f.hetmechanischbewerkenvandiversematerialen,
bedoeldinparagraaf4.20, g.hetreinigen,lijmenencoatenvandiversematerialen,bedoeldin
paragraaf4.21, h.hetonderhoudenvanapparaten,voertuigen,vaartuigenen
spoorvoertuigen, bedoeldinparagraaf4.22, i.hetproefdraaienvanverbrandingsmotoren,
bedoeldinparagraaf4.23, j.hetschoonmakenvanpleziervaartuigen,bedoeldinparagraaf
4.24, k.hetverwerkenvanthermoplastischkunststof,bedoeldinparagraaf4.26, l.het
verwerkenvanpolyesterhars,bedoeldinparagraaf4.27, m.eenoplosmiddeleninstallatie,
bedoeldinparagraaf4.33, n.hetkleinschaligtanken,bedoeldinparagraaf4.38, o.hetvullen
vangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en p.hetop-enoverslaan
vangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,
bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomhetmaken,ofhetverven ofhet
verwijderenvanverfvanschepenvantenminstehonderdmeterlang, c.hetemitterenvanzeer
zorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,alsde activiteitalsvergunningplichtigis
aangewezenindithoofdstuk,en e.emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,alsdeactiviteitals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstukenhetnietgaatomeenactiviteitals bedoeldinhet
eerstelid.
Artikel3.112 (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.109, worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvande
activiteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
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§ 3.3.83.4.9 Andere industrie algemeen
Artikel 3.56 (toepassingsbereik3.113(milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1: a.het
behandelenvandeoppervlaktevanstoffen,voorwerpenofproductenmet organische
oplosmiddelen,bedoeldincategorie6.7vanbijlageIbijderichtlijn industriëleemissies,
Dezeparagraafisvantoepassingopb. het maken van materialen,eindproductenof
halffabrikatenalsdaarbijschoonmaakmiddelenofcosmetica,en c.hetmakenvan
materialen,eindproductenofhalffabrikatenwaarbij:
1°. een stookinstallatie wordt gebruikt met een nominaal vermogen van meer dan 400 kilowatt
ofkW,
2°. een koelinstallatie wordt gebruikt met meer dan 300 kilogramkg koudemiddel.,of
3°.eenoplosmiddelinstallatievoorkomt.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverricht op
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingals: a.eenvandeparagrafen3.4.1totenmet3.4.8van
toepassingis, b.schoonmaakmiddelenofcosmeticaalleenwordengemaaktbijeenhuishoudenof
bij hetuitoefenenvanberoepofbedrijfaanhuis,of c.schoonmaakmiddelenofcosmeticaalleen
wordengemaaktvooreducatievedoelen.
Artikel 3.573.114 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.113,
alshetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhetbehandelen vandeoppervlaktevanstoffen,
voorwerpenofproductenmetorganischeoplosmiddelen, bedoeldincategorie6.7vanbijlageIbijde
richtlijnindustriëleemissies.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eerstelid.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenvan koelwatermeteen
warmtevrachtvanmeerdan50MW,afkomstigvaneenmilieubelastende activiteit,andersdanbedoeldin
hettweedelid.
Artikel 3.58 (aanwijzing3.115 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.113, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
b. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
c. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
d. het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.184.19,
e. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20, en
f. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.34.4.38, g.hetvullenvangasflessenmet
propaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en h.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldin
paragraaf4.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordt ook voldaan aan de regels
overhetlozen van koelwater,bedoeldin paragraaf 5.2.14.112,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
3. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoetdegenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanparagraaf
5.3.1.over: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen
ippc-installatie,
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b.energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,
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c.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,alsdeactiviteit als
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en d.emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,
alsdeactiviteitals vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstukenhetnietgaatomeenactiviteitals
bedoeldinheteerstelid.
Artikel 3.59 (melding3.116(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.113,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
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3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemd in artikel 3.56,die zal worden verricht, en b. de
aanduiding, inclusief de omgrenzing, van de locatie waar deverwachte datum van het begin van de activiteit
zalwordenverricht.
Afdeling3.4Afvalbeheer
§ 3.4.1 Verwerken van bedrijfsafval en gevaarlijk afval
Artikel3.60 (toepassingsbereik)
Dezeparagraaf2.Heteerstelid is van overeenkomstige toepassing ophetverwerkenvan
bedrijfsafvalengevaarlijkafvalalseerderverstrektegegevensofbescheidenwijzigen.

Afdeling3.5Afvalbeheer
§ 3.5.1 Algemeen
Artikel3.117 (begrippen)
1.Voordetoepassingvandezeafdelingwordenhuishoudelijkeafvalstoffendiealsgevaarlijke afvalstof
aangewezenbestanddelenbevatten,nietmetgevaarlijkeafvalstoffengelijkgesteld zolangzenogniet
zijningezameldofafgegeven.
2.Voordetoepassingvandezeafdelingwordenafgegevenhuishoudelijkeafvalstoffendieals gevaarlijke
afvalstofaangewezenbestanddelenbevatten,gelijkgesteldmetgevaarlijke afvalstoffen.
3.Voordetoepassingvandezeafdelingwordeningezameldeofafgegevenhuishoudelijke afvalstoffendie
geenalsgevaarlijkeafvalstofaangewezenbestanddelenbevatten,gelijkgesteld met
bedrijfsafvalstoffen.
§ 3.5.2 Afvalbeheer ippc-installaties
Artikel 3.61 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)3.118(milieubelastende
activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel3.62 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/modules)
1. Degenedie De activiteitverricht,voldoetaanderegelsvoorvolgendeactiviteitenzijn
milieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1:
a. het mengenvanverwijderenofnuttigtoepassenvangevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in
paragraaf4.43categorie5.1vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies,
b. het verbrandenverwijderenofhetnuttigtoepassen van afvalstoffen ineenafvalverbrandings- of
afvalmee-verbrandingsinstallatie, bedoeld in paragraaf4.44categorie5.2vanbijlageIbijde richtlijn
industriëleemissies,
c. het stortenvanverwijderenofnuttigtoepassenvanongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in
paragraaf4.45categorie5.3vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies,
d. het verdichtenstorten van bedrijfsafvalafvalstoffen, bedoeld in paragraaf4.46categorie5.4
vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies, en e.hettijdelijkopslaanvangevaarlijkeafvalstoffen,
bedoeldincategorie5.5vanbijlageIbij derichtlijnindustriëleemissies,en
ef. het ontvangenvanbedrijfsafvalstoffenenondergrondsopslaanvan gevaarlijke afvalstoffen,
bedoeld in paragraaf4.47categorie5.6vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
2. Degene die de activiteit verricht, voldoet ook aan de regels van paragraaf 5.2.1.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverricht op
dezelfdelocatieendie:
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a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgenkunnen hebben
voordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.63 (melding3.119(aanwijzingvergunningplichtigegevallen:complexe
bedrijven)
1. Het isverbodendeverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder
omgevingsvergunningeenmilieubelastende activiteit te verrichten zonderdittenminstevier
weken voor aanvang te melden,geldtvoorhetexploiterenvaneenippc-installatievoorhet
verrichtenvandeactiviteiten,bedoeldinartikel3.118.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
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2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteiten,die worden
verrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
3. Het verbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voor zover een omgevingsvergunning nodig is
voor het verrichten van de activiteit.
4.Eenmeldingbevat:
Artikel3.120 (algemeneregels)
a1. deaanduidingBijhetverrichten van de activiteit, genoemdbedoeld in artikel 3.60,diezal
wordenverricht,en
3.118,wordtvoldaanaanderegelsoverhetexploiterenvaneen b.deaanduiding,inclusief de
omgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalwordenverricht.
§ 3.4.2 afvalverbrandings- enof afvalmeeverbrandingsinstallatie,bedoeldinparagraaf4.4.
Artikel3.64 (toepassingsbereik)
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,
bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatom:
1°.hetnuttigtoepassenofverwijderenvangevaarlijkafvalalsperdag10tonofmeer gevaarlijk
afvalwordtontvangen,
2°.hetverbrandenvanniet-gevaarlijkafvalmeteencapaciteitvan3tonofmeerperuur,
3°.hetverwijderenvanniet-gevaarlijkafvalmeteencapaciteitvan50tonofmeerperdag, en Deze
paragraafisvantoepassingophetverwijderenofdenuttigetoepassing4°.hetstorten van afvalstoffen
ineenafvalverbrandings-ofafvalmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld in categorie 5.25.4 van
bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
emissies,
Artikel3.65 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel3.66 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/modules) Degenediedeactiviteit
verricht,voldoetaanderegelsvoorafvalverbrandings-en afvalmeeverbrandingsinstallatiesc.het
emitterenvanzeerzorgwekkendestoffen, bedoeld in paragraaf 4.3.5.4.3,en
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d.emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,alsdeactiviteitalsvergunningplichtig is
aangewezenindithoofdstukenhetnietgaatomdeactiviteit,bedoeldinheteerste
lid.
§ 3.4.33.5.3 Auto- en tweewielerdemontagebedrijf
Artikel 3.67 (toepassingsbereik3.121(milieubelastendeactiviteit) Dezeparagraaf
isvantoepassingop1. Het demonteren van ingezameldeofafgegeven autowrakken of
wrakken van tweewielige motorvoertuigeniseenmilieubelastende activiteitalsbedoeldin
artikel2.1.
motorvoertuigen.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.68 (aanwijzing3.122 (algemene regels activiteiten/modules)
1.DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.121,wordt voldaan
aan de regels voorover:
a. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
b. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
c. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
d. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
e. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, f.
het onderhouden van apparaten en voertuigen, bedoeld in paragraaf 4.21,
gf. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.224.23,
hg. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38,
ih. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.354.39,
ji. auto- en scooterdemontagetweewielerdemontage, bedoeld in paragraaf 4.414.46, en
j.hetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en
k. het ontvangen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffenop-enoverslaanvan
goederen, bedoeld in paragraaf 4.474.106.
2. Degene die de activiteit verricht, voldoet ook aan de regels van paragraaf 5.2.1.
Artikel 3.69 (melding3.123(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor aanvangte
melden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.121,worden gegevensenbescheidenaanhet
bevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemd in artikel 3.67,die zal worden verricht, en b. de
aanduiding, inclusief de omgrenzing, van de locatie waar deverwachte datum van het begin van de activiteit
zalwordenverricht.
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2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.4.43.5.4 Kringloopbedrijf en bedrijf voor reparatie van gebruikte producten
Artikel 3.70 (toepassingsbereik3.124(milieubelastendeactiviteit) Deze
paragraafisvantoepassingop1. Het voorbereiden voor hergebruik van
ingezameldeofafgegeven afvalstoffen iseenmilieubelastendeactiviteitals bedoeld
inartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.71 (aanwijzing3.125 (algemene regels activiteiten/modules)
1.DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.124, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.13,
b. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.14,
c. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
d. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
e. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
f. het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.184.19,
g. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
h. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, i.
het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.214.22,
j. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38, en
k. het ontvangenvanbedrijfsafvalstoffenengevaarlijkeafvalstoffenvullenvangasflessenmet
propaanofbutaan, bedoeld in paragraaf 4.47.4.103,en
2l. Degenediedeactiviteitverricht,voldoetookaanderegelsvanhetop-enoverslaanvan goederen,
bedoeldin paragraaf 5.2.14.106.
Artikel 3.72 (melding3.126(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor aanvang
tehetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.124,wordengegevensen bescheidenaanhet
bevoegdgezagverstrektover:
melden.
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2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.70,diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
§ 3.4.5 Kunststofrecyclingbedrijf
Artikel3.73 (toepassingsbereik)
Dezeparagraaf2.Heteerstelid is van overeenkomstige toepassing ophetrecyclenvan
kunststofalseerderverstrektegegevensofbescheidenwijzigen.
Artikel3.74 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

§ 3.5.5 Rubber- en kunststofrecyclingbedrijf
Artikel3.127 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetrecyclenvaningezameldofafgegevenrubber-ofkunststofafvaliseen
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.75 (aanwijzing3.128 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.127,wordt voldaan
aan de regels voorover:
a. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.134.14,
b. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
c. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21 d.
het verwerken van thermoplastisch kunststof, bedoeld in paragraaf 4.254.26,
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e. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38, en f.hetvullenvan
gasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en
fg. het ontvangenvanbedrijfsafvalstoffenengevaarlijkeafvalstoffenop-enoverslaanvan
goederen, bedoeld in paragraaf 4.474.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordt ook voldaan aan de regels
overhetlozen van koelwater,bedoeldin paragraaf 5.2.14.112,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
3. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoetdegenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanoverhet
emitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.3.
Artikel 3.76 (melding3.129(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.127,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.73,diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
§ 3.4.6 Metaalrecyclingbedrijf
Artikel3.77 (toepassingsbereik)
Dezeparagraaf2.Heteerstelid is van overeenkomstige toepassing ophetrecyclenvan
metaalalseerderverstrektegegevensofbescheidenwijzigen.
Artikel3.78 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

§ 3.5.6 Metaalrecyclingbedrijf
Artikel3.129a (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetrecyclenvaningezameldofafgegevenmetaalafvaliseenmilieubelastendeactiviteit als
bedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.79 (aanwijzing3.130 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.129a, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.124.13,
b. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.134.14,
c. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
d. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
e. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
f. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
g. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, h.
het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38, en i.hetvullenvangasflessenmet
propaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en
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j.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
i2. Bij het ontvangenvanbedrijfsafvalstoffenengevaarlijkeafvalstoffenverrichtenvande activiteit
wordtookvoldaanaanderegelsoverhetlozenvankoelwater, bedoeld in paragraaf
4.47.2.Degenedie4.112,als de activiteit verricht,voldoetookaanderegelsvanparagraaf
5.2.1nietalsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
Artikel3.80 (melding)
3.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsoverhetemitterenvan zeer
zorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3.
Artikel3.131 (gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.129a,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
a.debegrenzingvandeactiviteit,en b.deverwachtedatum
vanhetbeginvandeactiviteit.
32. Het eerste entweede lid zijnnietis van overeenkomstige toepassing voorzovereen
omgevingsvergunningnodigisvoorhetverrichtenvandeactiviteitalseerderverstrekte gegevens
ofbescheidenwijzigen.
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§ 3.5.7 Recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin
Artikel3.132 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetrecyclenvaningezameldofafgegevenpapier,karton,textiel,glas,houtofpuinis een
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
4b. Eenmeldingbevat:dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.133 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.132,wordtvoldaanaanderegels over:
a.hetmechanischbewerkenvansteen,bedoeldinparagraaf4.19, b.hetmechanisch
bewerkenvandiversematerialen,bedoeldinparagraaf4.20, c.hetreinigen,lijmenencoaten
vandiversematerialen,bedoeldinparagraaf4.21, d.hetkleinschaligtanken,bedoeldin
paragraaf4.38, e.hetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,
en f.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanookaanderegelsoverhetemitteren vanzeer
zorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3.
Artikel3.134 (gegevensenbescheiden)
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit, genoemdbedoeld in
artikel 3.77,diezal3.132, worden verricht,gegevens en bescheiden aanhetbevoegdgezag
verstrektover:
a.debegrenzingvandeactiviteit,en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.4.73.5.8 Milieustraat
Artikel 3.81 (toepassingsbereik3.135(milieubelastendeactiviteit)
Dezeparagraafisvantoepassingop1. Het bieden van gelegenheid aan
particulieren om grove huishoudelijkeafvalstoffenaftegeveniseen
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1. huishoudelijkeafvalstoffen
achtertelaten.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.82 (aanwijzing3.136 (algemene regels activiteiten/modules)
1.DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.135, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
b. het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.184.19,
c. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
d. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, e.
hetverdichtenvanbedrijfsafvaleenmilieustraat, bedoeld in paragraaf 4.464.50,
f. het ontvangenvanbedrijfsafvalstoffenengevaarlijkeafvalstoffenopslaanvanverwijderd
asbest, bedoeld in paragraaf 4.474.51, en
g. eenmilieustraathetop-enoverslaanvangoederen, bedoeld in paragraaf 4.484.106.
2.Degenediedeactiviteitverricht,voldoetookaanderegelsvanparagraaf5.2.1.
Artikel 3.83 (melding3.136a(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor aanvangte
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melden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.135,worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.81,diezalwordenverricht, en
b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden verricht.
§ 3.4.8 RWZI
Artikel3.84 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een voorziening voor het
beheer
vanstedelijkafvalwater.
Artikel3.85 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/modules)
1.Degenediedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvoor:
a.rioolwaterzuiveringsinstallaties,bedoeldinparagraaf4.42,en
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b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheiden
wijzigen.
§ 3.5.9 Zuiveringtechnisch werk
Artikel3.137 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetexploiterenvaneenzuiveringtechnischwerkiseenmilieubelastendeactiviteitals bedoeldin
artikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.138 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel
3.137,alshetgaatomhetexploiterenvaneen zuiveringtechnischwerk.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteiten,die worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
Artikel3.139 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.137,wordtvoldaanaanderegels over:
a.eenrioolwaterzuiveringsinstallatie,bedoeldinparagraaf4.48,en b.het
op-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2.BijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsoverhetPRTR- verslag,
bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomhetbehandelenvanstedelijk afvalwatermeteen
capaciteitvantenminste100.000inwonerequivalenten.
Artikel3.140 (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.137, worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvande
activiteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.5.10 Kadavers en dierlijk afval
Artikel3.141 (milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1: a.de
destructieofhetverwerkenvankadavers,en b.dedestructieofhetverwerkenvandierlijkafval,
bedoeldincategorie6.5vanbijlage I bijderichtlijnindustriëleemissies.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendieworden verrichtop
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.142 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:complexeennietcomplexebedrijven)
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1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.141,
alshetgaatomhetexploiterenvaneenippc-installatievoordedestructieof hetverwerkenvankadaversof
dierlijkafval,bedoeldincategorie6.5vanbijlageIbijde richtlijnindustriëleemissies.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatieendiedezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eersteentweedelid.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.141,
alshetgaatomdedestructieofhetverwerkenvankadavers,andersdan bedoeldinheteerstelid.
5.Deactiviteit,bedoeldinhetvierdelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteiten,verricht opdezelfde
locatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnischverband staan,engevolgen
kunnenhebbenvoordeemissiesendeverontreiniging.
6.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
vierdeenvijfdelid.
Artikel3.142a (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel
3.141,wordtvoldaanaanderegels overemissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,alsde
activiteitals vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
Artikel3.142b (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.141, worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvande
activiteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezenin artikel3.142,
eerste,tweedeofderdelid.
§ 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
Artikel3.143 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetverwerkenvanbedrijfsafvalstoffenengevaarlijkeafvalstoffeniseen
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingalshetverwerkenvanbedrijfsafvalstoffenen gevaarlijke
afvalstoffenalleenbestaatuit: a.hetvervoerenofinzamelenvanafvalstoffen, b.hetalleen
mengen,opbulken,opslaan,overslaan,scheidenofverdichtenvan bedrijfsafvalstoffenof
gevaarlijkeafvalstoffenvoorafgaandaanafgifteofinzameling, c.hetindeatmosfeeruitstoten
vangasvormigeeffluenten,
d.hetafvangenvankooldioxidemethetoogopgeologischeopslagalsbedoeldinparagraaf
3.2.5
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e.hetgeologischopslaanvankooldioxide, f.hetverwerkenvanradioactieveafvalstoffenvoorzover
daarvoorgeenvergunningis vereistopgrondvandeKernenergiewet, g.hetverwerkenvandierlijke
meststoffen,bedoeldinparagraaf3.6.8, h.hetopofindebodembrengenvanmeststoffenvoorzover
geregeldinhetBesluit gebruikmeststoffen, i.hetverwerkenvandierlijkebijproducten,metkadavers
vandierendienietdoorslachting zijngestorven,andersdanhetverwerkendoorstorten,verbranden,
composterenof vergisten,
j.hetzuiverenvanafvalwater, k.
hetlozenvan:
1°.afvalwaterofanderevloeistoffen opofindebodem,of
2°.afvalwaterofandereafvalstoffenineenvoorzieningvoordeinzamelingenhettransport van
afvalwaterofopeenoppervlaktewaterlichaam, l.eenlozingsactiviteitopeen
oppervlaktewaterlichaamofzuiveringtechnischwerk,
m. hetbrekenvansteenachtigbouw-ensloopafvalmeteenmobielepuinbrekeropofinde directe
nabijheid van de sloop- of bouwplaats waar het afval vrijkomt gedurende een
aaneengesloten periode van ten hoogste drie maanden, of n.hetopslaanenopbulkenvan
ingenomenhuishoudelijkeafvalstoffenalshetinnemen bijkomstigisaangeleverdedienstenenhet
mengenvandezeafvalstoffen:
1°.diebehorentotdezelfdebijministeriëleregelingaangewezencategorievanafvalstoffen,of
2°.diebehorentotverschillendebijministeriëleregelingaangewezencategorieënvan afvalstoffen
diezijnaangeduidmethetzelfdenummer,voorzienvandeaanduidingAenB.
Artikel3.144 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:stortenopeen stortplaats)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunning
eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde milieubelastendeactiviteit,
bedoeldinartikel3.143,alshetgaatomhetstortenvan bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijke
afvalstoffenopeenstortplaats.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,die: a.metdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnisch
verbandstaan,engevolgen kunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of b.dezeactiviteit
functioneelondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
eersteentweedelid.
Artikel3.145 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:opofindebodem brengen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde milieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel
3.143,alshetgaatomhetopofindebodem brengenvanbedrijfsafvalstoffenofgevaarlijke
afvalstoffen,andersdanstortenopeen stortplaats.
2.Hetverbodgeldtnietvoorhetopofindebodembrengenvanbedrijfsafvalstoffenals: a.sprakeisvanhet
toepassenvanbouwstoffen,grondofbaggerspeciealsbedoeldin artikel1,eerstelid,vanhetBesluit
bodemkwaliteit,tenzijdattoepassenbouw-en sloopafval,datnietisverwerkttotgranulaatbetreft, b.
hetopofindebodembrengenovereenkomstighetBesluitbodemkwaliteitgebeurtineen werk
alsbedoeldinartikel1,eerstelid,vandatbesluit,waarinavi-bodemaswordtgebruiktals bouwstof,als
hetavi-bodemas:
1°.nietmeerdan5,5%onverbrandmateriaalbevat,
2°.nietisvermengdmetavi-vliegas,en
3°.tenminstezeswekenopgeslagenisvoorhetgebruikineenwerktenzijdeavi-bodemas eerder is
gebruiktineenwerkalsbedoeldinartikel1,eerstelid,ondera,vanhetBouwstoffenbesluit
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bodem-enoppervlaktewaterenbeschermingzoalsdatgoldvoor1juli2008,ofineenwerk alsbedoeldin
artikel1,eerstelidvanhetBesluitbodemkwaliteit, c.deafvalstoffenplantenrestenzijnalsbedoeldinartikel
1,eerstelid,onderd,vanhet Besluitvrijstellingenstortverbodbuiteninrichtingen,of d.deafvalstofstroen
andernatuurlijk,niet-gevaarlijklandbouw-ofbosbouwmateriaalisdat wordtgebruiktindelandbouwofde
bosbouw,metuitzonderingvanplantenrestenalsbedoeld onderc.
Artikel3.146 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:verbranden)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.143,
alshetgaatomhetverbrandenvanbedrijfsafvalstoffenofgevaarlijke afvalstoffen.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,die: a.metdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnisch
verbandstaan,engevolgen kunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of b.dezeactiviteit
functioneelondersteunen.
3.Hetverbodgeldtnietvoorhetverbrandenvanbiomassaineenstookinstallatiemeteen thermisch
vermogenvannietmeerdan15MWenvoorzoverhetrecyclenvanbiomassa nietdevoorkeurheeftop
verbrandenendevrijkomendewarmtenuttigwordttoegepast.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eersteentweedelid.
Artikel3.147 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:opslaan,overslaanen
opbulken)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.143,
alshetgaatomhetopslaan,overslaanenopbulkenvanbedrijfsafvalstoffenof gevaarlijkeafvalstoffen.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,die: a.metdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnisch
verbandstaan,engevolgen kunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of b.dezeactiviteit
functioneelondersteunen
3.Hetverbodgeldtnietvoor:
a.hetopslaanvannietmeerdan10.000ton:
1°.huishoudelijkafvalwater,
2°.afvalwaterwaarvandebiologischeafbreekbaarheidovereenkomtmetdievanhuishoudelijk
afvalwater,of
3°.inhoudvanchemischetoiletten, b.hetopslaanvanafvalvangezondheidszorgbijmensendierenvan
gebruikte hygiënischeproducten,metuitzonderingvaninfectieuzeafvalstoffen,lichaamsdelenen
organen,enafvalstoffenvancytotoxischeencytostatischegeneesmiddelen, c.hetopslaanvanniet
meerdan10.000tonbandenvanvoertuigen, d.hetopslaanvanmetaalvoorzoverdeopslagcapaciteit
maximaal50.000tonisenhetniet gaatomgevaarlijkeafvalstoffenofvanschrootalsbedoeldinbijlageVbij
het Omgevingsbesluit,
e. het opslaan van niet meer dan 100 m3 afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
dieafkomstigisvanparticulierehuishoudens,ofdienaaraardenhoeveelheidmetdievan particuliere
huishoudensvergelijkbaaris,
f. het opslaan van niet meer dan 5 m3 draagbare batterijen of accu’s,
g. het opslaan van niet meer dan 5 m3 spaarlampen en gasontladingslampen,
h. het opslaan van niet meer dan 5 m3 inkt- en tonercassettes,
i.hetopslaanvansier-engebruiksvoorwerpenopeenlocatiewaarhetvoorbereidenvoor hergebruik
van deze voorwerpen plaatsvindt als het opslagoppervlak ten hoogste 1.000 m2 is ensprakeis
vangevaarlijkeafvalstoffen,
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j.hetopslaanvansier-engebruiksvoorwerpenentweedehandsbouwmaterialenals het
opslagoppervlak ten hoogste 6.000 m2 is en sprake is van bedrijfsafvalstoffen, k.hetopslaanvan
legeongereinigdeverpakkingendiegevaarlijkeafvalstoffenzijnofniet meer dan 45 m3 lege
ongereinigde verpakkingen die bedrijfsafvalstoffen zijn, op een locatie waarolie,vet,verf,lijm,kit,
hars,gewasbeschermingsmiddelen,biocidenengevaarlijke stoffeninverpakkingwordenopgeslagen
omtewordenverkochtofgeleverdaanafnemersen voorzoverdelegeongereinigdeverpakkingenzijn
ingenomenvandieafnemers, l.hetopslaanvaningenomenafvalstoffenvanreparatie-en
onderhoudswerkzaamheden aanpleziervaartuigenenbilgewaterbijeenjachthaven, m.hetopslaanvan
afgescheidenoliefractieenwaterfractievaningenomenbilgewaterbij eenjachthaven,
n.hetopslaanvanafgewerkteolie,smeervet,olie-envethoudendafval,ontstaanalsgevolg van
onderhoudaanvaartuigenbijeenbunkerstation,alsdezeafvalstoffenzijningenomen vanpersonendie
brandstof,smeerolieofsmeervetbijhetbunkerstationaanschaffen, o.hetopslaanvanontplofbare
stoffenenvoorwerpen,bedoeldinparagraaf3.11.6, p.hetopslaanvanmetalenmetaanhangendeolieof
emulsievanolieenafgescheiden oliefractiesofemulsiefracties,alsgeensprakeisvanschrootalsbedoeld
inbijlageVbijhet Omgevingsbesluit,
q.hetopslaanvannietmeerdan30tonautobatterijenof-accu’sofindustriëlebatterijenof accu’s,
r.hetopslaanvannietmeerdan10.000tonvandevolgendebedrijfsafvalstoffen:
1°.bouwstoffenalsbedoeldinartikel1vanhetBesluitbodemkwaliteitdieopgrondvandat besluit
mogenwordentoegepastalsbouwstof,
2°.textiel,
3°.verpakkingsglas,
4°.vlakglas,
5°.voedingsmiddelenafkomstigvandetail-engroothandel,
6°.hout,
7°.papierenkarton,
8°.kunststof,
s. het opslaan van niet meer dan 10.000 m3 grond of baggerspecie die voldoen aan de
artikelen39,59of60vanhetBesluitbodemkwaliteit,
t. het opslaan van niet meer dan 600 m3 groenafval dat een bedrijfsafvalstof is,
u. het opslaan van niet meer dan 1 m3 gebruikte frituurvetten of –oliën die bedrijfsafvalstoffen
zijn,
v. het opslaan van niet meer dan 1.000 m3 plantaardige restproducten uit de land- en
tuinbouw en uit de voedselbereiding en -verwerking voor het maken van diervoeder voor de
dierenvandegenediedeactiviteitverricht, w.hetopslaanvanwrakkenvanmotorvoertuigenbijeen
garage,autoschadeherstelbedrijf, autowasstraatofcarrosseriebouwbedrijfwaaropparagraaf3.8.4van
toepassingis,ofeen opslag-entransportbedrijfofgroothandelwaaropparagraaf3.8.6vantoepassingis,
alsdaar motorvoertuigenwordenonderhoudenofgerepareerd, als geen sprake is van autowrakken
als bedoeldinbijlageVbijhetOmgevingsbesluit, x.hetopslaanvannietmeerdanvierwrakkenvan
tweewieligemotorvoertuigenennietmeer danvierautowrakkenenanderevoertuigwrakkenna
demontage,bijeeninstellingvooroefen- enopleidingsdoeleinden, y.hetopslaanvanautowrakken,
wrakkenvantweewieligemotorvoertuigenen anderevoertuigwrakkeninverbandmet hulpverlening
aankentekenhoudersdoor eendaarvooraangewezeninstantieofinhetkadervanonderzoekdoorpolitieof
justitie, z.hetopslaanvanautowrakkennademontageopeenanderelocatiedandelocatiewaar
demontageheeftplaatsgevonden,behalvealsdatopslaanplaatsvindtopeeninstellingvoor oefen-en
opleidingsdoeleinden,
aa.hetopslaan van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en de bij
hetdemonterenvandezewrakkenvrijkomendeafvalstoffen,bijeenauto-en
tweewielerdemontagebedrijfalsbedoeldinparagraaf3.5.3,enab.hetopbulkenof overslaanvan
afvalstoffenalsvoordeopslagvandeafvalstoffengeen omgevingsvergunningvooreen
milieubelastendeactiviteitisvereist.
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4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
eersteentweedelid.
Artikel
3.148
(aanwijzing
vergunningplichtige
gevallen:
demonteren
bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder
omgevingsvergunning
een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de
milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.143, als het gaat om het demonteren van
bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie wordenverrichtop
dezelfdelocatie,die: a.metdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgen kunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of b.dezeactiviteitfunctioneel
ondersteunen.
3.Hetverbodgeldtnietvoor:
a. het demonteren van autowrakken of het demonteren van wrakkenvan tweewielige
motorvoertuigen, b.hetdemonterenvanaccessoiresvaneenautowrakofwrakvaneentweewielig
motorvoertuigbijeengarage,autoschadeherstelbedrijf,autowasstraatof carrosseriebouwbedrijf
waaropparagraaf3.8.4vantoepassingis,ofeenopslag-en transportbedrijfofgroothandelwaarop
paragraaf3.8.6vantoepassingis,alsdaar motorvoertuigenwordenonderhoudenofgerepareerd, c.
activiteitenmeteenautowrak,wrakvaneentweewieligmotorvoertuigofander voertuigwrakna
demontage,bijeeninstellingvooroefen-enopleidingsdoeleinden,alsde identiteitofdeinhoudvande
autowrakkenherkenbaarblijftendehandelingsamenhangtmet hetoefen-ofopleidingsdoel,en
d.hettenbehoevevanrecyclingdemonterenvansier-engebruiksvoorwerpendiealleen bestaanuit
eencombinatievanmetaal,hout,kunststof,textiel,papierofkartonen verbindingsmaterialen,die
geenelektronicabevattenendiebedrijfsafvalstoffenzijn.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
eersteentweedelid.
Artikel
3.149
(aanwijzing
vergunningplichtige
gevallen:
ontwateren
bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen,maar geen afvalwater)
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder
omgevingsvergunning
een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de
milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.143, als het gaat om het ontwateren van
bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen,diegeenafvalwaterzijn.
2.Hetverbodgeldtnietvoorhetmechanischontwaterenvanzuiveringsslibdateen
bedrijfsafvalstofisenvoorhetpassiefontwaterenvanbedrijfsafvalstoffenof gevaarlijke
afvalstoffen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
eersteentweedelid.
Artikel3.150
[Vervallen]
Artikel3.151 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:verkleinen van
bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen)
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1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.143,
alshetgaatomhetverkleinenvanbedrijfsafvalstoffenofgevaarlijke afvalstoffen.
2.Hetverbodgeldtnietvoor: a.hetverkleinenvanmetaal,hout,kunststof,papierofkartondie
bedrijfsafvalstoffenzijn, b.hetverkleinenvangroenafvaldateenbedrijfsafvalstofis,ontstaanbij
werkzaamhedendie zijnuitgevoerddoordegenediedeactiviteitverricht,en c.hetvoorrecycling
verkleinenvansier-engebruiksvoorwerpendiealleenbestaanuit eencombinatievanmetaal,hout,
kunststof,textiel,papierofkartonen verbindingsmaterialen,diegeenelektronicabevattenendie
bedrijfsafvalstoffenzijn.
Artikel3.152 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:reinigenvan
bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.143,
alshetgaatomhetreinigenvanbedrijfsafvalstoffenofgevaarlijke
afvalstoffen.
2.Hetverbodgeldtnietvoor: a.hetvoorbereidenvoorhergebruikals
bedoeldinartikel3.153, b.hetreinigenvankunststofdateen
bedrijfsafvalstofis,en c.hetschoonbrandenvaneenspoeluiteen
elektromotor.
Artikel3.153 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:voorbereidenvoor hergebruikvan
bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweede
lid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoor
demilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.143,alshetgaatomhetvoorbereidenvoorhergebruik
vanbedrijfsafvalstoffenof gevaarlijkeafvalstoffen,metuitzonderingvanhetvoorbereidenvoor
hergebruikvansier-en gebruiksvoorwerpenoftweedehandsbouwmaterialenopeenreparatieoppervlak
vannietmeer dan1.000m2.
Artikel3.154 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:composteren van
bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.143,
alshetgaatomhetcomposterenvanbedrijfsafvalstoffenofgevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering
van het composteren van niet meer dan 600 m3 groenafval dat eenbedrijfsafvalstofis,ontstaanbij
werkzaamhedendiezijnuitgevoerddoordegenediede activiteitverricht.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,die: a.metdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnisch
verbandstaan,engevolgen kunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of b.dezeactiviteit
functioneelondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eersteentweedelid.
Artikel3.155 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:recyclenvan
bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.143,
alshetgaatomhetrecyclenvanbedrijfsafvalstoffenofgevaarlijke
afvalstoffen.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,die:
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a.metdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen kunnen
hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of b.dezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
3.Hetverbodgeldtnietvoor: a.hetvernieuwenvanhetloopvlakvanbandenvanvoertuigen, b.het
extruderenofspuitgietenvankunststofdateenbedrijfsafvalstofis, c.hetalsgrondstofinzettenvanrubber,
kunststof,metalen,steen,keramischmateriaal, papier,karton,textiel,bont,leer,gips,kurk,houtof
houtachtigmateriaalineen productieprocesofreparatieproces,alsdecapaciteitvoorhetinzettenvandeze
afvalstoffen nietmeerisdan10.000tonperjaarendeafvalstoffenbedrijfsafvalstoffenzijn, d.hetmakenvan
diervoedervoordedierenvandegenediedeactiviteitverricht,van plantaardigmateriaaluitdeland-en
tuinbouwofuitdevoedselbereidingof-verwerking,alsde capaciteitvoorhetmakenvandiervoedervande
genoemdeafvalstoffennietmeerisdan
4.000tonperjaar,en e.hettoepassenvanbouwstoffen,grondofbaggerspecie,waarophetBesluit
bodemkwaliteit vantoepassingis.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eersteentweedelid.
b. het ontvangenArtikel 3.156 (aanwijzing vergunningplichtige
gevallen:verdichten van bedrijfsafvalstoffen enof gevaarlijke
afvalstoffen,bedoeldinparagraaf4.47.)
2.Degenediedeactiviteitverricht,voldoetookaanderegelsvanparagraaf5.2.1.
3.Degenediedeactiviteitverricht,voldoetookaanderegelsvanparagraaf5.3.1.
Artikel3.86 (melding)
1. Het isverbodendeverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder
omgevingsvergunningeenmilieubelastende activiteit te verrichten zonderdittenminstevier
wekenvooraanvangtemelden,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldinartikel
3.143,alshetgaatomhetverdichtenvanbedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen.
2. Het isverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.verbodgeldtniet voorhetverdichten
vanbedrijfsafvalstoffendatgeenbelemmeringvormtvoordenascheiding enrecyclingalshetopslaan
vandeteverdichtenafvalstoffennietalsvergunningplichtigis aangewezenindithoofdstuk.
Artikel3.157 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:scheiden van
bedrijfsafvalstoffenofgevaarlijkeafvalstoffen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.143,
alshetgaatomhetscheidenvanbedrijfsafvalstoffenofgevaarlijke afvalstoffen.
32. EenmeldingbevatHetverbodgeldtnietvoor: a.hetvoorafgaandaanrecyclingscheidenvansier-en
gebruiksvoorwerpendiealleenbestaan uiteencombinatievanmetaal,hout,kunststof,textiel,papierof
kartonen verbindingsmaterialen,diegeenelektronicabevatten,endiebedrijfsafvalstoffenzijn,en b.het
scheidenvanafvalstoffen,alsdeopslagvandezegescheidenafvalstoffenniet alsvergunningplichtigis
aangewezenindithoofdstuk.
Artikel3.158 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:mengen van
bedrijfsafvalstoffen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.143,
alshetgaatomhetmengenvanbedrijfsafvalstoffen.
a2. De aanduiding van de activiteit, genoemd in artikel 3.84,bedoeld in het eerste lid, omvat
ookdemilieubelastendeactiviteiten die zal worden verricht opdezelfdelocatie, endie:
b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden verricht.
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Afdeling3.5Agrarischesector
De Omgevingswet is niet van toepassing op onderwerpen die bij of krachtens een andere wet uitputtend
zijn geregeld. Dit geldt ook voor de amvb’s, die zijn gebaseerd op de Omgevingswet. De afbakening van
de regels voor de agrarische sector in het Besluit activiteiten leefomgeving met de regels van de
Meststoffenwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt in dat licht nog goed bekeken.

§ 3.5.1 Veehouderij
Artikel3.87 (toepassingsbereik) a.metdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in
technischverbandstaan,engevolgen kunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of b.
dezeactiviteitfunctioneelondersteunen.
3.Hetverbodgeldtnietvoor: a.hetmengenvanbedrijfsafvalstoffenmetstoffenofmaterialendiegeen
afvalstoffenzijn,als voorhetopslaanvandeafvalstoffengeenomgevingsvergunningvooreen
milieubelastende activiteitisvereistenhetmengenplaatsvindttijdenseenproductieprocesof
reparatieproces,
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b.hetmengenvanbiomassametstoffenofmaterialendiegeenafvalstoffenzijn,alsvoorde opslagvande
biomassageenomgevingsvergunningvooreenmilieubelastendeactiviteitis vereist, c.hetbijhet
verbrandenvanbiomassamengenvanpartijenbiomassadiebehorentot verschillendebijministeriële
regelingaangewezencategorieënvanafvalstoffen,alsvoorde opslagvandetemengenafvalstoffenen
voorhetverbrandenvandebiomassageen omgevingsvergunningvooreenmilieubelastendeactiviteitis
vereist,en d.hetmengenvanbedrijfsafvalstoffen,andersdanafvalwater,diebehorentotdezelfdebij
ministeriëleregelingaangewezencategorievanafvalstoffen,alsvoordeopslagvandete
mengenafvalstoffengeenomgevingsvergunningvooreenmilieubelastendeactiviteitisvereist.
Artikel3.159 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:mengenvan
gevaarlijkeafvalstoffen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.143,
alshetgaatomhetmengenvangevaarlijkeafvalstoffen.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,die: a.metdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnisch
verbandstaan,engevolgen kunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of b.dezeactiviteit
functioneelondersteunen.
3.Hetverbodgeldtnietvoorhetmengenvangevaarlijkeafvalstoffendiebehorentot dezelfdebij
ministeriëleregelingaangewezencategorievanafvalstoffen,alshetopslaanvan detemengen
afvalstoffennietalsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
Artikel3.160 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:overignuttigtoepassen of
verwijderen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.143,
alshetgaatomhetnuttigtoepassenofverwijderenvanafvalstoffen,andersdan dehandelingenmet
afvalstoffenindezeparagraafgenoemd.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,die: a.metdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnisch
verbandstaan,engevolgen kunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of b.dezeactiviteit
functioneelondersteunen.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin het
eersteentweedelid.
Artikel3.161 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.143,wordtvoldaanaanderegels overhet
ontvangenvanafvalstoffen,bedoeldinparagraaf4.49,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigis
aangewezenindithoofdstuk.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,
bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatom:
1°.hetnuttigtoepassenofverwijderenvangevaarlijkafvalalsperdag10tonofmeer gevaarlijk
afvalwordtontvangen,en
2°.hetverwijderenvanniet-gevaarlijkafvalmeteencapaciteitvan50tonofmeerperdag, c.
energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigisaangewezen
indithoofdstuk, d.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,alsde
activiteit alsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en
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e.emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,alsdeactiviteitals vergunningplichtigis
aangewezenindithoofdstukenhetnietgaatomdeactiviteit, bedoeldinheteerstelid.
Artikel3.162 (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.143, worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvande
activiteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.

Afdeling3.6Agrarischesector
§ 3.6.1 Veehouderij
Artikel3.163 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hethoudenvanhetvolgendeaantallandbouwhuisdiereniseenmilieubelastendeactiviteit alsbedoeld
inartikel2.1: Dezeparagraafisvantoepassingophethoudenindierenverblijvenvana. meer dan 10
stuks rundvee, 20biggen,15vleesvarkenspluszeugen,500kippen,10vleeskalkoenenof
vleeseenden,of
b.meerdan15varkens, c.meer
dan350kippen, d.eenofmeer
pelsdieren,of
e.meerdan 25 overige landbouwhuisdieren.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingalslandbouwhuisdierenalleenwordengehouden:
a.voornatuurbeheerofbeheervandeopenbareruimte, b.voor
educatievedoeleinden,of c.bijonderzoeksinstellingen.
Artikel 3.88 (aanwijzing3.164 (vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.163,
alshetgaatom:
a.hetexploiterenvaneenippc-installatievoorhethoudenvanpluimveeofvarkens, bedoeldin
categorie6.6vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies,of b.hethoudenvanpelsdieren.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.163,
alshetgaatomhethoudenvan:
a.meerdan200meermelk-enkalfkoeienofzoogkoeienvan2jaarenouder, b.meerdan340stuks
vrouwelijkjongveejongerdan2jaarofoverigmelkvee, c.meerdan50paardenofpony’svan3jaaren
ouder, d.meerdan50schapenvan1jaarenouderengeiten, e.meerdan2.500kippen,kalkoenen,
eendenenparelhoenders, f.meerdan50vleesvarkens,opfokberenenopfokzeugen, g.meerdan50
kraamzeugen,guste,dragendezeugenenopfokzeugen, h.meerdan500gespeendebiggen, i.meer
dan50vleeskalverenjongerdan8maanden,vleesstierenofoverigvleesveevanaf8 totenmet23
maandenenfokstierenofoverigrundveeouderdan2jaar,of j.meerdan50overigelandbouwhuisdieren.

96

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
3. De activiteit, bedoeld in het tweede lid, omvat ook de milieubelastende activiteiten, die
wordenverrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technisch
verbandstaan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
Artikel 3.89 (aanwijzing3.165 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.163, eerste
lid,wordtvoldaan aan de regels voorover: a.hetkleinschaligtanken,bedoeldinparagraaf4.38,
ab. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en
bladmeststoffen op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.584.61, c.het
aanmakenvangewasbeschermingsmiddelenenbladmeststoffenop landbouwgronden,
bedoeldinparagraaf4.62,
bd. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij open teelt inde
openlucht, bedoeld in paragraaf 4.614.64,
ce. het lozen van brijn vanwegehetvoor drinkwater voor landbouwhuisdieren, bedoeld in
paragraaf 4.80,
df. hethoudenvanlandbouwhuisdierendierenverblijven, bedoeld in paragraaf 4.81,
eg. eenmestopslaghetopslaanvanvastemest,champostendikkefractie, bedoeld in paragraaf
4.82,
fh. het opslaan van kuilvoeren vaste bijvoedermiddelen, bedoeld in paragraaf 4.83,
g.hetopslaanvankuilvoer,bedoeldinparagraaf4.85,
hi. het opslaan van drijfmest en, digestaat endunnefractie, bedoeld in paragraaf 4.874.85, ij.
het behandelencomposterenenopslaan van dierlijkemestgroenafval, bedoeld in paragraaf
4.88, j.hetvergistenvandierlijkemest,bedoeldinparagraaf4.89,en
k. het reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten,
bedoeld in paragraaf 4.92.4.89, l.hetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldin
paragraaf4.103,en
2m. Degenediedeactiviteitverricht,voldoetookaanderegelsvanhetop-enoverslaanvan goederen,
bedoeldin paragraaf 5.2.14.106.
32. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoetdegenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanparagraaf
5.3.1.over: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneen
ippc-installatie,
b.hetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatomhetexploiterenvaneenPRTR- installatie
voorhethoudenvanpluimveeofvarkensalsbedoeldincategorie7,ondera,van bijlageIbijdePRTRverordening,en c.energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtig
isaangewezenindithoofdstuk.
Artikel 3.90 (melding3.166(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor aanvang
tehetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.163,wordengegevensen bescheidenaanhet
bevoegdgezagverstrektover:
melden.
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2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.87,diezalwordenvoorzover die
nietoplandbouwgrondenwordt verricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhetbegin vande
activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.5.23.6.2 Glastuinbouwbedrijf
Artikel 3.91 (toepassingsbereik3.167(milieubelastendeactiviteit)
1.Hettelenvangewasseninkasseniseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het telen van land-entuinbouwgewassengewassen in
kassen. alleen:
a.bijeenhuishoudenofbijhetuitoefenenvanberoepofbedrijfaanhuis, b.voor
educatievedoeleinden,
c.bijonderzoeksinstellingen,of d.
bijvolkstuinen.
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Artikel 3.92 (aanwijzing3.168 (algemene regels activiteiten/modules) DegenedieBijhet
verrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.167,wordt voldaan aan de regels
voorover:
a. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38,
b. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en
bladmeststoffen op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.584.61, c.hetbehandelen
vangeoogstegewassenmetgewasbeschermingsmiddelen,bedoeldin paragraaf4.63,
cd. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen enmeststoffen bij gewassenteeltinde
openlucht, bedoeld in paragraaf 4.604.64,
de. het spoelenreinigen van emballage voor gewassen, bedoeld in paragraaf 4.624.65,
ef. het spoelen van gewassen, bedoeld in paragraaf 4.644.66, g.hetspoelenvan
bloembollenen-knollen,bedoeldinparagraaf4.67, h.hetspoelenvanbiologischgeteelde
gewassen,bedoeldinparagraaf4.68,
fi. het sorteren van biologischniet-biologisch geteeld fruit, bedoeld in paragraaf 4.664.69,
gj. het sorteren van niet biologisch geteeld fruit, bedoeld in paragraaf 4.674.70,
hk. assimilatiebelichting, bedoeld in paragraaf 4.684.71, l.substraatteeltindeopenluchtopeen
niet-doorlatendeondergrond,bedoeldinparagraaf
4.72, m.substraatteeltindeopenluchtopeendoorlatendeondergrond,bedoeldinparagraaf4.73, n.
afvalwatervankassen,bedoeldinparagraaf4.74,
io. drainwater bij substraatteelt in een kas, bedoeld in paragraaf 4.714.75,
jp. drainwaterdrainagewater bij opengrondgebonden teelt in een kas, bedoeld in paragaaf
4.724.76, q.hetlozenvanbrijnvoorgoedgietwater,bedoeldinparagraaf4.79,
kr. condenswaterineenkashetopslaanvangebruiktsubstraatmateriaal, bedoeld in paragraaf
4.734.84,
ls. het reinigencomposterenenopslaan van kassengroenafval, bedoeld in paragraaf 4.744.88,
mt. afvalwatervankassenhetreinigenvanvoertuigen,werktuigenenapparatuurvoor agrarische
activiteiten, bedoeld in paragraaf 4.764.89,
nu. het opslaanvullen van substraatmateriaalgasflessenmetpropaanofbutaan, bedoeld in
paragraaf 4.864.103, en
ov. het composterenop-enoverslaanvangoederen, bedoeld in paragraaf 4.914.106.
Artikel 3.93 (melding3.169(gegevensenbescheiden)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit, genoemdbedoeld in
artikel 3.91,diezal3.167, worden verricht,gegevens en bescheiden aanhetbevoegdgezag
verstrektover:
a.debegrenzingvandeactiviteit,en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.5.3 Open teelt3.6.3 Akker- of tuinbouwbedrijf
Artikel 3.94 (toepassingsbereik3.170(milieubelastendeactiviteit)
1.Hettelenvangewassenindeopenluchtiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldin artikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3. Deze paragraaf is niet van toepassing op het telen van land-entuinbouwgewassengewassen in
de vollegrond.openluchtalleen: a.bijeenhuishoudenofbijhetuitoefenenvanberoepofbedrijfaanhuis,
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b.vooreducatievedoeleinden,
c.bijonderzoeksinstellingen,of d.
bijvolkstuinen.
Artikel 3.95 (aanwijzing3.171 (algemene regels activiteiten/modules)

100

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

Degenedie1.Bijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.170, wordt
voldaan aan de regels voorover: a.hetonderhoudenvanapparaten,voertuigen,vaartuigenen
spoorvoertuigen, bedoeldinparagraaf4.22,
ab. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38,
c.hetgrootschaligtanken,bedoeldinparagraaf4.39,
bd. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en
bladmeststoffen op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.584.61,
ce. het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op
perceellandbouwgronden, bedoeld in paragraaf 4.594.62,
df. het gebruikenvangewasbeschermingsmiddelenbijbehandelenvangeoogste gewassen met
gewasbeschermingsmiddelen, bedoeld in paragraaf 4.604.63,
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eg. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij open teelt indeopenlucht,
bedoeld in paragraaf 4.614.64,
fh. het spoelenreinigen van emballage voor gewassen, bedoeld in paragraaf 4.624.65,
gi. het spoelen van bloembollengewassen, bedoeld in paragraaf 4.634.66,
hj. het spoelen van gewassenbloembollenen-knollen, bedoeld in paragraaf 4.644.67,
ik. het spoelen van biologisch geteelde gewassen, bedoeld in paragraaf 4.654.68,
jl. het sorteren van biologischniet-biologisch geteeld fruit, bedoeld in paragraaf 4.664.69,
km. het sorteren van niet biologisch geteeld fruit, bedoeld in paragraaf 4.674.70,
ln. substraatteelt in de openluchtopenlucht op een niet doorlatende grondondergrond, bedoeld in
paragraaf 4.694.72,
mo. substraatteelt in de openluchtopenlucht op een doorlatende grondondergrond, bedoeld in
paragraaf 4.704.73,
np. drainwaterbijsubstraatteeltin een mestopslagkas, bedoeld in paragraaf 4.824.75, q.
drainagewaterbijgrondgebondenteeltineenkas,bedoeldinparagaaf4.76, r.afvalwatervan
kassen,bedoeldinparagraaf4.74,
os. het opslaanlozen van substraatmateriaalbrijnvoorgoedgietwater, bedoeld in paragraaf
4.864.79,
pt. het opslaan van drijfmestvastemest,champost en digestaatdikkefractie, bedoeld in paragraaf
4.874.82, u.hetopslaanvangebruiktsubstraatmateriaal,bedoeldinparagraaf
4.84,
qv. het composteren enopslaanvangroenafval, bedoeld in paragraaf 4.914.88, en
rw. het reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten, bedoeld
in paragraaf 4.92.4.89, x.hetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en
y.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover
energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1.
Artikel 3.96 (melding3.172(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor aanvangte
melden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.170,wordengegevens enbescheidenaanhet
bevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.94,diezalwordenvoorzover die
nietoplandbouwgrondenwordt verricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhetbegin vande
activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.5.43.6.4 Tuinbouwbedrijf met teelt in een gebouw
Artikel 3.97 (toepassingsbereik3.173(milieubelastendeactiviteit)
1.Hettelenvangewassenineengebouw,andersdaneenkas,iseenmilieubelastende activiteitals
bedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3. Deze paragraaf is niet van toepassing op het telen van land-en
tuinbouwgewassengewassen in een gebouw alleen:a.bijeenhuishoudenofbijhet
uitoefenenvanberoepofbedrijfaanhuis,
maargeenkas.
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b.vooreducatievedoelen,of c.
bijonderzoeksinstellingen.
Artikel3.174 (vergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,
vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoorde
milieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.173,eerstelid,alshetgaatomhetpasteuriserenvan
compostvoorde champignonteelt.
Artikel 3.98 (aanwijzing3.175 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenediedeBijhetverrichtenvan activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.173, eerstelid,
wordtvoldaan aan de regels voorover:
a. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38,
b. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en
bladmeststoffen op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.584.61, c.hetbehandelen
vangeoogstegewassenmetgewasbeschermingsmiddelen,bedoeldin paragraaf4.60,
cd. het spoelenreinigen van emballage voor gewassen, bedoeld in paragraaf 4.624.65,
de. het lozen van proceswater bij het telen van gewassen in een gebouw, bedoeld in paragraaf
4.77,
ef. het reinigenenontsmettenlozenvanoverigafvalwater bij het telen van gewassen in een
gebouw, bedoeld in paragraaf 4.78,
fg. eenmestopslaghetopslaanvanvastemest,champostendikkefractie, bedoeld in
paragraaf 4.82, en h.hetopslaanvangebruiktsubstraatmateriaal,bedoeldinparagraaf4.84,
gi. het composteren enopslaanvangroenafval, bedoeld in paragraaf 4.91.4.88, j.het
reinigenvanvoertuigen,werktuigenenapparatuurvooragrarischeactiviteiten, bedoeldin
paragraaf4.89, k.hetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,
en l.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de
regels vanoverenergiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
Artikel 3.99 (melding3.176(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.173,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.97,diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
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2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.5.53.6.5 Agrarisch loonwerkbedrijf
Artikel 3.100 (toepassingsbereik3.177(milieubelastendeactiviteit) Dezeparagraafis
vantoepassingophetstallenenonderhoudenvanwerktuigenenhet opslaanvanstoffenbijeenbedrijf
datondersteunendwerkdoetvoordeteeltvanland-en tuinbouwgewassenofhethoudenvan
landbouwhuisdierenalsopdelocatieeenvande volgendeactiviteitenwordtverricht:
a. het stallen en onderhouden van werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen
zijntoegepast,
b.hetonderhoudenvanmotorvoertuigen, c.hettanken
vanmotorvoertuigenofwerktuigen,
d. het opslaan van meer dan 50 kilogram gevaarlijke stoffen,
e. het opslaan van meer dan 300 liter vloeibare bodembedreigende stoffen, f.
hetopslaanvanmeerdan3kubiekemetervastebodembedreigendestoffen, g1. Het
opslaan van afvalstoffendiezijnontstaanbijhetverrichtenvaneigen
werkzaamhedenopeenanderelocatie.stoffenenhetonderhoudenenreinigenvan voertuigen
enwerktuigenvooragrarischloonwerkiseenmilieubelastendeactiviteitals bedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.101 (aanwijzing3.178 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.177,eerste lid,wordt
voldaan aan de
regels voorover:
a. het onderhouden van apparaten en voertuigen, bedoeld in paragraaf 4.214.22,
b. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf, bedoeld in paragraaf 4.34, 4.38, c.
hetgrootschaligtanken,bedoeldinparagraaf4.39,
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cd. het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en
bladmeststoffen op een bedrijfslocatie, bedoeld in paragraaf 4.584.61,
de. eenmestopslaghetbehandelenvangeoogstegewassenmetgewasbeschermingsmiddelen,
bedoeld in paragraaf 4.824.63, f.hetreinigenvanemballagevoorgewassen,bedoeldinparagraaf
4.65, g.hetspoelenvangewassen,bedoeldinparagraaf4.66,
h.hetspoelenvanbloembollenen-knollen,bedoeldinparagraaf4.67,
i. het spoelen van biologisch geteelde gewassen, bedoeld in paragraaf 4.68,
j.hetsorterenvanniet-biologischgeteeldfruit,bedoeldinparagraaf4.69, k.het
sorterenvanbiologischgeteeldfruit,bedoeldinparagraaf4.70,
el. het opslaan van vaste bijvoedermiddelenmest,champostendikkefractie, bedoeld in
paragraaf 4.834.82,
fm. het opslaan van kuilvoer envastebijvoedermiddelen, bedoeld in paragraaf 4.854.83,
gn. het opslaan van drijfmest en, digestaat endunnefractie, bedoeld in paragraaf 4.874.85, ho.
het behandelencomposterenenopslaan van dierlijkemestgroenafval, bedoeld in paragraaf
4.88, i.hetcomposteren,bedoeldinparagraaf4.91,en
jp. het reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten,
bedoeld in paragraaf 4.92.4.89, q.hetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldin
paragraaf4.103,en r.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de regels
vanoverenergiebesparing,
bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
Artikel 3.102 (melding3.179(gegevensenbescheiden)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit,
genoemdbedoeld in artikel 3.100,diezal3.177, worden verricht,gegevens en
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvandeactiviteit,
en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.6.6 Landbouwmechanisatiebedrijf
Artikel3.180 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetonderhoudenvanwerktuigenenapparatuurvooragrarischeactiviteitenvanderden, voor
verhuurofvoorrenovatieiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.181 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.180,wordtvoldaanaanderegels over:
a.hetstralenvanmetalen,bedoeldinparagraaf4.13, b.hetschoonbrandenvanmetalen,
bedoeldinparagraaf4.14, c.hetlassenvanmetalen,bedoeldinparagraaf4.16, d.hetsolderen
vanmetalen,bedoeldinparagraaf4.17, e.hetmechanischenthermischbewerkenvan
metalen,bedoeldinparagraaf4.18, f.hetmechanischbewerkenvandiversematerialen,
bedoeldinparagraaf4.20, g.hetreinigen,lijmenencoatenvandiversematerialen,bedoeldin
paragraaf4.21, h. het onderhouden van apparaten en voertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.22, i.hetproefdraaienvanverbrandingsmotoren,bedoeldinparagraaf4.23,
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j.hetverwerkenvanthermoplastischkunststof,bedoeldinparagraaf4.26,
k.hetverwerkenvanpolyesterhars,bedoeldinparagraaf4.27, l.het
kleinschaligtanken,bedoeldinparagraaf4.38,
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m.hetreinigenvanvoertuigen,werktuigenenapparatuurvooragrarischeactiviteiten, bedoeld
inparagraaf4.89, n.hetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,
en o.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,wordtookvoldaanaanderegelsoverenergiebesparing, bedoeldin
paragraaf5.4.1.
Artikel3.182 (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.180, worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvande
activiteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.5.63.6.7 Bedrijf voor teelt en kweek van waterplanten en –dieren
Artikel3.103 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het telen en kweken van waterplanten en waterdieren.
Artikel3.183 (milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1:
a.hetkwekenvanconsumptievis, b.hetkwekenvan
ongewerveldewaterdieren,en c.hettelenvan
waterplanten.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverricht op
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingophetkwekenentelen:
a.ineenoppervlaktewaterlichaam, b.voor
educatievedoelen, c.bij
onderzoeksinstellingen, d.voorsport-of
recreatiedoeleinden,of e.indetailhandel.
Artikel 3.104 (aanwijzing3.184 (vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel3.105 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/ modules)
Degenediedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvan paragraaf5.2.1.

§ 3.5.7 Mestverwerken
Artikel3.106 (toepassingsbereik)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.183,
alshetgaatom:
a.hetkwekenvanconsumptievis, b.hetkwekenvan
ongewerveldewaterdieren,of c.hettelenvan
waterplanten.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eerstelid.
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Artikel3.185 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.183,
eerstelid,wordtvoldaanaande regelsoverhetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alshetgaatom
hetexploiterenvan eenPRTR-installatievoorintensieveaquacultuur,bedoeldinbijlageI,categorie7,
onderb,bij dePRTR-verordening.
§ 3.6.8 Bedrijf voor mestbehandeling
Artikel3.186 (milieubelastendeactiviteit)
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Dezeparagraafisvantoepassingop1. Het behandelen enhetverwerken van dierlijke
mestmeststoffeniseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.107 (aanwijzing3.187 (vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.186,
alshetgaatom: a.hetdrogenofindampenvandierlijkemeststoffenofdigestaat,uitgezonderdhetdrogen
vanpluimveemestdatdeeluitmaaktvaneenhuisvestingssysteemwaarvooreen ammoniakemissiefactor
isvastgesteld,of
b. het vergisten van dierlijke meststoffen en het bewerken van het daarbij gemaakte
vergistinggas.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteiten,die worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitenrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eersteentweedelid.
4.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld
in artikel 3.186, als het gaat om het behandelen van meer dan 25.000 m3 dierlijke meststoffen
ofdigestaatperjaar.
5.Eenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinhetvierdelidomvatookde milieubelastende
activiteiten,verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteiten rechtstreekssamenhangen,in
technischverbandstaan,engevolgenkunnenhebbenvoor deemissiesenverontreiniging.
6.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorlozingenopeen
oppervlaktewaterlichaamdievoortvloeienuitdemilieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet vierdeenvijfde
lid.
Artikel 3.108 (aanwijzing3.188 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.186, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. eenmestopslaghetopslaanvanvastemest,champostendikkefractie, bedoeld in paragraaf
4.82,
b. het opslaan van drijfmest en, digestaat endunnefractie, bedoeld in paragraaf 4.874.85, en
c. het behandelen van dierlijke mestmeststoffenofdigestaat, bedoeld in paragraaf 4.88.4.86, d.
hetvergistenvandierlijkemeststoffen,bedoeldinparagraaf4.87,en
e.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoetdegenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanover
energiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
Artikel 3.109 (melding3.189(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.186,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
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a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.106,diezalwordenverricht,
en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
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Afdeling 3.63.7 Dienstverlening en zorg
§ 3.6.13.7.1 Bouwbedrijf, installatiebedrijf, grond-, weg- en waterbouwbedrijf, schildersbedrijf
Artikel 3.110 (toepassingsbereik3.190(milieubelastendeactiviteiten) Deze
paragraafisvantoepassingophetstallenenonderhoudenvanwerktuigen,het opslaanvan
stoffenofhetuitvoerenvanvoorbereidendewerkzaamhedenbijeenbedrijf datbouw-,
onderhouds-ofinstallatiewerkzaamhedenuitvoertopeenanderelocatie.
1.Hetopslaanvanstoffenenhetonderhoudenvanvoertuigenenwerktuigenvoorbouw-,
onderhouds-,ofinstallatiewerkzaamhedenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldin artikel
2.1.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverricht op
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.111 (aanwijzing3.191 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.190, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.124.13,
b. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
c. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
d. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
e. het mechanisch bewerken van steen, bedoeld in paragraaf 4.184.19,
f. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
g. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, h.
het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.214.22,
i. het verwerken van polyesterhars, bedoeld in paragraaf 4.264.27, en j. het
kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.34.4.38, k.hetopslaanvanverwijderd
asbest,bedoeldinparagraaf4.51, l.hetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeld
inparagraaf4.103,en m.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de
regels vanoverenergiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
Artikel 3.112 (melding3.192(gegevensenbescheiden)
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1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.190,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.110,diezalworden
verricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.6.23.7.2 Chemische wasserij
Artikel 3.113 (toepassingsbereik3.193(milieubelastendeactiviteit) Dezeparagraaf
isvantoepassingop1. Het droogwassendroogwassen van textiel iseen milieubelastende
activiteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.114 (aanwijzing3.194 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.193, wordt
voldaan aan de regels voorover: a.eenoplosmiddeleninstallatie,bedoeldinparagraaf4.33,en
b. het chemisch reinigen van textiel, bedoeld in paragraaf 4.534.56.
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2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de
regels vanoverenergiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
Artikel 3.115 (melding3.195(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.193,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.113,diezalworden
verricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.6.33.7.3 Datacentrum
Artikel 3.116 (toepassingsbereik3.196(milieubelastendeactiviteit)
1.Hetexploiterenvaneenreken-ofdatacentrumwaarondersteuningwordtgegeven voor
dataverkeerof–opslagiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het in werking hebben van een reken- of
datacentrumalseenvandevolgendeparagrafenvantoepassingis:3.3.3totenmet3.3.6,
3.4.1totenmet3.4.7,of3.5.1totenmet3.5.9.
Artikel3.196a (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel
5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenlozingsactiviteitopeen
oppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenop eenoppervlaktewaterlichaamvan
afvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit, bedoeldinartikel3.196,voorhetlozenvan
koelwatermeteenwarmtevrachtvanmeerdan
50MW.
Artikel3.197 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.196,wordtvoldaanaanderegels overhetlozen
vankoelwater,bedoeldinparagraaf4.112,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigisaangewezenin
dithoofdstuk. Artikel3.117 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/modules)Degenedie2.
Bijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de regels vanover
energiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
Artikel3.118 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvooraanvang temelden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.deaanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel3.116,diezalwordenverricht,en
b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalwordenverricht.
§ 3.6.43.7.4 Crematorium
Artikel 3.119 (toepassingsbereik3.198(milieubelastendeactiviteit) Dezeparagraafis
vantoepassingop Het inwerkinghebbenexploiteren van een crematorium ofis een
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1dierencrematorium.
Artikel 3.120 (aanwijzing3.199 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.198, wordt
voldaan aan de regels voorover een crematorium, bedoeld in paragraaf 4.504.53.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan
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de regels vanoverenergiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
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Artikel 3.121 (melding3.200(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor aanvangte
melden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.198,wordengegevens enbescheidenaanhet
bevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.119,diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhetbegin vande
activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.6.53.7.5 Laboratorium
Artikel 3.122 (toepassingsbereik3.201(milieubelastendeactiviteit)
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1.Eenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1ishetverrichtenineenof meer
laboratoriavan:
1a. Dezeparagraafisvantoepassingophetinwerkinghebbenvaneenlaboratoriumvoor
[PM] wetenschappelijk onderzoek, hogeronderwijs,
b.prakticavoorhogeronderwijs,
c. medisch onderzoek, productontwikkelingof
d.productontwikkeling,en
e. fysische, chemische of biologische analyses.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
23. Deze paragraaf is niet van toepassing:
a. op een laboratorium alleen voor huisartsen, dierenartsen, apothekers, tandartsen of
tandtechnici.,of b.opproductontwikkelingenfysische,chemischeofbiologischeanalyseswaaropeen
vande volgendeparagrafenvantoepassingis:3.3.1totenmet3.3.6,3.4.1totenmet3.4.7,of
3.5.1totenmet3.5.9.
Artikel3.202 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.201,alshetgaatomhetgerichtwerkenmet
biologischeagentia,metuitzondering vanbiologischeagentiadieingedeeldzijnofwordeningroep1of
groep2alsgevolgvande indelingvanrisicogroepenvanrichtlijnbiologischeagentia.
Artikel 3.123 (aanwijzing3.203 (algemene regels activiteiten/modules)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.201,wordtvoldaanaanderegels over:
1a. Degenediedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvoorhetinwerkinghebbenvan een
laboratorium ofeenpraktijkruimte, bedoeld in paragraaf 4.51.4.54, b.hetvullenvangasflessenmet
propaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en
c.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de
regels vanoverenergiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1,alsdeactiviteit nietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
Artikel 3.124 (melding3.204(gegevensenbescheiden)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit,
genoemdbedoeld in artikel 3.122,diezal3.201, worden verricht,gegevens en
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvandeactiviteit,
en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.7.6 Ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen
Artikel3.205 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetingeperktgebruikvangenetischgemodificeerdeorganismen,bedoeldinhetBesluit genetisch
gemodificeerdeorganismenmilieubeheer2013,iseenmilieubelastendeactiviteit
alsbedoeldin
artikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen
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hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
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Artikel3.206 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.205,alshetgaatomingeperktgebruikals
bedoeldinhetBesluitgenetisch gemodificeerdeorganismenmilieubeheer2013.
§ 3.7.7 Onderhoud van de openbare ruimte
Artikel3.207 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetopslaanvanstoffenenhetonderhoudenvanvoertuigenenwerktuigenvoor onderhoudvande
openbareruimteiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel
2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.208 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.207,wordtvoldaanaanderegels over:
a.hetonderhoudenvanapparaten,voertuigen,vaartuigenenspoorvoertuigen,
bedoeldinparagraaf4.21, b.hetkleinschaligtanken,bedoeldinparagraaf4.38, c.het
grootschaligtanken,bedoeldinparagraaf4.39,
d.hetaanmakenentransporterenvangewasbeschermingsmiddelen,biocidenen
bladmeststoffenopeenbedrijfslocatie,bedoeldinparagraaf4.61, e.hetopslaanen
composterenvangroenafval,bedoeldinparagraaf4.88, f.hetreinigenvanvoertuigen,
werktuigenenapparatuurvooragrarischeactiviteiten, bedoeldinparagraaf4.89, g.hetvullen
vangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en h.hetop-enoverslaan
vangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover
energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1.
Artikel3.209 (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.207, worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvande
activiteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.6.63.7.8 Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen
Artikel3.125 (toepassingsbereik)
Artikel3.210 (milieubelastendeactiviteit)
Dezeparagraafisvantoepassingop1. Het reparerenen onderhouden van werktuigen met een
verbrandingsmotor voor derden of voor de verhuur iseenmilieubelastendeactiviteitals
bedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingalsparagraaf3.6.6vantoepassingis.
Artikel 3.126 (aanwijzing3.211 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.210,

118

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
wordtvoldaan aan de regels voorover:
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a. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
b. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
c. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
d. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
e. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, f.
het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.214.22, en
g. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.34.4.38,en h.hetvullenvan
gasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de regels
vanoverenergiebesparing,
bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
Artikel 3.127 (melding3.212(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.210,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
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a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.125,diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhetbegin vande
activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.6.73.7.9 Tandartspraktijk
Artikel 3.128 (toepassingsbereik3.213(milieubelastendeactiviteit) Dezeparagraafisvan
toepassingop Het inwerkinghebbenexploiteren van een tandartspraktijk is eenmilieubelastende
activiteitalsbedoeldinartikel
2.1.
Artikel 3.129 (aanwijzing3.214 (algemene regels activiteiten/modules) DegenedieBij
hetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.213,wordt voldaan aan de regels
voortandartspraktijkenovereen
tandartspraktijk, bedoeld in paragraaf 4.494.52.
§ 3.7.10 Ziekenhuis
Artikel 3.130 (melding3.215(milieubelastendeactiviteit)
1. Het isverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvooraanvang te
melden.exploiterenvaneeninstellingvoorhetverlenenvanmedischspecialistischezorgis een
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a2. deaanduidingvandeDeze activiteit,genoemdinartikel3.128, omvatookandere
milieubelastendeactiviteiten die zal worden verricht, opdezelfdelocatie en die: a.hiermee
rechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgenkunnen hebbenvoorde
emissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen. b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteit
zalwordenverricht.
§ 3.6.8 Ziekenhuis
Artikel3.131 (toepassingsbereik)
3. Deze paragraaf is niet van toepassing op hetinwerkinghebbenvaneeninstellingvoor
medisch- instellingenalleenvoorhetverlenenvangeestelijkegezondheidszorgspecialistischezorg.
Artikel3.132 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel 3.133 (aanwijzing3.216 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.215,wordt voldaan
aan de regels voorover
a. traumahelikopters, bedoeld in paragraaf 4.52.4.55,en
b.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoet degene die de activiteit verricht ookwordtvoldaan aan de regels vanover
energiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
Artikel 3.134 (melding3.217(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor aanvangte
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melden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.215,worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.de
begrenzingvandeactiviteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvande
activiteit.
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2. Het is verboden deze activiteit zo te wijzigen dat daardoor de eerder gemelde gegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.eerstelidisvan overeenkomstige
toepassingalseerderverstrektegegevensofbescheidenwijzigen.
§ 3.7.11 Voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken
Artikel3.218 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hethebbenvaneenpermanentevoorziening voorhetoefenenvan
brandbestrijdingstechnieken is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.219 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.218,
alshetgaatomhethebbenvaneenpermanentevoorzieningvoorhetoefenen van
brandbestrijdingstechnieken.
2.Eenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinheteerstelidomvatookde milieubelastende
activiteiten,diewordenverrichtopdezelfdelocatie,diemetdeze activiteitrechtstreeks
samenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesen
verontreiniging.
3. Het verbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eerste en tweede lid zijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunningnodig isvoorhet
verrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
Artikel3.219a (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel
3.218,wordtvoldaanaanderegels overhetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldin
paragraaf5.4.3,alsde activiteitalsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
Artikel3.219b (gegevensenbescheiden)
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit,
genoemdbedoeld in artikel 3.131,diezal3.218, worden verricht,gegevens en
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvandeactiviteit,
en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
Afdeling 3.73.8 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan
§ 3.7.13.8.1 Autobergingsbedrijf en wegenwachtpechhulp
Artikel 3.135 (toepassingsbereik3.220(milieubelastendeactiviteiten)
1.Hetopslaanvanstoffenenhetonderhoudenvanvoertuigenenwerktuigenvoor hulpverleningaan
gestrandeautomobilistenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldin artikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.221 (algemeneregels)
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Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van stoffen bij een bedrijf dat hulp
verleentaanautomobilistenopeenanderelocatieenwaarookwrakkenvan motorvoertuigen
wordenopgeslagenofafvalstoffenwordenopgeslagendieontstaanbij eigenwerkzaamhedenop
eenanderelocatie.

Artikel3.136 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/modules) DegenedieBijhet
verrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.220,wordt voldaan aan de regels
voorover:
a. het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen,
bedoeld in paragraaf 4.214.22, en
b. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.34.4.38,en c.het
op-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
Artikel 3.137 (melding3.222(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.220,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.135,diezalworden
verricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.7.23.8.2 Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijven
Artikel 3.138 (toepassingsbereik3.223(milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1: Dezeparagraafis
vantoepassingopa. het opslaan van brandstofchemicaliën in opslagtanks of brandstoffen voor
leveringopeenhandelsdoeleinden,en
anderelocatie. b.hetvervoerervanoverdewegof
hetwater.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendieworden verrichtop
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingalseenvandevolgendeparagrafenvan toepassingis:3.2.1en
3.2.2,3.3.3totenmet3.3.6,3.4.1totenmet3.4.7,3.5.1toten met3.5.8,of3.10.1.
Artikel 3.1393.224 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.223,
alshetgaatom: a.hetvoormeerdan24uurparkerenvanvervoerseenhedenmetgevaarlijkestoffen, b.het
parkerenvanmeerdandrievervoerseenhedenmetgevaarlijkestoffen,
c. het aanwezig hebben van een insluitsysteem waarin meer dan 13 m3 brandbaar gas van
ADR-klasse2,metuitzonderingvanmethaan,aanwezigis, d.hetvullenvangasflessenvanuiteen
opslagtank, e.hetopslaanofoverslaanvansteenkool,ertsenofderivatenvanertsen,of f.hetbegassen
ofontgassenvancontainers.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
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oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld
inartikel3.223,eersteentweedelid.
Artikel 3.140 (aanwijzing3.225 (algemene regels activiteiten/modules) Degene
die1.Bijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.223, wordtvoldaan
aan de regels voorover:
a. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38,
b. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.354.39,
c. het opslaanop-enoverslaan van stuifgevoelige goederen, bedoeld in paragraaf 4.1074.106, d.
hetop-enoverslaanvanbenzine,bedoeldinparagraaf4.107,
de. het parkerenvanvrachtwagensopstellenvanvoertuigen,opleggersofaanhangers met
gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.108, en
ef. het laden en lossen van schepen, bedoeld in paragraaf 4.1104.109.
Artikel3.141 (melding)
1.Hetisverbodende activiteitte verrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
32. Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigis
voorBij het verrichten van de activiteit. wordtookvoldaanaanderegelsover:
4.Eenmeldingbevat:
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a.energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigis
aangewezenindithoofdstuk,en b.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf
5.4.3,alsdeactiviteit alsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
Artikel3.226 (gegevensenbescheiden)
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit,
genoemdbedoeld in artikel 3.138,diezal3.223, worden verricht,gegevens en
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvandeactiviteit,
en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.7.3 Bunkerstation3.8.3 Tanken van vaartuigen
Artikel 3.142 (toepassingsbereik3.227(milieubelastendeactiviteit)
1.Hettankenvanvaartuigeniseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3. Deze paragraaf is niet van toepassing op het biedenmobieltanken van gelegenheidaan
vaartuigen ombrandstofte.
Artikel3.228 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.227,alshetgaatom:
a. het opslaan van gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in de ladingtanks van een
bunkerstationmeteeninhoudvanmeerdan25.000liter,alsdeinhoudgeheelof gedeeltelijk
lichtontvlambaaris,
b.hettankenvanLPG, c.het
tankenvanLNG,of d.het
tanken vanwaterstof.
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Artikel3.229 (algemeneregels) Artikel3.143 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/
modules)Degenedie1.Bij hetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel
3.227,wordtvoldaan aan de regels voorover:
a. eenkleinschaligbunkerstationhetopslaanvanbrandstoffeninbunkerstations, bedoeld in
paragraaf 4.364.40,
b. eengrootschaligbunkerstationhetkleinschaligtankenvanbrandstoffenaanvaartuigen, bedoeld
in paragraaf 4.374.41, en c.hetgrootschaligtankenvanbrandstoffenaanvaartuigen,bedoeldin
paragraaf4.42, d.hetopslaanvanvloeibarebrandstoffeninbovengrondseopslagtanks,bedoeldin
paragraaf4.93,
e.het opslaan van vloeibare brandstoffen in ondergrondse opslagtanks, bedoeld in
paragraaf4.97,en
cf. het ontvangenvanbedrijfsafvalstoffenengevaarlijkeafvalstoffenop-enoverslaanvan
goederen, bedoeld in paragraaf 4.474.106.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover
energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
Artikel 3.144 (melding3.230(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.227,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.142,diezalworden
verricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
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§ 3.7.43.8.4 Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat, carrosseriebouw
Artikel 3.145 (toepassingsbereik3.231(milieubelastendeactiviteit) Deze
paragraafisvantoepassingop1. Het onderhouden, hetreparerenenhet
aanpassenvanwassenofombouwenvanmotorvoertuigenvoorderdeniseen
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1. motorvoertuigenenaanhangers
vanderden.
2.Dezeactiviteitomvatookmilieubelastendeandereactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.232 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.231,
alshetgaatomhetmakenvanauto’sofmotorenvanauto’sofhet assemblerenvanauto’s.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
Artikel 3.146 (aanwijzing3.233 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.231, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.124.13,
b. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
c. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
d. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
e. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
f. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, g.
het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.214.22,
h. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.224.23,
i. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38.
j. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.354.39, en k. een wasstraat,
bedoeld in paragraaf 4.38.4.43, l.hetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeld
inparagraaf4.103,en m.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de regels
vanparagraaf5.3.1.over: a.energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk, b.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,
bedoeldinparagraaf5.4.3,alsdeactiviteit alsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en c.
emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,alsdeactiviteitals vergunningplichtigisaangewezenin
dithoofdstukenhetnietgaatomeenactiviteit alsbedoeldinheteerstelid.
Artikel 3.147 (melding3.234(gegevensenbescheiden)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvooraanvang temelden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit,
genoemdbedoeld in artikel 3.145,diezal3.231, worden verricht,gegevens en
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvandeactiviteit,
en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
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2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.7.53.8.5 Motorrevisiebedrijf
Artikel 3.148 (toepassingsbereik3.235(milieubelastendeactiviteit)
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Dezeparagraafisvantoepassingop1. Het reviseren van verbrandingsmotoren en turbines is een
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.236 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.235,
alshetgaatomhetproefdraaienvanstraalmotorenof-turbines.
2.Hetverbodgeldtookvoorhetproefdraaienmettestbankenvanmotoren,turbinesof reactoren.
Artikel 3.149 (aanwijzing3.237 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.235, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.124.13,
b. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.134.14,
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c. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
d. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
e. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
f. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
g. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, h.
het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.214.22,
i. het proefdraaien van verbrandingsmotoren, bedoeld in paragraaf 4.224.23, en j.
het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.34., k.hetvullenvangasflessenmet
propaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en l.hetop-enoverslaanvangoederen,
bedoeldinparagraaf4.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de regels
vanparagraaf5.3.1.over: a.energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en b.hetemitterenvanzeerzorgwekkende
stoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,alsde activiteitalsvergunningplichtigisaangewezenindit
hoofdstuk.
Artikel 3.150 (melding3.238(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.235,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.148,diezalworden
verricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.7.63.8.6 Opslag- en transportbedrijf en groothandel
Artikel 3.151 (toepassingsbereik3.239(milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1: a.hetopslaan
vanstoffenandersdanchemicaliëninopslagtanksofbrandstoffen,en Dezeparagraafisvan
toepassingopb. het onderhouden van motorvoertuigenenvoertuigen voor het opslaanvervoer
van goederenoverdewegofhetwater. goederenofstoffenvoorhetvervoernaareenanderelocatie.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendieworden verrichtop
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.

131

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingalseenvandevolgendeparagrafenvantoepassing is:3.2.1en
3.2.2,3.3.3totenmet3.3.6,3.4.1totenmet3.4.7,3.5.1totenmet3.5.8,of
3.10.1.
Artikel3.240 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.239,
alshetgaatom: a.hetvoormeerdan24uurparkerenvanvervoerseenhedenmetgevaarlijkestoffen, b.het
parkerenvanmeerdandrievervoerseenhedenmetgevaarlijkestoffen, c.hetopslaanofoverslaanvan
steenkool,ertsenofderivatenvanertsen,of d.hetbegassenofontgassenvancontainers.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin het
eerstelid,voorhetlozenvankoelwatermeteenwarmtevrachtvanmeerdan50MW.
Artikel 3.152 (aanwijzing3.241 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.239, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen,
bedoeld in paragraaf 4.214.22,
b. het afleverentankenenopslaan van gassenLPG, bedoeld in paragraaf 4.334.34, c.
het kleinschalig tanken enopslaanvanLNG, bedoeld in paragraaf 4.344.35,
d. het grootschalig tanken vanCNG, bedoeld in paragraaf 4.354.36,
e. eenwasstraathettankenenopslaanvanwaterstof, bedoeld in paragraaf 4.384.37,
f. het ontvangenvanbedrijfsafvalstoffenengevaarlijkeafvalstoffenkleinschaligtanken, bedoeld in
paragraaf 4.474.38,
g. het opslaanvanstuifgevoeligestoffengrootschaligtanken, bedoeld in paragraaf 4.1074.39, h.
eenwasstraat,bedoeldinparagraaf4.43,
i.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106,
hj. het parkerenvanvrachtwagensopstellenvanvoertuigen,opleggersofaanhangers met
gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.108, en
ik. het laden en lossen van schepen, bedoeld in paragraaf 4.1104.109.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de regels
overhetlozen van koelwater,bedoeldin paragraaf 5.3.14.112,alsdeactiviteitnietals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
Artikel3.153 (melding)
13. Bij het isverbodenverrichtenvan de activiteit teverrichtenzonderdittenminstevier weken
vooraanvangtemeldenwordtookvoldaanaanderegelsoverenergiebesparing, bedoeldin
paragraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietalsvergunningplichtigisaangewezenin dithoofdstuk.
Artikel3.242 (gegevensenbescheiden)
21. Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdit Ten minste vier weken voor aanvangtemelden.
hetbegin 3.Eenmeldingbevat:
a.deaanduiding van de activiteit, genoemdbedoeld in artikel 3.151,diezal3.239,
worden verricht,gegevens en bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.de
begrenzingvandeactiviteit,en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.7.73.8.7 Onderhoudswerkplaats voor trein, tram en metro
Artikel 3.154 (toepassingsbereik3.243(milieubelastendeactiviteit) Dezeparagraafis
vantoepassing1. Het onderhouden ofrepareren van spoorvoertuigen is een
milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop
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dezelfdelocatieendie:
a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgenkunnen hebben
voordeemissiesenverontreiniging,of
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b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.155 (aanwijzing3.244 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.243, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het stralen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.124.13,
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b. het schoonbranden van metalen, bedoeld in paragraaf 4.134.14,
c. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
d. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
e. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
f. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
g. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, h.
het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.214.22,
i. het verwerken van polyesterhars, bedoeld in paragraaf 4.254.27,
j. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38,
k. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.354.39,
l. een wasstraat, bedoeld in paragraaf 4.384.43, en
m. het verwijderen van graffiti, bedoeld in paragraaf 4.39.4.44, n.hetvullenvan
gasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en o.hetop-enoverslaanvan
goederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoetwordtookvoldaan aan de regels
vanoverenergiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1.
Artikel 3.156 (melding3.245(gegevensenbescheiden)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit, genoemdbedoeld in
artikel 3.154,diezal3.243, worden verricht,gegevens en bescheiden aanhetbevoegdgezag
verstrektover:
a.debegrenzingvandeactiviteit,en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhetbegin vande
activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.8.8 Onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen
Artikel3.246 (milieubelastendeactiviteit)
1.Hetonderhoudenvanvliegtuigeniseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.247 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.246,
alshetgaatomhetreparerenvanvliegtuigen.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
Artikel3.248 (algemeneregels)
1.Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.246,wordtvoldaanaanderegelsover: a.hetlassen
vanmetalen,bedoeldinparagraaf4.16, b.hetsolderenvanmetalen,bedoeldinparagraaf4.17, c.het
mechanischenthermischbewerkenvanmetalen,bedoeldinparagraaf4.18, d.hetmechanischbewerkenvan
diversematerialen,bedoeldinparagraaf4.20,
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e.hetreinigen,lijmenencoatenvandiversematerialen,bedoeldinparagraaf4.21, f.het
onderhoudenvanapparaten,voertuigen,vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeldin
paragraaf4.22, g.hetverwerkenvanpolyesterhars,bedoeldinparagraaf4.27, h.het
kleinschaligtanken,bedoeldinparagraaf4.38, i.hetgrootschaligtanken,bedoeldinparagraaf
4.39, j.hetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103,en k.het
op-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover: a.energiebesparing,
bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigisaangewezenindit
hoofdstuk,en b.emissiesindelucht,bedoeldinparagraaf5.4.4,alsdeactiviteitals
vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstukenhetnietgaatomeenactiviteitals bedoeldin
heteerstelid.
Artikel3.249 (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.246, worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvande
activiteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.7.8 Spoorwegemplacement3.8.9 Spoorwegemplacementen
[Gereserveerd]
§ 3.7.93.8.10 Tankstation
Artikel 3.157 (toepassingsbereik3.250(milieubelastendeactiviteit)
1.Hettankenvanvoertuigeniseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3. Deze paragraaf is niet van toepassing opals het biedentanken van gelegenheidom
brandstofvoorvoertuigente
voertuigenalleenvooreigengebruikgebeurttanken.
Artikel 3.1583.251 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel
3.227,alshetgaatom:
a.hetopslaanvangevaarlijkestoffenvanADR-klasse3indeladingtanksvaneen
bunkerstationmeteeninhoudvanmeerdan25.000liter,alsdeinhoudgeheelof gedeeltelijk
lichtontvlambaaris,
b.hettankenvanLPG, c.het
tankenvanLNG,of d.hettanken
vanwaterstof.
Artikel 3.159 (aanwijzing3.252 (algemene regels activiteiten/modules)
1. DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.250, wordt
voldaan aan de regels voorover:
a. het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen,
bedoeld in paragraaf 4.214.22,
b. het afleverentankenenopslaan van gassenLPG, bedoeld in paragraaf 4.334.34,
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c. het kleinschalig tanken enopslaanvanLNG, bedoeld in paragraaf 4.344.35,
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d.hettankenvanCNG,bedoeldinparagraaf4.36, e.hettankenenopslaan
vanwaterstof,bedoeldinparagraaf4.37, f.hetkleinschaligtanken,
bedoeldinparagraaf4.38,
dg. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.354.39, en
e.eenwasstraat,bedoeldinparagraaf4.38. h.eenwasstraat,bedoeld
inparagraaf4.43,
i.hetop-enoverslaanvangoederen,bedoeldinparagraaf4.106,en j.hetopenoverslaanvanbenzine,bedoeldinparagraaf4.107.
2. VoorzovergeenomgevingsvergunningnodigisvoorBij het verrichten van de activiteit,
voldoetdegenediedeactiviteitverricht wordt ook voldaan aan de regels vanover
energiebesparing,bedoeldin paragraaf 5.3.15.4.1,alsdeactiviteitnietals vergunningplichtigis
aangewezenindithoofdstuk.
Artikel3.160 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
Artikel3.253 (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.250, worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvande
activiteit,en b.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.8.11 Tankautoreiniging en reiniging van drukhouders en vaten
Artikel3.254 (milieubelastendeactiviteiten)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1: a.hetinwendig
reinigenvangebruiktedrukhouders,insluitsystemen,ketelsofvaten, b.hetinwendigreinigenvan
mobieletanks,tankwagens,tankcontainersofbulkcontainers waaringevaarlijkestoffen,preparaten
ofproductenzijnvervoerd,en c.hetinwendigreinigenvanmobieletanks,tankwagens,tank-of
bulkcontainersdieopeen anderelocatiezijngeladenofgelost.
2.Dezeactiviteitenomvattenookanderemilieubelastendeactiviteitendieworden verrichtop
dezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,en
gevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.255 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.254,
alshetgaatomhetinwendigreinigenvan: a.gebruiktedrukhouders,insluitsystemen,ketelsofvaten,die
vaneenanderelocatie afkomstigzijn, b.mobieletanks,tankwagens,tankcontainersofbulkcontainers
waaringevaarlijke stoffen,preparatenofproductenzijnvervoerd,of
c.mobieletanks,tankwagens,tank-ofbulkcontainersdieopeenanderelocatiezijn geladenof
gelost.
2.Deactiviteit,bedoeldinheteerstelid,omvatookdemilieubelastendeactiviteitendie worden
verrichtopdezelfdelocatie,diemetdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,in technischverband
staan,engevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesenverontreiniging.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvandemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inhet
eersteentweedelid.
Artikel3.256 (algemeneregels)
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Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.254,wordtvoldaanaanderegelsover:
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3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
a.hetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,alsde activiteit
alsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk,en b.emissiesindelucht,bedoeldin
paragraaf5.4.4,alsdeactiviteitals vergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
Artikel3.256a (gegevensenbescheiden)
a1. deaanduidingTenminstevierwekenvoorhetbegin van de activiteit,
genoemdbedoeld in artikel 3.157,diezal3.254, worden verricht,gegevens en
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover: a.debegrenzingvandeactiviteit,
en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.

Afdeling 3.8Horeca,3.9 Sport en recreatie
§ 3.8.13.9.1 Auto- en motorsport (, zoals crossterrein, racebaan, of kartbaan)
Artikel 3.161 (toepassingsbereik3.257(milieubelastendeactiviteit) Dezeparagraafis
vantoepassingophetbiedenvangelegenheidomte 1.Hethebbenvan eenpermanentevoorziening
voorhet sporten of te recreëren met
voertuigen met een verbrandingsmotor iseenmilieubelastendeactiviteit.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.1623.258 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel
3.257,alsuitgevoerdindebuitenlucht.
Artikel 3.163 (aanwijzing3.259 (algemene regels activiteiten/modules) Degene
die1.Bijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.257, wordtvoldaan
aan de regels voorover:
a. het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen,
bedoeld in paragraaf 4.214.22,
b. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.344.38, en
c. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.354.39.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsoveremissiesinde lucht,bedoeldin
paragraaf5.4.4,alsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezenindit hoofdstukenhetnietgaatom
eenactiviteitalsbedoeldinheteerstelid.
Artikel 3.164 (melding3.260(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.257,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
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3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning
nodigisvoorhetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.161,diezalworden
verricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.8.23.9.2 Jachthaven
Artikel 3.165 (toepassingsbereik3.261(milieubelastendeactiviteit)
1.Hetexploiterenvaneenjachthavenwaarpleziervaartuigenafmereniseenmilieubelastende activiteit
alsbedoeldinartikel2.1.

141

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
3. Deze paragraaf is niet van toepassing op hetbiedenvangelegenheidom10ofmeer
pleziervaartuigeneenjachthavenmet:
aftemeren. a.minderdan10ligplaatsen,alsdehavenwordtaangedaandoorzeegaande
pleziervaartuigen, en
b.minderdan50ligplaatsen,alsdehavenniet wordtaangedaandoor
zeegaandepleziervaartuigen.
Artikel3.262 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,geldt
voordemilieubelastendeactiviteit,bedoeldin artikel3.261,alshetgaatomhetscheidenvandeolie-en
waterfractievaningenomen bilgewatermeteenslibvangputenolieafscheidermeteennominalegroottevan
meerdan20 volgensNEN-EN858-1en2.
Artikel 3.166 (aanwijzing3.263 (algemene regels activiteiten/modules) Degene
die1.Bijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.261, wordtvoldaan
aan de regels voorover:
a. het lassen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.154.16,
b. het solderen van metalen, bedoeld in paragraaf 4.164.17,
c. het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, bedoeld in paragraaf 4.174.18,
d. het mechanisch bewerken van diverse materialen, bedoeld in paragraaf 4.194.20,
e. het reinigen, lijmen en coaten vandiversematerialen, bedoeld in paragraaf 4.204.21, f.
het onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeld in
paragraaf 4.214.22,
g. het schoonmaken van pleziervaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.234.24,
h. een kleinschaligbunkerstationjachthaven, bedoeld in paragraaf 4.364.57,
i. eengrootschaligbunkerstationhetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan, bedoeld in
paragraaf 4.374.103, en
j. het ontvangenvanbedrijfsafvalstoffenengevaarlijkeafvalstoffenop-enoverslaanvan
goederen, bedoeld in paragraaf 4.47,en106.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover energiebesparing,
bedoeldinparagraaf5.4.1,alsdeactiviteitnietalsvergunningplichtig isaangewezenindit
hoofdstuk.
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k. een jachthaven, bedoeld in paragraaf 4.54.
Artikel 3.167 (melding3.264(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor aanvangte
melden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.261,wordengegevens enbescheidenaanhet
bevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.165,diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhetbegin vande
activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.8.33.9.3 Schietbaan
Artikel 3.168 (toepassingsbereik3.265(milieubelastendeactiviteit)
1.HetexploiterenvaneenschietbaandooreenanderdandeNederlandseofeen
bondgenootschappelijkekrijgsmachtiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel
2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtopdezelfde locatieen
die: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgenkunnen hebbenvoorde
emissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Dezeparagraafis3.Heteerstelidisniet van toepassing op hetbiedenvangelegenheidomte oefenen,
sportenoftraditioneelschietendoorschutterijenofschuttersgilden.
recreërenmetvuurwapens.
Artikel 3.169 (aanwijzing3.266 (algemene regels activiteiten/modules)
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DegenedieBijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.265,wordt voldaan
aan de regels voorover:
a. een binnenschietbaan, bedoeld in paragraaf 4.554.58,
b. een buitenschietbaan, bedoeld in paragraaf 4.564.59, en
c. een kleiduivenbaan, bedoeld in paragraaf 4.574.60.
Artikel 3.170 (melding3.267(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.265,worden gegevensen
bescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektover:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.168diezalwordenverricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingalseerderverstrektegegevensof
bescheidenwijzigen.
§ 3.8.43.9.4 Sneeuw- en ijsbaan
Artikel 3.171 (toepassingsbereik3.268(milieubelastendeactiviteit) Dezeparagraafis
vantoepassingop1. Het in werking hebben van een sneeuw- of ijsbaan is eenmilieubelastende
activiteitalsbedoeldinartikel2.1, als daarbij eenkoelinstallatiewordt gebruikt.
gebruik wordt gemaakt van een of meer koelinstallaties.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen
kunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel3.269 (algemeneregels) Artikel3.172 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/
modules)DegenedieBijhet verrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.268,
wordtvoldaan aan de regels vanparagraaf5.3.1.over
energiebesparing,bedoeldinparagraaf5.4.1.
Artikel 3.173 (melding3.270(gegevensenbescheiden)
1. Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdit Ten minste vier weken voor
aanvangtemelden.hetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.268,wordende volgende
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrekt:
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. de aanduidingbegrenzing van de activiteit, genoemdinartikel3.171,diezalworden
verricht, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeverwachtedatumvanhet beginvan
de activiteit zalwordenverricht.
2.Tenminstevierwekenvooreenwijzigingvandeactiviteitwordengewijzigde gegevens
enbescheidenopnieuwverstrekt.
§ 3.8.53.9.5 Zwembad
Artikel 3.174 (toepassingsbereik3.271(milieubelastendeactiviteit)
1.Hetexploiterenvaneenbadinrichtingmeteenofmeercirculatiebassins,waarvanten minsteeen
bassindieperisdaneen0,5meneenoppervlakteheeftvantenminste2m2, iseenmilieubelastende
activiteitalsbedoeldinartikel2.1.
2.Dezeactiviteitomvatookanderemilieubelastendeactiviteitendiewordenverrichtop dezelfde
locatieendie:
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a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgenkunnen
hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of b.
dezefunctioneelondersteunen.
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Dezeparagraafisvantoepassingophetinwerkinghebbenvaneenbadinrichtingmeteenof meer
circulatiebassins,waarvantenminsteeenbassindieperisdan0,5metereneen oppervlakteheeftvanten
minstetweevierkantemeter.
Artikel3.175 (aanwijzingalgemeneregelsactiviteiten/ modules)
Degenediedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvan paragraaf5.3.1.
Artikel3.176 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.deaanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel3.174,diezalwordenverricht,en
b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalwordenverricht.
Afdeling3.9Mijnbouw
§ 3.9.1 Diepboren
[Gereserveerd]
Afdeling3.10 Defensie
§ 3.10.1 Militaire oefenactiviteiten
Artikel3.177 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophethoudenvan
militaireoefeningenvande Nederlandseofeenbondgenootschappelijkekrijgsmachtopde
militairelocaties,bedoeldin artikel5.47vanhetBesluitkwaliteitleefomgeving.
Artikel3.178 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel 3.179 (aanwijzing3.272 (algemene regels activiteiten/modules) DegenedieBij
hetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.271,wordt voldaan aan de regels
voormilitaireoefeningen,over
energiebesparing, bedoeld in paragraaf 4.1165.4.1.

Afdeling3.10 Mijnbouw
Artikel 3.180 (bevoegd gezag: afwijking van de hoofdregel)
OnzeMinisterishetbevoegdgezag.
§ 3.10.2 Munitiedepots
[Gereserveerd]
§ 3.10.3 Schietbanen
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[Gereserveerd]
Afdeling3.11 Overigebedrijvigheid
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§ 3.11.1 Natte koeltoren3.10.1 Mijnbouw
Artikel3.181 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetinwerkinghebben
vaneennattekoeltorendiewater in
aërosolvormindeluchtkanbrengen.
Artikel 3.182 (aanwijzingalgemeneregels3.273(milieubelastende activiteiten /
modules)
1.Devolgendeactiviteitenzijnmilieubelastendeactiviteitenalsbedoeldinartikel2.1: a.hetaanleggen,
aanpassen,onderhouden,reparerenofbuitengebruikstellenvaneen boorgatmeteenverplaatsbaar
mijnbouwwerk, b.hetgebruikenvaneenboorgatvoorhetwinnenvandelfstoffenvanafeendieptevanmeer
dan100m, c.hetgebruikenvaneenboorgatvoorhetopslaanvanstoffenofhetterughalenvan eerder
opgeslagenstoffenvanafeendieptevanmeerdan100m,en d.hetgebruikenvaneenboorgatvoorhet
winnenvanaardwarmtevanafeendieptevanmeer dan500m.
Degene die de activiteit verricht, voldoet aan de regels voor een natte koeltoren, bedoeld in
paragraaf4.40.
Artikel3.183 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a2. deaanduidingvandeDeze activiteit,genoemdinartikel3.181, omvatookandere
milieubelastendeactiviteiten die zal worden verricht, opdezelfdelocatie en die: a.hiermee
rechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgenkunnen hebbenvoorde
emissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen. b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaarde
activiteitzalworden verricht.
§ 3.11.2 Windturbine
[Gereserveerd]
§ 3.11.3 Middelgrote stookinstallatie
[Gereserveerd]
§ 3.11.4 Koelinstallatie
[Gereserveerd]
§ 3.11.5 Bodemenergiesysteem
Artikel3.184 (toepassingsbereik)
3. Deze paragraaf is niet van toepassing op deaanlegenhetgebruikvaneen
bodemenergiesysteem.werkzaamhedenvoor: a.hetopslaanvanwarmteofkoudevanaf
eendieptevanminderdan500m,en b.eendrinkwatervoorzieningalsbedoeldinde
Drinkwaterwet.
Artikel 3.1853.274 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit

148

PRECONSULTATIE–CONCEPT BESLUIT

activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichten,geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.273,
alshetgaatom: a.hetaanleggenofaanpassenvaneenboorgatmeteenverplaatsbaarmijnbouwwerk, b.
hetwinnenvandelfstoffenvanafeendieptevanmeerdan100m,
c. het opslaan van stoffen of het terughalen van eerder opgeslagen stoffen vanaf een diepte
vanmeerdan100m,of
d.hetwinnenvanaardwarmteopeendieptevanmeerdan500m.
2.Eenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinheteerstelidomvatookandereactiviteiten dieworden
verrichtopdezelfdelocatieendie: a.hiermeerechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,
engevolgenkunnen hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
b.dezefunctioneelondersteunen.
Artikel 3.186 (aanwijzing3.275 (algemene regels activiteiten/modules)
Degenediedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvoor:
a. een gesloten bodemenergiesysteem, bedoeld in paragraaf 4.114, en
b. een open bodemenergiesysteem, bedoeld in paragraaf 4.115.
Artikel 3.187 (bevoegd gezag: afwijking van de hoofdregel)
Gedeputeerdestatenzijnhetbevoegdgezag.
Artikel3.188 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
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31. Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoorBij
het verrichten van de activiteit,bedoeldinartikel3.273,wordtvoldaanaande regelsover
werkzaamhedenmeteenverplaatsbaarmijnbouwwerk,bedoeldinparagraaf4.111.
42. EenmeldingbevatBijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsover: a. de
aanduidingvanhetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,als de activiteit,genoemd inartikel
3.184,diezalworden oplandwordt verricht, en
b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalwordenverricht. b.het
emitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3,alsdeactiviteit alsvergunningplichtig
isaangewezenindithoofdstuk.

Afdeling3.11 Defensie
§ 3.11.6 Opslagtank voor gassen3.11.1 Militaire zeehaven
Artikel 3.189 (toepassingsbereik3.276(milieubelastendeactiviteit)
Hetexploiterenvaneenmilitairezeehaven,metinbegripvanhetterrein,bedoeldinartikel
5.90,eerstelid,vanhetBesluitkwaliteitleefomgeving,doordeNederlandseofeen
bondgenootschappelijkekrijgsmachtiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van tot vloeistof verdichte gassen in
opslagtanks
meteeninhoudgroterdan150liter.
Artikel 3.1903.277 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.
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1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichtengeldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.276.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldt voorhetlozenopeen
oppervlaktewaterlichaamvanafvalwaterafkomstigvande milieubelastendeactiviteit,bedoeldinhet
eerstelid.
Artikel 3.191 (aanwijzing3.278 (algemene regels activiteiten/modules) Degene
die1.Bijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.276, wordtvoldaan
aan de regels voorover:
a. het opslaanstralen van propaanofpropeeninbovengrondseopslagtanksmetalen, bedoeld in
paragraaf 4.934.13,
b. het opslaanlassen van oxiderendeenverstikkendecryogenegasseninbovengrondse
opslagtanksmetalen, bedoeld in paragraaf 4.944.16, en c.hetsolderenvanmetalen,bedoeld
inparagraaf4.17, d.hetmechanischenthermischbewerkenvanmetalen,bedoeldinparagraaf
4.18, e.hetmechanischbewerkenvandiversematerialen,bedoeldinparagraaf4.20, f.het
reinigen,lijmenencoatenvandiversematerialen,bedoeldinparagraaf4.21, g.hetonderhouden
vanapparaten,voertuigen,vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeldinparagraaf4.22, h.het
proefdraaienvanverbrandingsmotoren,bedoeldinparagraaf4.23, i.hetingebruikhebbenvaneen
middelgrotestookinstallatie,bedoeldinparagraaf4.30, j.hetgrootschaligtanken,bedoeldin
paragraaf4.39, k.hetexploiterenvaneengrootschaligbunkerstation,bedoeldinparagraaf4.41, l.
eenwasstraat,bedoeldinparagraaf4.43, m.hetexploiterenvaneentandartspraktijk,bedoeldin
paragraaf4.52, n.hetinwerkinghebbenvaneenlaboratorium,bedoeldinparagraaf4.54, o.het
exploiterenvan een jachthaven, bedoeld in paragraaf 4.57,
cp. het opslaanvullen van gasflessenmet propaan,propeenofLPGinondergrondse
opslagtanks ofbutaan, bedoeld in paragraaf 4.95.4.103,
q.het parkeren van vrachtwagens met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.108, en
r.hetladenenlossenvanschepen,bedoeldinparagraaf4.109.
Artikel3.192 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
32. Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigis
voorBij het verrichten van de activiteit wordtookvoldaanaanderegelsoverhet emitterenvan
zeerzorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3.
§ 3.11.2 Militaire luchthaven
4.Eenmeldingbevat: a.deaanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel3.189,diezalworden
verricht,en b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden
verricht.
§ 3.11.7 Opslagtank voor vloeibare gevaarlijke stoffen
Artikel 3.193 (toepassingsbereik3.279(milieubelastendeactiviteit)
Hetexploiterenvaneenmilitaireluchthaven,metinbegripvanhetterrein,bedoeldinartikel
5.90,eerstelid,vanhetBesluitkwaliteitleefomgeving,doordeNederlandseofeen
bondgenootschappelijkekrijgsmachtiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel
2.1. Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvanvloeibaregevaarlijkestoffenin opslagtanks
meteeninhoudgroterdan300litertoteenmaximumvan150.000literperopslagtank.
Artikel 3.1943.280 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
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activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichtengeldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel
3.279,alshetgaatomeenmilitaireluchthavenwaarvooreenluchthavenbesluitis vereist.
Artikel 3.195 (aanwijzing3.281 (algemene regels activiteiten/modules) Degene
die1.Bijhetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.279, wordtvoldaan
aan de regels voorover:
a. het opslaanstralen van vloeibarebrandstoffeninbovengrondseopslagtanksmetalen, bedoeld in
paragraaf 4.964.13,
b. het opslaanlassen van anderevloeibaregevaarlijkestoffendanvloeibarebrandstoffenin
bovengrondseopslagtanksmetalen, bedoeld in paragraaf 4.974.16,
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c. het opslaanvanvloeibarebrandstoffeninondergrondseopslagtankssolderenvanmetalen, bedoeld
in paragraaf 4.994.17, en
d. het opslaan van andere vloeibare gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen in
ondergrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.100.
Artikel3.196 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat: d.hetmechanischenthermischbewerkenvanmetalen,bedoeldin
paragraaf4.18, e.hetmechanischbewerkenvandiversematerialen,bedoeldinparagraaf4.20, f.
hetreinigen,lijmenencoatenvandiversematerialen,bedoeldinparagraaf4.21, g.het
onderhoudenvanapparaten,voertuigen,vaartuigenenspoorvoertuigen,bedoeld inparagraaf
4.22, h.hetproefdraaienvanverbrandingsmotoren,bedoeldinparagraaf4.23,
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i.eenoplosmiddeleninstallatie,bedoeldinparagraaf4.33, j.hetgrootschalig
tanken,bedoeldinparagraaf4.39, k.eenwasstraat,bedoeldinparagraaf4.43, l.het
exploiterenvaneentandartspraktijk,bedoeldinparagraaf4.52, m.hetingebruik
hebbenvaneenlaboratorium,bedoeldinparagraaf4.54,
an. deaanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel3.193,diezalwordenverrichthetvullen van
gasflessenmetpropaanofbutaan,bedoeldinparagraaf4.103, en o.hetopstellenvanvoertuigen,
opleggersenaanhangersmetgevaarlijkestoffen, bedoeldinparagraaf4.108.
2.Bijhetverrichtenvandeactiviteitwordtookvoldaanaanderegelsoverhetemitterenvan zeer
zorgwekkendestoffen,bedoeldinparagraaf5.4.3.
§ 3.11.3 Militaire kazerne
Artikel3.282 (milieubelastendeactiviteit)
Hetexploiterenvaneenmilitairekazerne,metinbegripvanhetterrein,bedoeldinartikel
5.90,eerstelid,vanhetBesluitkwaliteitleefomgeving,doordeNederlandseofeen
bondgenootschappelijkekrijgsmachtiseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel
2.1. b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden verricht.
§ 3.11.8 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
Artikel3.197 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking als
meer
wordtopgeslagendan: a.125litertotvloeistofverdichtegassen, b.25
literstoffenvanADRklasse3, c.50kilogramstoffenvanADRklasse4, d.
50literstoffenvanADRklasse5.1, e.1kilogramstoffenvanADRklasse
5.2, f.50literstoffenvanADRklasse6,verpakkingsgroepIIofIII, g.1
literstoffenvanADRklasse6,verpakkingsgroepI,
h. 250 liter stoffen van ADR klasse 8, verpakkingsgroep II of III,
i.1literstoffenvanADRklasse8,verpakkingsgroepI, j.250literstoffen
vanADRklasse9.
Artikel3.198 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel 3.199 (aanwijzing3.283 (algemene regels activiteiten/modules) DegenedieBij
hetverrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.282,wordt voldaan aan de regels
voorover:
a. het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking met een maximum van 10 ton
peropslagvoorzieningenhettijdelijkopslaanineenbrandcompartimentvan maximaal
10.000kilogramgevaarlijkestoffeninverpakking,bedoeldinparagraaf
4.102,
b. het opslaan van organische peroxiden, bedoeld in paragraaf 4.103, en a.het
stralenvanmetalen,bedoeldinparagraaf4.13, b.hetlassenvanmetalen,bedoeldin
paragraaf4.16, c.hetsolderenvanmetalen,bedoeldinparagraaf4.17, d.hetmechanischen
thermischbewerkenvanmetalen,bedoeldinparagraaf4.18, e.hetmechanischbewerken
vandiversematerialen,bedoeldinparagraaf4.20, f.hetreinigen,lijmenencoatenvandiverse
materialen,bedoeldinparagraaf4.21, g.hetonderhoudenvanapparaten,voertuigen,
vaartuigenenspoorvoertuigen, bedoeldinparagraaf4.22,
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h.hetproefdraaienvanverbrandingsmotoren,bedoeldinparagraaf4.23,
i.hetgrootschaligtanken,bedoeldinparagraaf4.39, j.een
wasstraat,bedoeldinparagraaf4.43,en
ck. het opslaanvullen van vastenitraathoudendekunstmeststoffengasflessenmetpropaanof
butaan, bedoeld in paragraaf 4.1044.103.
Artikel3.200 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
4.Eenmeldingbevat:
a.deaanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel3.197,diezalwordenverricht,en
§ 3.11.4 Opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen op
militaire objecten
Artikel3.284 (milieubelastendeactiviteit) Hetopslaanvanvloeibaregevaarlijkestoffenof
bodembedreigendestoffen,metinbegripvan hetexploiterenvanhetterrein,bedoeldinartikel5.90,
eerstelid,vanhetBesluitkwaliteit leefomgeving,waardiestoffenwordenopgeslagen,doorde
Nederlandseofeen bondgenootschappelijkekrijgsmacht,iseenmilieubelastendeactiviteitalsbedoeld
inartikel
2.1.
Artikel3.285 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.284,alshetgaatomhetopslaanvan
vloeibaregevaarlijkestoffenof bodembedreigendestoffenineenopslagtankmeteeninhoudvanmeer
dan150.000liter.
Artikel3.286 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel
3.284,wordtvoldaanaanderegels overhetemitterenvanzeerzorgwekkendestoffen,bedoeldin
paragraaf5.4.3,alsde activiteitalsvergunningplichtigisaangewezenindithoofdstuk.
§ 3.11.5 Militaire zendinstallatie
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b. de aanduiding, inclusief de omgrenzing, van de locatie waar de activiteit zal worden verricht.

Artikel3.287 (milieubelastendeactiviteit) Hetinwerkinghebbenvaneenzendinstallatie
voorhetomzettenvanelektrischeenergiein elektromagnetischestralingsenergiemeteenelektrisch
vermogengroterdan4kW,met inbegripvanhetexploiterenvanhetterrein,bedoeldinartikel5.90,eerste
lid,vanhetBesluit kwaliteitleefomgeving,waardieinstallatieaanwezigis,doordeNederlandseofeen
bondgenootschappelijkekrijgsmacht,iseenmilieubelastendeactiviteit.
Artikel3.288 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten,
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.287.
§ 3.11.93.11.6 Opslaan en bewerken van vuurwerkontplofbare stoffen en voorwerpen
Artikel 3.201 (toepassingsbereik3.289(milieubelastendeactiviteit)
Hetopslaanenbewerkenvanontplofbarestoffenenvoorwerpen,diebehorentotADR-klasse
1,metinbegripvanhetexploiterenvanhetterrein,bedoeldinartikel5.90,eerstelid,vanhet Besluit
kwaliteitleefomgeving,waardiestoffenenvoorwerpenwordenopgeslagenofbewerkt, doorde
Nederlandseofeenbondgenootschappelijkekrijgsmacht,iseenmilieubelastende activiteitalsbedoeldin
artikel2.1.
Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvanvuurwerkenandereontplofbarestoffen als
meerwordtopgeslagendan: a.25kilogram
consumentenvuurwerk b.0kilogramtheatervuurwerk,
c.0kilograminbeslaggenomenvuurwerk, d.[PM]
kilogramzwartkruit, e.0kilogramrookzwakkruit, f.1
kilogramnettoexplosievemassanoodsignalen, g.
10.000munitiepatronenofhagelpatronen, h.10.000
patronenvoorschiethamers, i.50kilogram
pyrotechnischspeelgoed,
j. 0 kilogram andere ontplofbare stoffen dan genoemd onder a tot en met h.
Artikel 3.2023.290 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
milieubelastendeactiviteitteverrichtengeldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel
3.289,alshetgaatomhetopslaanenbewerkenvan: a.stoffenofvoorwerpenvanADR-klasse1.1of1.2,of
b.meerdan50kgNEMinstoffenofvoorwerpenvanADR-klasse1.3.
Artikel 3.203 (aanwijzing3.291 (algemene regels activiteiten/modules) DegenedieBijhet
verrichtenvan de activiteit verricht,voldoet,bedoeldinartikel3.289,wordt voldaan aan de regels
voor:
over a. het opslaan ofbewerken van vuurwerkontplofbarestoffenofvoorwerpenopmilitaire
objecten, bedoeld in paragraaf 4.105,en4.116.
b.§ 3.11.7 Het opslaangebruik van ontplofbare stoffen,bedoeldinparagraaf4.106. of
voorwerpen
Artikel 3.204 (melding3.292(milieubelastendeactiviteit)
1.Hetisverbodendeactiviteitteverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoor
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aanvangtemelden.
2.Hetisverbodendezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemelde gegevenszullen
wijzigen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangtemelden.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingvoorzovereenomgevingsvergunning nodigisvoor
hetverrichtenvandeactiviteit.
Hetgebruikvanontplofbarestoffenenvoorwerpen,diebehorentotADR-klasse1,met inbegripvanhet
exploiterenvanhetterrein,bedoeldinartikel5.90,eerstelid,vanhet Besluitkwaliteitleefomgeving,
waardiestoffenenvoorwerpenwordengebruiktdoorde Nederlandseofeenbondgenootschappelijke
krijgsmacht,iseenmilieubelastendeactiviteitals bedoeldinartikel2.1.
Artikel3.293 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenmilieubelastendeactiviteitteverrichten
geldtvoordemilieubelastendeactiviteit,bedoeld inartikel3.292,alshetgaatom:
a.een schietbaan of combinatie van schietbanen waar meer dan 3 miljoen schoten per jaar
wordenafgevuurd, b.eenpermanentevoorzieningwaaropontplofbarevoorwerpenuitmilitaire
luchtvaartuigenwordengeworpen,of
4c. Eenmeldingbevat:springterreinen.
Artikel3.294 (algemeneregels)
a.deaanduidingBijhetverrichten van de activiteit, genoemdbedoeld in artikel 3.201,diezal
wordenverricht,en3.292,wordtvoldaanaanderegelsoverhet
b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden verricht.
exploiterenvaneenmilitaireschietbaan,bedoeldinparagraaf4.117.
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§ 3.11.8 Militaire oefeningen op militaire objecten en terreinen
Artikel3.295 (milieubelastendeactiviteit) Hethoudenvanmilitaireoefeningen,met
inbegripvanhetexploiterenvanhetterrein, bedoeldinartikel5.90,eerstelid,vanhetBesluitkwaliteit
leefomgeving,waardieoefeningen wordengehoudendoordeNederlandseofeen
bondgenootschappelijkekrijgsmacht,iseen milieubelastendeactiviteitalsbedoeldinartikel2.1.
Artikel3.296 (algemeneregels) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel3.295,
wordtvoldaanaanderegelsover hethoudenvanmilitaireoefeningen,bedoeldinparagraaf4.115.
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HOOFDSTUK 4 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN
LOZINGSACTIVITEITEN: INHOUDELIJKE REGELS

§ 4.1 Seveso-inrichtingToepassingsbereik
Artikel 4.1 (toepassingsbereik: activiteiten) Eenparagraafindithoofdstukisalleen
vantoepassingvoorzoverdatinhoofdstuk3is bepaald.
§ 4.2 Seveso-inrichting
Artikel4.2(toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een Seveso-inrichting,bedoeldin
artikel.
3.1.
2.Indezeparagraafwordtondergevaarlijkestofverstaaneenstofdieofeenmengseldat onderbijlage
I,deel1,bijdeSeveso-richtlijnvaltofinbijlageI,deel2,bijdierichtlijnis genoemd.
Artikel4.3(wijzigingSeveso-richtlijn) EenwijzigingvanbijlagenItotenmetIVbijdeSevesorichtlijngeldtvoordetoepassingvan dezeparagraafmetingangvandedagwaaropaandiewijziging
uitvoeringmoetzijn gegeven,tenzijbijministerieelbesluit,datindeStaatscourantwordt
bekendgemaakt,een andertijdstipwordtvastgesteld.
Artikel 4.2(toepassingsbereik:4.4 (aanvullende belangen ennormadressaat)
1. De regels van deze paragraaf zijn ook gesteld met het oog op:
a. het beschermen van de veiligheid en de gezondheid van werknemers, en
b. het beperken van de kans op en de gevolgen van rampen en crisesvoorbereidenvande
rampenbestrijdingendecrisisbeheersing.
Artikel4.3(mededeling:algemeen)1
12. Aanderegels van het exploiteren van een Seveso-inrichting wordt mededeling
gedaan.dezeparagraafwordtookvoldaandoor: a.dewerkgever,bedoeldinartikel1,eersteof tweede
lid,vande Arbeidsomstandighedenwet, als die regels gaan over de bescherming van de
veiligheid en de gezondheidvandewerknemer,bedoeldinartikel1,eersteoftweedelid, vande
Arbeidsomstandighedenwet,en
2.Vaneenwijzigingvandezeactiviteitwaardoordeeerdermeegedeeldegegevenszullen wijzigen,
wordtmededelinggedaan.
3.Eenmededelingbevat:
a.deaanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel3.1,diezalwordenverricht,
b. de naamofhandelsnaamvandeexploitant,indeSeveso-inrichtingwerkzamezelfstandige, bedoeld
inartikel1,derdelid,onderk,vandeArbeidsomstandighedenwet, endewerkgever die zelf arbeid
verricht, als die regels gaan over de bescherming van hun veiligheid en gezondheid.
3.Degenediedeactiviteitverrichtgeeftsameneninoverlegmetdepersonen,bedoeldin hettweedelid,
uitvoeringaanderegelsvandezeparagraaf,alszijgaanoverde beschermingvandebelangen,bedoeld
inheteerstelid. c.hetvolledigeadresvandeSeveso-inrichting, d.dezetelvandeexploitantenhetadres
daarvan,alsdatafwijktvanhetadresvande Seveso-inrichting,
e.denaamendefunctievandemetdefeitelijkeleidingvandeSeveso-inrichtingbelaste persoon,als
datnietdeexploitantis,
f. de gegevens die nodig zijn om de gevaarlijke stoffen en de categorie van stoffen
die in de Seveso-inrichting aanwezig zijn of kunnen zijn, te identificeren,
g. een lijst met hoeveelheden, aard en fysische vormen van de gevaarlijke stoffen die
aanwezigkunnenzijnindeSeveso-inrichting,en h.informatieoverdeonmiddellijkeomgeving
vandeSeveso-inrichtingendefactoren die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de
gevolgen ervan ernstiger kunnen maken.
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4. Een mededeling over het exploiteren van een hogedrempelinrichting bevat ook het
groepsrisico en het plaatsgebonden risico, bedoeld in artikel 5.7 respectievelijk 5.3 van het
Besluit kwaliteit leefomgeving, van de Seveso-inrichting.
Artikel 4.4(mededeling:4.5(informeren:bij wijziging van deSeveso-inrichting) De
exploitantdoetruimvoordateenvanHetbevoegdgezagwordtonverwijldgeïnformeerd over
de volgende wijzigingen zichvoordoet,mededelingvan:
a. een significante verhoging of verlaging van de hoeveelheid van een gevaarlijke stof die in
de inrichting aanwezig kan zijn en is opgenomen inop de lijst van demet gevaarlijke stoffen,
bedoeldinartikel4.20,eerstelid,of
b. een significante wijziging van:
1°. de aard of de fysische vorm van een gevaarlijke stof die is opgenomen inop de lijst van
de,bedoeldin
gevaarlijkestoffen, artikel
4.20,eerstelid,of
2°. deprocesseneenproces waarbij een gevaarlijke stof die is opgenomen in de lijst van de
gevaarlijke
stoffen wordt gebruikt,
c. wijzigingenvandeSeveso-inrichtingofeenSeveso-installatieeenwijziging die aanzienlijke
gevolgen kunnenkan hebben voor de gevaren van zware ongevallen, d.eenwijzigingvande
gegevensdiebijdeaanvraagomeenomgevingsvergunningzijn gevoegd,of
de. de definitieve sluiting ofdeontmanteling van de Seveso-inrichting ofdeontmanteling
ervan.
Artikel4.5(mededeling:wijzigingactiviteit)
1.VaneenwijzigingvaneenSeveso-installatie,Seveso-inrichting,opslagplaatsofproces,of van
de aard de fysische vorm of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen, die belangrijke gevolgen kan
De term mededeling wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie aan het bevoegd gezag.
De grondslag daarvoor is artikel 4.3 van de wet. Er wordt nog bezien of dit de meest geschikte term
is,ofdatgekozenwordtvoordeterminformatieverplichtingofinformatieplicht.
1
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hebbenvoordegevarenvanzwareongevallen,ofdieertoeleidtdateenlagedrempelinrichting een
hogedrempelinrichting wordt of omgekeerd, en waarvoor geen omgevingsvergunning voor een
milieubelastende activiteit nodig is, wordt voorafgaand aan de wijziging mededeling gedaan.2.
Demededelingbevat:
a.degewijzigdegegevens,bedoeldinartikel4.4, b.hetgewijzigde
preventiebeleid,bedoeldinartikel4.8,en c.hetgewijzigde
veiligheidsrapport,bedoeldinartikel4.9.
Artikel 4.6 (mededeling:wijzigingveiligheidsrapportgeenmaatwerkengeen
gelijkwaardigemaatregel)
1. Vaneenwijzigingvanhetveiligheidsrapportalsbedoeldinartikel4.10wordtmeteen mededeling
gedaanMeteenmaatwerkregelofmaatwerkvoorschriftwordtnietafgewekenvandeze paragraaf.
2.Demededelingbevathetgewijzigdeveiligheidsrapportofdegewijzigdedelendaarvan.
Artikel4.7(geen gelijkwaardigheid)
2. Het toepassentreffen van een gelijkwaardige maatregel is niettoegestaanuitgesloten voor de
maatregelen, genoemd
bedoeld in deze paragraaf.
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Artikel4.7(algemeneverplichting)
VooreenSeveso-inrichtingwordenallemaatregelengetroffenomzwareongevallente
voorkomen
endegevolgendaarvanvoordegezondheidenhetmilieutebeperken.
Artikel 4.8 (preventiebeleid)
1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen steltdeexploitanteenschriftelijk
documentop,waarinhetenhetbeperkenvandegevolgenervanis preventiebeleid voorzware
ongevallenwordtomschrevenvastgesteld,datborgstaatvooreenhoogbeschermingsniveau vande
gezondheidenhetmilieuenevenredigisaanderisico’svandeSeveso-inrichtingen degevaarlijkestoffen.
2. Het preventiebeleid bevat:
a. de algemene doelen van hethandelenvandeexploitant,
en b.de beginselen voor het handelen van degenedie de exploitantSeveso-inrichting
exploiteert,
cb. de rol en de verantwoordelijkheid van het management vandeSeveso-inrichting,
dc. de verbintenis om de beheersing van gevaren van zware ongevallen continu te
verbeteren en hoge beschermingsniveaus te waarborgen.,
3. Het preventiebeleid wordt opgesteld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.
d.eenbeschrijvinginhoofdlijnenvandeaardendeomvangvanderisico’svanzware ongevallen, e.
debeginselendietengrondslagliggenaanhetveiligheidsbeheerssysteemende samenhang
daarmee,
f.decriteriadiewordentoegepastbijdevaststellingvanderisico’svanzwareongevallen,en g.de
beginselendietengrondslagliggenaandemaatregelendiezijngetroffenom zwareongevallente
voorkomenendegevolgendaarvantebeperkenendesamenhang tussendiemaatregelenenderisico’s
vanzwareongevallen.
Artikel4.9(veiligheidsbeheerssysteem)
1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen ervan
wordthetpreventiebeleiduitgevoerdmetpassendemiddelen,structurenen een
veiligheidsbeheerssysteem dat voldoet aan bijlage III bij de Seveso-richtlijn, die evenredig zijn
metdegevarenvanzwareongevallen,decomplexiteitvandeorganisatieendeactiviteitenvan deSevesoinrichting.
2.Deproceduresvoordesystematischeidentificatievandegevaren,bedoeldinbijlageIII, onderb,onder
ii,bijdeSeveso-richtlijn,gaaniniedergevalover: a.hetverrichtenvansystematischonderzoeknaarde
risico’svanzwareongevallenvaneen installatietijdenshetontwerpen,hetbouwen,hetgebruiken,het
onderhoudenenhetwijzigen vandieinstallatie, b.decriteriavoorhetbepalenvandemethodevanhet
systematischonderzoek,dieis afgestemdopdefases,bedoeldondera,en c.demethodevoorde
beoordelingvanderisico’svanzwareongevallen,diegeschiktisom demaatregelentebepalendie
getroffenwordenomzwareongevallentevoorkomenende gevolgendaarvantebeperken.
Artikel4.10 (bijwerkenpreventiebeleidenveiligheidsbeheerssysteem)
1.Methetoogophetvoorkomenvanzwareongevallenenhetbeperkenvandegevolgen ervanworden
hetpreventiebeleidenhetveiligheidsbeheerssysteembijgewerktalsersprake isvaneenwijzigingals
bedoeldinartikel4.5.
42. Het preventiebeleid wordt elke vijf jaar bezien en zo nodig bijgewerkt.
5. Het preventiebeleid wordt uitgevoerd met een veiligheidsbeheerssysteem dat voldoet aan
bijlageIIIbijdeSeveso-richtlijn.
Artikel 4.94.11 (veiligheidsrapport)
1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen steltenhetbeperkenvan de
exploitantgevolgenervanis voor een hogedrempelinrichting een veiligheidsrapport opmet
actuelegegevensoverdeveiligheidopgesteldenverstrektaanhetbevoegdgezag.
2. Het veiligheidsrapport bevat: de namenvandeorganisatiesdiebetrokkenzijngeweestbij het
opstellendaarvanen:
a. de gegevens en inlichtingen, genoemd in bijlage II bij de Seveso-richtlijn, en
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b.eenschattingvandekansdateenzwaarongevalongewenstegevolgenheeftvoorde kwaliteitvan
hetoppervlaktewaterlichaamofhetvuilwaterriooleneenschattingvande omvangvandie
gevolgen, c.eenbeschrijvingvandemaatregelendiezijngetroffenomdeongewenstegevolgen,
bedoeldonderb,tebeperken,
d. een beschrijving van de zware ongevallen die binnen of buiten de Seveso-inrichting
gevaarkunnenopleverenendebijbehorendemaatregelen,inclusiefdeonderbouwing daarvan,die
zijngenomenomdekansdatdezeongevallenzichvoordoen,teverkleinenen degevolgenvandie
ongevallentebeperken,
e.deberekeningenvan het groepsrisico en het plaatsgebonden risico die zijn uitgevoerd
volgenseenbijministeriëleregelingbepaaldemethode, f.alsaandeomgevingsvergunningvande
Seveso-inrichtingvoorschriftenzijnverbonden alsbedoeldinartikel8.29vanhetBesluitkwaliteit
leefomgeving,eenschattingvande kansendeomvangvandeeffectenvaneenzwaarongevaldatdoor
eennaburigeSeveso- inrichtingwordtveroorzaakt, g.eenschattingvandekansendeomvangvande
effectenvaneenmogelijke overstromingenaardbeving,en h.degegevensdiehetbestuurvande
veiligheidsregionodigheeftvoorhetopstellenvan eenrampbestrijdingsplanalsbedoeldinartikel
6.1.1vanhetBesluitveiligheidsregio’s.
3.Hetveiligheidsrapportbevatdaarnaasteenbeschrijvingvan: a.hetaantalpersonendattenhoogstein
deSeveso-inrichtingaanwezigis,hetaantal personendatbinnenenbuitendieinrichtingwordt
blootgesteldaanhet risicovaneenzwaar ongeval en een indicatie van de verdeling van het
aantal personen over die inrichting, b.zonesdiedooreenzwaarongevalkunnenwordengetroffen,als
zijvanbelangzijnvoor:
1°.deinterneveiligheid,
2°.deexterneveiligheid,of
3°.devoorbereidingvanderampenbestrijding,
c.deprocessendieindeSeveso-inrichtingplaatsvinden,hetverloopdaarvanende hoeveelheden,
eigenschappenengedragingen van de gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezigzijn
onderdeindeinrichting geldendeomstandighedenenbijeenvoorzienbaar ongeval,
d.descenario’sperSeveso-installatievooreenmogelijkzwaarongevaldiebepalendzijnvoor hetintern
noodplanenhetrampbestrijdingsplan, bedoeldinartikel6.1.1vanhetBesluit veiligheidsregio’s,
e.degevolgendiedebeschrijvingvandebeschermings-eninterventiemiddelenheeftvoor hetintern
noodplan, f.degeloofwaardigeincidentscenario’s,bedoeldinartikel7.2,eerstelid,onderc,vanhet
Besluitveiligheidsregio’s,diebepalendzijnvoordeomvangendeuitrustingvande bedrijfsbrandweer,en
g.deorganisatieendeomvangvanhetpersoneelenhetmaterieelvandebedrijfsbrandweer dienodigis.
4.Bijdegedetailleerdebeschrijvingvandescenario’s,bedoeldinbijlageII,onder4,onder a,bijdeSevesorichtlijn: a.wordtuitgegaanvandeinstallatiesdiedegrootsterisico’sopeenzwaarongeval opleverenen
vindtdeselectievandezeinstallatiesplaatsvolgenseenmethodedieinhet veiligheidsrapportis
beschreven, b.komendevoorvallenterugdiedezescenario’sopgangkunnenbrengen,zoalscorrosie,
erosie,externebelasting,impact,overdrukofonderdruk,lageofhogetemperatuur,trillingen, menselijke
fouten,wijzigingenonderhoud, c.wordtvoorelkscenarioaangegevenwatdekwalitatieve
waarschijnlijkheidenheteffectis enwelkemaatregelenzijngetroffenomtevoorkomendathetscenario
zichvoordoetende gevolgendaarvantebeperken,en d.wordtvoorelkscenarioeensamenhangend
inzichtgebodenin:
1°.deresterendekansdateenzwaarongevalplaatsvindt,
2°.deernstvandegevolgenvaneenzwaarongeval,
3°.demaatregelendietechnischmogelijkzijnomhetrisicoopeenzwaarongevalte verkleinen
tot
eendaarbijaangegevenniveau,en
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b4°. de namen van de organisaties die betrokken zijn geweest bij het opstellen van het
veiligheidsrapportkostendiezijngemoeidmethettreffenvandezemaatregelen.
5.Uitdescenario’sblijktdatderisico’svanzwareongevallenwordenbeheerstmetde technische
enorganisatorischemaatregelendiezijngetroffen.
Artikel4.12 (aanvullenonderdelenveiligheidsrapport)
1.VoordateenSeveso-inrichtingofeenonderdeeldaarvaninwerkingwordtgebrachtof wordt
veranderd,wordendegegevensvanhetveiligheidsrapportdiebijdeaanvraagomeen
omgevingsvergunningzijnverstrekt,aangevuldmet de gegevens, bedoeld in artikel 4.11, tweede
enderdelid.
2.Deaangevuldeonderdelenwordenaanhetbevoegdgezagverstrektvoordatde Sevesoinrichtingofeenonderdeeldaarvaninwerkingwordtgebrachtofwordt veranderd.
Artikel 4.104.13 (wijzigen veiligheidsrapport)
1. Het veiligheidsrapport wordt tenminste elke vijf jaar bezien en zo nodig
gewijzigdbijgewerkt.
2. Het veiligheidsrapport wordt ook bezien en zo nodig gewijzigdbijgewerkt na een zwaar
ongeval in de Seveso-inrichting.
3. Alsnieuwefeitendatrechtvaardigenof Om rekening te houden met nieuwe technische kennis
over veiligheid,kan ofanderenieuwefeiten,wordt het veiligheidsrapport op enigieder ander
tijdstip op initiatief van de exploitant of op verzoek van het bevoegd gezag, worden bezien en
zo nodig gewijzigdbijgewerkt.
Artikel4.11 (raadplegingwerknemersveiligheidsrapport)
4.Hetveiligheidsrapportwordtbijgewerktalsersprakeisvaneenwijzigingalsbedoeldin artikel4.5.
15. Het gewijzigde veiligheidsrapport wordtvoorafgaandaanverzending,ofeengewijzigddeel
daarvan,wordtonverwijldverstrekt aan het bevoegd gezag,bijhetontbrekenvaneen
ondernemingsraadofeenpersoneelsvertegenwoordiging,opgesteldmetraadplegingvan
belanghebbendewerknemers.
Artikel4.14 (samenvoegendocumenten) Hetpreventiebeleid,hetveiligheidsrapporten
hetveiligheids-engezondheidsdocument, bedoeldinartikel2.42,tweedelid,vanhet
Arbeidsomstandighedenbesluit,kunnenworden samengevoegdineendocument.
2.Heteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingopwijzigingenvanhet veiligheidsrapport als
het de onderdelen 1, 2, sub b en d, 3, 4, en 5 van bijlage II bij de Seveso-richtlijn
betreft en als die onderdelen verband houden met de bescherming van
de veiligheid en gezondheid van de werknemers die werkzaam zijn in de Sevesoinrichting.
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Artikel 4.124.15 (intern noodplan)
1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen steltdeexploitantenhetbeperken van de
gevolgenervanisvoor een hogedrempelinrichting een intern noodplan opopgesteld.
2. Het intern noodplan bevat de gegevens en inlichtingen, genoemd in bijlage IV bij de
Seveso-richtlijn.
3.Hetinternnoodplanwordtopgesteldbinneneenredelijketermijnvoorinbedrijfsstellingvan deSevesoinrichtingofvoorwijzigingenvandeSeveso-inrichtingendieleidentoteen aanpassingvandelijstmet
gevaarlijkestollen.
Artikel4.13 (wijzigeninternnoodplan)
13. Het intern noodplan wordt tenminste elke drie jaar bezien,beproefd en zo nodig
gewijzigdbijgewerkt.
24. Bij een wijziging wordt rekening gehouden met de indeSeveso-inrichtingtoegepaste werk- en
productiemethoden endiein de bijdeexternehulpverleningsorganisaties,bedoeldinartikel
3,eerstelid,ondere,vandeArbeidsomstandighedenwet,aangebrachteSeveso-inrichting worden
toegepast,de veranderingen van technische en organisatorische aard bijde
hulpverleningsorganisatiesvandeoverheid, en veranderingen in het veiligheidsinzicht die voor de
risico’s van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kunnen hebben.
Artikel 4.144.16 (raadpleging werknemers internnoodplaneninformatieverschaffing)
1.Alseenondernemingsraadofeenpersoneelsvertegenwoordigingontbreekt, worden
belanghebbende werknemersdiewerkzaamzijnindeSeveso-inrichting geraadpleegd: a.
voordathetveiligheidsrapportofeengewijzigddeeldaarvanaanhetbevoegdgezag wordt
verzonden,en b.bijhetopstellenvanhetinternnoodplanofeengewijzigddeeldaarvan.
12. Over het intern noodplan wordt,bijhetontbrekenvaneenondernemingsraadol
personeelvertegenwoordiging,opgesteldmetraadplegingvanbelanghebbende werknemers
enofeengewijzigddeeldaarvanwordenookgeraadpleegd de werknemers van andere
werkgevers die op basis van een langlopende overeenkomst tot aanneming van werk
ookindeinrichting werkzaam zijn indeSeveso-inrichting.
23. HeteerstelidisvanovereenkomstigetoepassingopwijzigingenvanOpverzoekwordtinzage gegevenin
hetveiligheidsrapporten het intern noodplan. aan:
Artikel 4.15 (lijst van de gevaarlijke stoffen)
1. Met het oog op het voorkomen van zware ongevallen stelt de exploitant van een
hogedrempelinrichtingeenactuelelijstopvandegevaarlijkestollendieaanwezigzijnin deSevesoinrichting.
2.Delijstbevat:
a.eenbeschrijvingvandegevaarlijkestollendieindeSeveso-inrichtingaanwezigzijn, b.deaard
endefysischevormvandezestollenonderdeindeSeveso-inrichting geldendeomstandigheden
enbijeenvoorzienbaarongeval, c.dehoeveelhedenwaarindezestollenindeSeveso-inrichting
voorkomen.
Artikel4.16 (samenwerkingexploitanten)
1. De exploitanten van een groep Seveso-inrichtingen als bedoeld in artikel [PM] van het
Besluit kwaliteit leefomgeving, wisselen gegevens uit die nodig zijn om in het preventiebeleid,
bedoeldinartikel4.8,hetveiligheidsrapport,bedoeldinartikel4.9,enhetinternnoodplan, bedoeld in
artikel 4.12, rekening te houden met de aard en de omvang van het risico van een zwaar
ongeval.
2.Deexploitantenwerkensamenmethetoogopdevoorlichtingvanhetpubliekende nabijgelegen
bedrijvendienietonderhettoepassingsbereikvallenvandezeparagraafenmet hetoogophet
verstrekkenvaninformatievoorhetopstellenvanhetrampbestrijdingsplan doorhetbestuurvande
veiligheidsregiobedoeldinartikel6.1.1vanhetBesluit veiligheidsregio’s.
Artikel4.17 (informatieaanwezigindeSeveso-inrichting)
1.DeexploitantkanaltijdaantonenaandeaangewezentoezichthoudervooreenSeveso- inrichting
datdemaatregelen,genoemdindezeparagraaf,zijngetrollen.
2.Deexploitantzorgtervoordatdelijstmetgevaarlijkestollen,bedoeldinartikel3.4,eerste lid, onder g,
binnen de Seveso-inrichting aanwezig is en door een ieder kan worden
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geraadpleegd.
3.Deexploitantzorgtervoordatdelijstmetgevaarlijkestollendieaanwezigzijnbinnende Sevesoinrichting,bedoeldinartikel4.15,voorelkeSeveso-installatiedirecttoegankelijkis voor
hulpverleningsdiensten van de overheid.
4.DeexploitantzorgtervoordateenveiligheidsrapportbinnendeSeveso-inrichting
aanwezigisen:
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a. de werknemers diewerkzaamzijnindeSeveso-inrichting,
b. de bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
c. de externe hulpverleningsorganisaties, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder e, van
de Arbeidsomstandighedenwet,
d. de deskundigen, genoemdbedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
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e. de deskundigen of arbodiensten, genoemdbedoeld in de artikelen 14
en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet, en
f. de werkzame zelfstandige en de werkgever die zelf arbeid verricht binnen de Sevesoinrichting,
kenniskunnennemenvandeonderdelen,bedoeldinartikel4.7,tweedelid.
5.Deexploitantzorgtervoordat:
a. de werknemers die werkzaam zijn in de Seveso-inrichting, f.dewerkzamezelfstandige
endewerkgeverdiezelfarbeidverrichtbinnendeSeveso- inrichting.
4.Heteerstelid,aanhefenondera,enhetderdelid,zijnalleenvantoepassingvoorde onderdelen1,2,onder
b en d, 3, 4, en 5 van bijlage II bij de Seveso-richtlijn, die verband houden met de
bescherming van de veiligheid en gezondheid van de in de inrichting werkzame werknemers.
Artikel4.17 (actuele lijstvan degevaarlijkestoffen)
1.Methetoogophetvoorkomenvanzwareongevallenenhetbeperkenvandegevolgen ervanworden
vooreenhogedrempelinrichtinggegevensactueelgehoudenoverdeaard, fysischevormen
hoeveelheidvandegevaarlijkestoffenenanderestoffendiegevaarop kunnenleverenendieinde
Seveso-installatiesaanwezigzijn.
2.Dezegegevensbevattenpergevaarlijkestof: a.de
chemischestofnaamofhandelsnaam, b.dehoeveelheid
dietenhoogsteaanwezigis, c.hetCAS-nummerofhet
veiligheidsinformatieblad, d.hetVN-nummer,en e.het
gevaarsidentificatienummer.
3.Alsdegegevens,genoemdinhettweedelid,onderc,dofe,nietbestaan,zijn,naastde gegevens,
genoemd in het tweede lid, onder a en b, gegevens beschikbaar over het gevaar vooreen
explosie,eenbrandeneentoxischewolk.
4.Degegevenszijnmeteenbeschikbaarentoegankelijkvoorde hulpverleningsdienstenvan de
overheid.
Artikel4.18 (aantoonplichtenexploitatieverbod)
1.Aangetoondkanwordendatdemaatregelen,bedoeldindezeparagraaf,zijngetroffenom zware
ongevallentevoorkomenendegevolgenervantebeperken.
2.EenSeveso-inrichtingofeengedeeltedaarvanisnietinwerkingalsdemaatregelen, bedoeldindeze
paragraaf,nietvolledigzijngetroffenomzwareongevallentevoorkomenen degevolgenervante
beperken.
Artikel4.19 (gegevensverstrekkingnazwaarongeval)
1.Aaneenambtenaardieopgrondvanartikel24vandeArbeidsomstandighedenwetisbelast mettoezicht
wordenzospoedigmogelijkdevolgendegegevensovereenzwaarongeval verstrekt:
a.datum,tijd,plaatsendeomstandighedenvanhetzwareongeval, b.dedaarbijbetrokken
gevaarlijkestoffenendehoeveelheid, c.degevolgenvoordewerknemers,diezichopkorteenlange
termijnkunnenvoordoen, d.hetaantalgewondewerknemers,datvoortenminste24uurineen
ziekenhuisis opgenomen,enhetaantaloverledenwerknemers, e.demaatregelenterbescherming
vandewerknemers,diezijngetroffenofworden getroffenomherhalingtevoorkomen,en
f.demateriëleschadeindeSeveso-inrichting.
2.Gegevensuitnaderonderzoek,dieafwijkenvaneerderverstrektegegevens,worden verstrekt
aandeambtenaar,bedoeldinheteerstelid.
3.Aanheteersteenhettweedelidisvoldaanalsdegegevensalzijnverstrektaanhet bevoegdgezag
ofhetbestuurvandeveiligheidsregioopgrondvananderewettelijke plichten.
Artikel4.20 (raadplegenvan lijstmet gevaarlijkestoffen)
1.IndeSeveso-inrichtingiseen lijstmetgevaarlijkestoffendiedooreeniederkan worden
geraadpleegd.
2.Delijstbevateenoverzichtvandehoeveelheid,aardenfysischevormvande gevaarlijke
stoffendieindeinrichtingaanwezigkunnenzijn.
3.VoordeaardenfysischevormkandechemischenaamenhetCASnummerworden vermeldals:
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a.uitdiegegevensdefysisch-chemischeeigenschappenengevaareigenschappenkenbaarzijn, en
b. debedrijfshulpverlenerskanwordenbepaaldomwelkegevaarlijkestofofcategorie, bedoeld in
artikel15,eerstelid,vandeArbeidsomstandighedenwet,bijlageIvandeSeveso-richtlijn, hetgaat.
c.deexternehulpverleningsorganisaties,bedoeldinartikel3,eerstelid,ondere, vande
Arbeidsomstandighedenwet,
d. de deskundigen, genoemd in artikel 13, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
e.dedeskundigenofarbodiensten,genoemdindeartikelen14en14a vande
Arbeidsomstandighedenwet,en f.dewerkzamezelfstandigeendewerkgeverdiezelfarbeidverricht
binnendeSeveso- inrichting, kennis kunnen nemen van het intern noodplan.
Artikel 4.18 (openbaarheidvan milieu-informatie4.21(openbaarmakingvan
gegevens)
1. Als gegevens als bedoeld in artikel 19.3, eerste lid, laatste zin, van de Wet milieubeheer
worden aangewezen:
a. de lijst met gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn in de Seveso-inrichtinggegevens, bedoeld in
artikel 4.154.17, eerstelid,
b.hetrapportmetdebevindingenvandetoezichthouder,bedoeldin[PM],
cb. de lijst met gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 3.44.20, eerste lid, onderg,en
dc. het veiligheidsrapport, bedoeld in artikel 4.94.11,eerstelid.
2. Als detoezichthoudervoorhetrapportmetdebevindingenofals het bevoegd gezag voor het
veiligheidsrapport,detoezichthouder, bedoeld in artikel 4.9,1,derdelid,onderd,vande
Arbeidsomstandighedenwetofhetbestuurvandeveiligheidsregiotenaanzienvanhet
veiligheidsrapport toepassing geeft aan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 19.3, eerste lid,
eerste zin, van de Wet milieubeheer, wordt een aangepast rapportveiligheidsrapport
beschikbaar gesteld, diedat ten minste algemene informatie bevat over de risico’s van zware
ongevallen, de mogelijke gevolgen voorop de gezondheid en het milieu vanbij een zwaar
ongeval endebevindingenbevat.
3. AlsWanneer een aangepastveiligheidsrapportisovergelegdwaaruitde beschrijving van
bepaalde stoffen nietwordtopgenomeninhetaangepasterapport,wordtdezebeschrijving ookniet
opgenomenopdelijstvanisweggelaten,blijftvermeldingvandiestoffenopdelijst met gevaarlijke
stoffen,bedoeldinartikel4.20,eerstelid,ookachterwege.
§ 4.24.3 Grote stookinstallatie
Artikel 4.194.22 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een grotestookinstallatieippcinstallatievoorhetstokenininstallaties,bedoeldincategorie1.1vanbijlageIbijderichtlijn industriële
emissies, met
uitzondering van:
a. een stookinstallatie die is bestemd voor het drogen of behandelen van voorwerpen of
materialen door rechtstreeksdirect contact met verbrandingsgas,
b. technische voorzieningen voor de zuivering van afgassen door verbranding die niet als
autonome stookinstallatie worden geëxploiteerd,
c. het regenereren van katalysatoren voor het katalytisch kraakproces,
d. het omzetten van zwavelwaterstof in zwavel,
e. reactorendie in de chemische industrie gebruiktereactorenwordengebruikt, f.
cokesovens,
g. windverhitters van hoogovens,
h. technische voorzieningen die bij de voortstuwing van een voertuig, schip of vliegtuig
worden gebruikt,
i. gasturbines en gasmotoren die op offshoreplatforms worden gebruikt, en
j. afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties als bedoeld in paragraaf 4.34.4.
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2. Voor de toepassing van deze paragraaf worden twee of meer stookinstallaties met een
nominaal thermisch ingangsvermogen van tenminste 15 MW ofmeer als ééneen stookinstallatie
aangemerkt en worden de nominale thermische ingangsvermogens opgeteld als:
a. de afgassen van die stookinstallaties via ééneen schoorsteen worden afgevoerd, of
b. de afgassen op technisch en economisch aanvaardbare wijze via een schoorsteen
kunnen worden afgevoerd.
3.Indezeparagraafwordtverstaanonder: a.grotestookinstallatie:deinheteerstelidbedoelde
ippc-installatie,ongeachthettype brandstofdatistoegepast,en
b.bestaandegrotestookinstallatie:grote stookinstallatiedieop30oktober1999,volgensde
regelgevingdietoengold,inbedrijfwas,ofwaarvoor eenvergunningwasverleendendie uiterlijkop30
oktober2000ingebruikisgenomen.
Artikel4.23 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.22,wordtvoldaanaan
deregelsover:
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a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.
bodembeschermendevoorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.24 (afbakeningmogelijkheidmaatwerk) Meteenmaatwerkregelof
maatwerkvoorschriftwordenderegelsindezeparagraafniet versoepeld,metuitzonderingvande
artikelen4.33,4.35,4.44en4.52.
Artikel 4.20 (mededeling4.25(informeren: uitzondering geen gebruik laagzwavelige
brandstof)
VanHetbevoegdgezagwordtonverwijldgeïnformeerdover een onderbreking van de voorziening
met laagzwavelige brandstof door een ernstig tekort aan die brandstoffen waardoor de
emissiegrenswaarden niet inacht kunnen worden genomen,wordtonmiddellijk mededeling
gedaannageleefd.
Artikel 4.21 (mededeling4.26(informeren: uitzondering geen gebruik gasvormige
brandstof)
VanHetbevoegdgezagwordtonverwijldgeïnformeerdover het stoken met een andere brandstof
dan een gasvormige brandstof, als geenleveringvangaskanplaatsvinden door
weersomstandigheden of storingen in de gastoevoer,wordtonmiddellijkmededelinggedaan
geengaskanwordengeleverd.
Artikel 4.22 (mededeling4.27(informeren: uitvallen afgasreinigingsapparatuur) VanHet
bevoegdgezagwordttenhoogste48uurna het uitvallen van de afgasreinigingsapparatuur en
het niet binnen 24 uur weer normaal functioneren hiervanvan dezeapparatuur, waarbij de
stookinstallatie geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld of met een weinig
vervuilende brandstof in bedrijf wordt gehouden, wordtbinnen48uur mededelinggedaandaarover
geïnformeerd.
Artikel 4.23 (mededeling4.28(informeren: resultaten controle geautomatiseerd
meetsysteem) Van
Hetbevoegdgezagwordtgeïnformeerdover de resultaten van de controle, bedoeld in artikel
4.40,wordtmededelinggedaan4.49.
Artikel 4.24 (mededeling4.29(informeren: periodieke meting, afzonderlijkemetingof
parallelmeting)
1. Vandedatumen Het tijdstip waarop een periodieke meting of een parallelmeting zal
wordenuitgevoerd,bevoegdgezag wordt ten minste twee weken voor deze meting
mededelinggedaaneen periodieke meting of een parallelmeting wordt verricht
geïnformeerdoverdedatumenhettijdstipvandiemeting.
2.Alseenafzonderlijkemetingofeenparallelmetingnietdoorgaat,wordtdaarvan mededeling
gedaan,uiterlijkopdedatumdatdemetingzouhebbenplaatsgevonden.
2.Hetbevoegdgezagwordttenhoogsteopdedatumdatdeperiodiekeofparallelmeting zouworden
verricht,geïnformeerdoverhetnietdoorgaandaarvan.
Artikel 4.254.30 (lucht: toepassing emissiegrenswaarden)
1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht zijn de emissiegrenswaarden
in de artikelen 4.264.32, 4.274.34, 4.284.36 en 4.294.37 van toepassing op de emissies naarin
de lucht afkomstig van alle gemeenschappelijke schoorstenen in verhouding tot het totale
nominale thermische ingangsvermogen van de hele grote stookinstallatie.
2. Bij een uitbreiding van een bestaande grote stookinstallatie zijn de emissiegrenswaarden
voor grote stookinstallaties van toepassing op de emissies afkomstig van het uitgebreide
gedeelte van de bestaande grote stookinstallatie waarop de wijziging betrekking heeft. De
emissiegrenswaarden worden vastgesteld op grond van het totale nominale thermische
ingangsvermogen van de hele grote stookinstallatie.
3. Bij een wijziging van een bestaande grote stookinstallatie die gevolgen kan hebben voor het
milieu en die betrekking heeft op een gedeelte van een bestaande grote stookinstallatie met
een nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, zijn de emissiegrenswaarden
voor grote stookinstallaties van toepassing op de emissies afkomstig van het gedeelte van de
bestaande grote stookinstallatie dat is gewijzigd in verhouding tot het totale nominale
thermische ingangsvermogen van de hele grote stookinstallatie.
4. Voor deberekeninghetberekenen van de emissies van een grote stookinstallatie wordt de
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massaconcentratie aan zwaveldioxide, stikstofoxiden of totaal stof herleidomgerekend tot een
volumegehalte aan zuurstof van:
a. 6 procent% in afgas, als het gaat om een grote stookinstallatie voor vaste brandstoffen,
b. 15 procent% in afgas, als het gaat om een gasturbine of een gasmotor, en
c. 3 procent% in afgas, als het gaat om een andere grote stookinstallatie danbedoeldondera en
b.
Artikel4.26 (lucht:emissiezwaveldioxide)
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Artikel4.31 (lucht:afgassenafvoeren)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid en het milieu worden afgassen op
eengecontroleerdewijzedoordeschoorsteenafgevoerdwaarvandehoogteop berekeningenis
gebaseerd.
Artikel4.32 (lucht:emissiezwaveldioxide) Voordeemissieindeluchtzijnde
emissiegrenswaardenvoorzwaveldioxideineencontinueof Deemissiegrenswaardenvoorzwaveldioxide
zijnpertypebrandstofperiodiekemeting, de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.264.32.
Tabel 4.264.32 Emissiegrenswaarden zwaveldioxide
Type brandstof

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

Vaste of vloeibare brandstoffen met een totaal nominaal
thermisch vermogen van 50-300 MW

200

Vaste of vloeibare brandstoffen met een totaal nominaal
thermisch vermogen van meer dan 300 MW

150

Gasvormige brandstoffen: vloeibaar gemaakt gas

5

Gasvormige brandstoffen: cokesovengas

400

Gasvormige brandstoffen: hoogovengas

150

Gasvormige brandstoffen: andere gasvormige brandstoffen

35

Artikel4.33 (lucht:afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschriftzwaveldioxide)
Eenmaatwerkvoorschriftwaarmeedeemissiegrenswaardevanzwaveldioxide,bedoeldinartikel
4.32, wordt versoepeld, bevat een emissiegrenswaarde van niet meer dan 500 mg/Nm3, als:
a.voordestookinstallatievoor27november2002eenvergunningwasverleendofeen volledige
aanvraagtotvergunningverleningwasingediend, b.destookinstallatieuiterlijkop27november2003,
volgensderegelgevingdietoen gold,inbedrijfwas,en c.destookinstallatiegestooktwordtmetgassen
metlagecalorischewaarde,verkregen doorvergassingvanraffinaderijresiduen, d.destookinstallatie
deeluitmaaktvaneenraffinaderij,en e.destookinstallatiezelfdestillatie-ofomzettingsresiduen
afkomstigvanhetraffinerenvan ruweaardolie,alleenofincombinatiemetanderebrandstoffen,
verbruikt.
Artikel 4.274.34 (lucht: emissie stikstofoxide) Voordeemissieindeluchtzijnde
emissiegrenswaardenvoorstikstofoxideineencontinueof Deemissiegrenswaardenvoorstikstofoxide
zijnpertypebrandstofperiodiekemeting, de waarden, genoemdbedoeld in tabel
4.344.27.
Tabel 4.274.34 Emissiegrenswaarden stikstofoxide
Type brandstof

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

Vaste brandstoffen

100

Vloeibare brandstoffen: gasturbine met inbegrip van een STEG

50

Vloeibare brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie als wordt
gestookt met vloeibare productieresiduen als niet-commerciële brandstof
afkomstig uit de eigen installatie

150

Vloeibare brandstoffen met een totaal nominaal
thermisch ingangsvermogen van 50-300 MW

120

Vloeibare brandstoffen met een totaal nominaal thermisch

100
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Gasvormigebrandstoffen:gasturbinemetinbegripvaneenSTEG

50

Gasvormigebrandstoffen:gasmotor

33

Gasvormigebrandstoffen:bestaandegrotestookinstallatiealshet een
gasturbinebetreft,metinbegripvaneenSTEG,diemet aardgaswordt
gestookt: a.dieineensysteemmetwarmtekrachtkoppelingwordtgebruikt
met eenrendementvanmeerdan75%, b.dieineenwarmtekrachtcentrale
wordtgebruiktmeteen gemiddeldjaarlijkstotaalelektrischrendementvan
meerdan55%,
of c.dievoormechanischeaandrijvingwordtgebruikt,waarinhet
rendementvandegasturbinewordtvastgesteldinISObasisbelastingsomstandigheden

Gasvormigebrandstoffen:bestaandegrotestookinstallatiealsheteen
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ingangsvermogenvanmeerdan300MW
Gasvormigebrandstoffen:gasturbinemetinbegripvaneenSTEG

50

Gasvormigebrandstoffen:gasmotor

33

Gasvormige brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie alshet een
gasturbine betreft, met inbegrip van een STEG, die met aardgaswordt
gestookt: a.dieineensysteemmetwarmtekrachtkoppelingwordtgebruiktmet
eenrendementvanmeerdan75%, b. die in een warmtekrachtcentrale wordt
gebruikt met een gemiddeldjaarlijkstotaalelektrischrendementvanmeerdan
55%,
of c.dievoormechanischeaandrijvingwordtgebruikt,waarinhet
rendementvandegasturbinewordtvastgesteldinISObasisbelastingsomstandigheden

75

Gasvormige brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie als het een
gasturbine betreft, met inbegrip van een STEG, die met andere
gassen wordt gestookt

75

Gasvormige brandstoffen: bestaande grote stookinstallatie, als wordt
gestookt met hoogovengas, cokesovengas, gassen met lage
calorische waarde verkregen door vergassing van raffinageresiduen,
of andere gassen, uitgezonderd een gasturbine en gasmotor

150

Gasvormige brandstoffen: andere grote stookinstallatie, als wordt
gestookt met hoogovengas, cokesovengas, gassen met lage calorische
waarde verkregen door vergassing van raffinageresiduen, of andere

100

Gasvormige brandstoffen: andere grote
gestookt met aardgas

stookinstallatie, als wordt

70

Artikel4.35 (lucht:afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschriftstikstofoxide)Een
maatwerkvoorschriftwaarmeedeemissiegrenswaarde,bedoeldinartikel4.34,wordt versoepeldvoor
eenbestaandegrotestookinstallatiediewordtgestooktmetaardgasendie nietkanvoldoenaande
emissiegrenswaarde,bedoeldinartikel4.34,bevateen emissiegrenswaarde van niet meer dan
100 mg/Nm3, tenzij het betreft een gasturbine of gasmotor.
Artikel 4.284.36 (lucht: emissie koolmonoxide) Voordeemissieindeluchtzijnde
emissiegrenswaardenvoorkoolmonoxideineencontinueof De emissiegrenswaarden voor
koolmonoxide zijn per type brandstofperiodieke meting, de waarden, genoemdbedoeld in tabel
4.364.28.
Tabel 4.284.36 Emissiegrenswaarden koolmonoxide
Type brandstof

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

Gasvormige brandstoffen

100

Vloeibare brandstoffen gestookt in gasturbines, met inbegrip van een

100

Artikel 4.294.37 (lucht: emissiegrenswaardenemissie totaal stof) Voorde
emissieindeluchtzijn de emissiegrenswaarden voor totaal stof zijnpertype brandstofin
eencontinueof
periodiekemeting, de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.374.29.
Tabel 4.294.37 Emissiegrenswaarden totaal stof
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Type brandstof

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

Vaste of vloeibare brandstoffen bij een bestaande grote stookinstallatie
als wordt gestookt met vloeibare productieresiduen als niet-commerciële
brandstof afkomstig uit de eigen installatie

20

Vaste of vloeibare brandstoffen bij een andere grote stookinstallatie

5

Gasvormige brandstoffen: hoogovengas

10

Gasvormige brandstoffen: door de ijzer- en staalindustrie
geproduceerd gas dat elders wordt gebruikt

20

Gasvormige brandstoffen: andere gasvormige brandstoffen

5

Artikel 4.304.38 (lucht: meetmethoden)
1.Ophetbemonsterenvandeemissieenderesultatendaarvan isNEN-EN15259van toepassing.
12. Op hetanalyserenenconserverenvandestoffenisop een periodieke meting of een
parallelmeting van emissieszijnvan toepassing:
a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1,
b. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,
c. voor koolmonoxide: NEN-EN 15058,
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d. voor kwik: NEN-EN 13211,
e. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,
f. voor zuurstof: NEN-EN 14789,
g. voor waterdamp: NEN-EN 14790, en
h. voor debiet: ISO 10780.
23. Ophetanalyserenenconserverenvantotaalstofis op een continue meting vantotaal stofis
NEN-EN 13284-2 van toepassing.
Artikel 4.314.39 (lucht: continuemeting1meetplichtcontinuofperiodiekmeten)
1. Met het oog op de betrouwbaarheid van de meting wordt De emissieconcentratie van
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en totaal stof van een grote stookinstallatie met een
totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 MW of meer, wordt continu gemeten.
2. De emissieconcentratie van koolmonoxide van een grotestookinstallatiedie met gasvormige
brandstoffen gestooktegrotestookinstallatiewordtgestookt met een totaal nominaal thermisch
ingangsvermogen van 100 MW of meer, wordt continu gemeten.
3. De emissieconcentratie van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en totaal stof van een
grote stookinstallatie en de emissieconcentratie van koolmonoxide van een metgasgestookte
grotestookinstallatiesgrotestookinstallatiediemetgaswordtgestookt, wordt periodiek ten minste om
de zes maanden gemeten, tenzij op grond van het eerste of tweede lid een continue meting is
voorgeschreven.
4. Als een grote stookinstallatie met aardgas wordt gestookt, wordt de emissieconcentratie
van totaal stof periodiek ten minste omdeeenmaalper zes maanden gemeten.
5. De meting van zwaveldioxide (SO2) is niet verplicht en de emissieconcentratie daarvan wordt
bepaald op grond van de gehalten in de brandstoffen die worden ingezet, als:
a. een grote stookinstallatie met aardgas wordt gestookt,
b. een grote stookinstallatie met olie wordt gestookt en er geen uitrusting voor de
ontzwaveling van afgas is, of
c. een grote stookinstallatie met biomassa wordt gestookt en kan worden aangetoond dat
de emissie in geen geval hoger is dan de toepasselijke emissiegrenswaarde.
6. Voor installaties die met steenkool of bruinkool worden gestookt, wordt de totale emissie
van kwik periodiek ten minste éénmaalperjaarjaarlijks gemeten.
Artikel 4.324.40 (lucht: continue meting 2)
1. Met het oog op de betrouwbaarheid van de meting behoort tot de continue metingen,Een
continuemetingals bedoeld in artikel 4.31,4.39omvat ook de meting van:
a. het zuurstofgehalte,
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b. de temperatuur,
c. de druk, en
d. het waterdampgehalte van het afgas, tenzijmetuitzonderingvan het afgas dat als
monster wordt gebruikt, alsdat wordt gedroogd voordat de emissies in de lucht worden
geanalyseerd.
Artikel4.41 (lucht:bepalenzuurstofgehalte)
2. De resultaten van de volgensdezeparagraafverrichte metingen diezijnverricht, worden
herleidomgerekend tot een massaconcentratiebij
massaconcentratiebij het genormaliseerde zuurstofgehalte, als bedoeld in 4.254.30, vierde lid,
volgens de formule:
Es = (21-Os)/(21-Om) x Em,
waarbij wordt verstaan onder:
Es: de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte,
Em: de gemeten emissieconcentratie,
Os: het genormaliseerde zuurstofgehalte,
Om: het gemeten zuurstofgehalte.
Artikel4.42 (lucht:berekeningvoldoenemissiegrenswaarden)
1.Alscontinuwordtgemetenwordtiniedergevalvoldaanaandeemissiegrenswaarde,alsin een
kalenderjaar:
a.geengevalideerdmaandgemiddeldehogerisdandeemissiegrenswaarde, b.geen
gevalideerddaggemiddelde110%hogerisdandeemissiegrenswaarde,en c. 95% van alle
gevalideerde uurgemiddelden over een jaar niet hoger is dan 200% vande
emissiegrenswaarde.
2.Voordetoepassingvanheteerstelidwordennietmeegerekend: a.meetuitkomstendiezijn
verkregentijdensperiodeswaarineengrotestookinstallatieop grond van de artikelen 4.51 en
4.53 inwerkingkanzijn,
b.meetuitkomstendiezijn verkregentijdensstoringenindeapparatuurdieeen
emissiereductiebewerkstelligen,en
c.meetuitkomstendiezijn verkregentijdensperiodesvanopstartenenstilleggen.
3.Deperiodesvanopstartenenstilleggenwordenbepaaldinovereenstemmingmethet
uitvoeringsbesluitvandeCommissievan7mei2012betreffendedevaststellingvanopstart- en
stilleggingsperioden voor de toepassing van de richtlijn industriële emissies (PbEU 2012, L
123/44).
4.Alsperiodiekwordtgemetenwordtiniedergevalvoldaanaandeemissiegrenswaarde,als geenenkele
gevalideerdemeetuitkomsthogerisdandeemissiegrenswaarde.
Artikel4.43 (lucht:gebruikgrote stookinstallatiebijuitvallen
afgasreinigingsapparatuur)
1. Met het oog op het beperken van de verontreiniging van de lucht wordt de grote
stookinstallatie geheelofgedeeltelijkbuitengebruikgesteldofmeteenweinigvervuilende
brandstofingebruikgehoudenals:
a.deafgasreinigingsapparatuurisuitgevallen,en
b. dezeapparatuurnietbinnen24uurweernormaalfunctioneert.
2.Eengrotestookinstallatiekanalsgevolgvanstoringenalsbedoeldinheteerstelidnog ten hoogste
120 uur in een jaar inbedrijfzijnzonderdatdeafgasreinigingsapparatuur functioneert.
Artikel4.44 (lucht:afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschriftbij uitvallen
afgasreinigingsapparatuur) Eenmaatwerkvoorschriftwaarmeeartikel4.43wordt
versoepeld,bevateenverlengingvan deperiode,bedoeldinartikel4.43,als: a.hetabsoluut
noodzakelijkisomdeenergievoorzieninginstandtehouden,of b.degrotestookinstallatieandersvoor
dieperiodezouwordenvervangendooreen stookinstallatiedieoverhetgeheelgenomenhogere
emissieszouveroorzaken.
Artikel4.45 (lucht:continueenperiodiekemeting)
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1.Eenperiodiekemetingbestaatuittenminstedriedeelmetingenvaneen halfuur.Alshet
meettechnisch niet mogelijk is om de deelmeting in die tijd te verrichten, kan de
deelmeting ten hoogste twee uur duren.
2.Hetresultaatvandecontinuemetingofperiodiekemetingishetuurgemiddeldeof de
deelmeting,verminderdmetdemeetonzekerheidvannietmeerdanhetpercentage vande
emissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.45.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Tabel 4.45Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Koolmonoxide
10
Zwaveldioxide
20
Stikstofoxide
20
Totaalstof
30

Artikel4.46 (lucht:parallelmeting)
1.Geautomatiseerdemeetsystemen worden ten minste eenmaal per jaar met
parallelmetingenvolgensNEN-EN14181gecontroleerd.
2.Eenparallelmetingdiewordtverricht voordeverificatievandemeetapparatuurvoor continue
metingen duurt tenminsteeenhalfuur.
3.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Artikel4.47 (lucht:ongeldigemetingen)
1.Demetingenvaneendagwordenalsongeldigbeschouwd alsineendagmeerdandrie
uurgemiddeldenongeldigzijndoorstoringofonderhoudvanhetcontinuwerkende meetsysteem.
2. Als per jaar de metingen van meer dan tien dagen ongeldig zijn, worden passende
maatregelengetroffenomdebetrouwbaarheidvanhetcontinuwerkendemeetsysteemte
verbeteren.
Artikel 4.334.48 (lucht en lozen: kwaliteitsborging)
1. Op de kwaliteitsborging van geautomatiseerde metingsystemen is NEN-EN
14181vantoepassing.
21. Op de bekwaamheid van laboratoriaeenlaboratorium is NEN-EN-ISO/IEC 17025 van
toepassing.
3. Op de bemonstering, het meetdoel, het meetplan, en de meetrapportage is NEN-EN
15259vantoepassing.
42. Op richtlijnen voor Predictive Emission Monitoring Systems (PEMS) is NTA 7379 van
toepassing.
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53. DeRegelingbrandstoffenluchtverontreinigingisvanovereenkomstigetoepassing op de
vaststelling van het zwavelgehalte van een brandstof isdeRegelingbrandstoffen
luchtverontreinigingvanovereenkomstigetoepassing.
Artikel4.34 (lucht:metingenmonitoringsresultaten)
1.Metingenomdeemissiestebepalen,zijnrepresentatief.
2. Monitoringresultaten worden op geschikte wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.
Artikel 4.354.49 (lucht: uitzondering emissiegrenswaarden)
1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht geldenzijn de
emissiegrenswaarden, bedoeld in de artikelen 4.264.32, 4.274.34, 4.284.36 en 4.294.37, niet
vantoepassing voor gasturbines, gasmotoren en dieselmotoren die:
a. zijn bestemd voor noodgevallen volgens de omgevingsvergunning vooreen
milieubelastendeactiviteit die daarvoor geldt, en
b. minder dan 500 urenuur per jaar geheelofgedeeltelijk in werking iszijn en
emissies in de lucht veroorzaaktveroorzaken, met uitzondering van de tijd die nodig is
voor de inwerkingstelling en stillegging.
2. De uren dat de installaties geheelofgedeeltelijk in werking zijn, worden geregistreerd.
Artikel 4.364.50 (lucht: gelijktijdig gebruik verschillende soorten brandstof)
1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht geldenzijn bij gelijktijdig
gebruik van verschillende soorten brandstof in een grote stookinstallatie alsde
emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofoxiden en totaal stof de gewogen gemiddelden
van de emissiegrenswaarden die op grond van de artikelen 4.264.32, 4.274.34, 4.284.36,
4.294.37 en 4.354.44 voor ieder van de brandstoffen afzonderlijk zoudengeldenvantoepassing
zijn.
2. Een gewogen gemiddelde wordt per tijdseenheid berekend naar het aandeel van ieder van
de brandstoffen in de energetische inhoud van de toegevoerde brandstoffen.
Artikel 4.374.51 (lucht: uitzondering stookinstallatie geen gebruik laagzwavelige
brandstof)
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Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht kan een grote stookinstallatie
waar normaal laagzwavelige brandstof wordt verstookt, 240 urenuur in werking blijven, als
door een onderbreking van de voorziening met laagzwavelige brandstof als gevolg van een
ernstig tekort aan die brandstoffen de emissiegrenswaarden,bedoeldinartikel4.32,niet kunnen
wordennageleefd.
Artikel4.52 (lucht:afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschriftgeen gebruik
laagzwaveligebrandstof) vanartikel4.26Eenmaatwerkvoorschriftwaarmeeartikel
4.51wordtversoepeld,bevateen verlengingvannietmeerdanzesmaandenalsdeomstandigheid,
bedoeldinartikel4.51, voortduurtenemissiegrenswaardendaardoor niet in acht kunnen worden
genomen.
Artikel 4.384.53 (lucht: uitzondering stookinstallatie geen gebruik gasvormige
brandstof) Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht bij onvoorziene
omstandigheden zijn de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 4.264.32, 4.274.34, 4.284.36
en 4.294.37, ten hoogste 240 urenuur per incident niet van toepassing, als een grote
stookinstallatie die normaal met gasvormige brandstof wordt gestookt, met een andere
brandstof wordt gestookt inhetgevalgeenleveringvangaskanplaatsvindenwanneer door
weersomstandigheden of storingen in de gastoevoer geengaskanwordengeleverd.
Artikel4.54 (energie:netto elektrischrendement)
Artikel 4.39 (lucht: gebruik grote stookinstallatie bij uitvallen
afgasreinigingsapparatuur)
1. Met het oog op het beperken van de verontreiniging van de lucht wordt dezuiniggebruik
vanenergieengrondstoffenishetnettoelektrischrendementvaneen grote stookinstallatie geheelof
gedeeltelijkbuitengebruikgesteldofmeteenweinigvervuilendebrandstofin gebruikgehouden
als:diemetsteenkoolofeencombinatievansteenkooleneenandere brandstofwordtgestooktten
minste40%.
a.deafgasreinigingsapparatuurisuitgevallen,en
2.Hetnettoelektrischrendementwordtbepaaldoverdelaatstevijfjaardatde stookinstallatieingebruik
isof,alsdatgebruikkorterisdanvijfjaar,overdeperiodedatde stookinstallatieelektriciteitheeftgeleverd
aanhetlandelijkhoogspanningsnet,waarbijdeze periodenietkorterisdaneenjaar.
3.Ondernettoelektrischrendementwordtverstaandeaanhetlandelijk hoogspanningsnet,
bedoeldinartikel1,eerstelid,onderj,vandeElektriciteitswet
1998,geleverdeelektriciteitgedeelddoordeenergie-inhoudvandeingezette
brandstoffen.
4.Bijleveringaaneenwarmtenetalsbedoeldinartikel1,onderc,vandeWarmtewet,wordt: a.deenergieinhoudvandeingezettebrandstoffengecorrigeerdvoordeenergie-inhoud vandebrandstoffendie
additioneelwordengebruiktinverbandmetdewarmtelevering,en
b. dezeapparatuurnietbinnen24uurweernormaalfunctioneertdegeleverdeelektriciteit verhoogd
metdeelektriciteitsdervingdoordewarmtelevering.
2.Eengrotestookinstallatiekanalsgevolgvanstoringenalsbedoeldinheteerstelid nog ten
hoogste 120 uren in een periode van 12 maanden in bedrijf zijn zonder dat de
afgasreinigingsapparatuurfunctioneert.
Artikel4.40 (lucht:controlegeautomatiseerdmeetsysteem)
1.Methetoogopdebetrouwbaarheidvandemetingwordengeautomatiseerde meetsystemen
tenminsteeenmaalperjaarmetbehulpvanparallelmetingenmetde meetmethoden,bedoeld
indeartikelen4.30en4.33,gecontroleerd.
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2. De waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele waarnemingen, op basis
waarvandegemiddeldenwordenberekend,diewordengetoetstaaneen emissiegrenswaarde,isbij
continuemetingennietmeerdandevolgendepercentagesvande emissiegrenswaarde:
a.koolmonoxide:10%vandeemissiegrenswaarde, b.
zwaveldioxide(SO2):20%vandeemissiegrenswaarde, c.
stikstofoxiden(NOx):20%vandeemissiegrenswaarde,en d.totaal
stof:30%vandeemissiegrenswaarde.
3. De gevalideerde uur- en daggemiddelden worden bij continue metingen vastgesteld op
grond van de valide gemeten uurgemiddelden, na aftrek van de waarde van het 95%betrouwbaarheidsinterval.
4. Als in een dag meer dan drie uurgemiddelden ongeldig zijn door storing of onderhoud
van het continu werkende meetsysteem, worden de metingen van die dag als ongeldig
beschouwd.
5. Als per jaar de metingen van meer dan tien dagen ongeldig zijn, worden passende
maatregelengetroffenomdebetrouwbaarheidvanhetcontinuwerkendemeetsysteemte
verbeteren.
Artikel4.41 (lucht:geaccrediteerderechtspersoon)
1.Methetoogopdebetrouwbaarheidvandemetingwordenperiodiekemetingenals bedoeldinartikel
4.31enparallelmetingenalsbedoeldinartikel4.40uitgevoerddooreen rechtspersoondiedaarvooris
geaccrediteerddooreenaccreditatie-instantie.
2. Een periodieke meting bestaat uit een serie van ten minste drie deelmetingen.
3. De duur van een deelmeting is een half uur. Als het meettechnisch niet mogelijk is
om de deelmeting in die tijd uit te voeren, kan de deelmeting ten hoogste twee uur
bedragen.
4. De duur van een parallelmeting die wordt uitgevoerd voor de verificatie van de
meetapparatuur voor continue metingen, is ten minste een half uur.
5.Bijperiodiekemetingenkaneenaangetoonde95%-betrouwbaarheidsinterval
wordenverdisconteerdvolgensartikel4.40.
Artikel4.42 (lucht:berekeningvoldoenemissiegrenswaarden)
1.Methetoogopdeberekeningvanemissiegrenswaardenwordt,alscontinuewordt gemeten,inieder
gevalvoldaanaandeemissiegrenswaardedievantoepassingis,alsineen kalenderjaar: a.geen
gevalideerdmaandgemiddeldedetoepasselijkeemissiegrenswaardeoverschrijdt,
b. geen gevalideerd daggemiddelde 110% van de toepasselijke emissiegrenswaarde
overschrijdt,en
c. 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden over een jaar niet meer is dan 200%
vandetoepasselijkeemissiegrenswaarde.
2.Voordetoepassingvanheteerstelidwordennietmeegerekend:
a. meetuitkomsten, verkregen tijdens periodes waarin een grote stookinstallatie op grond
van de artikelen 4.37 en 4.38 in werking kan zijn,
b. meetuitkomsten verkregen tijdens storingen in de apparatuur die een
emissiereductiebewerkstelligen,en
c. meetuitkomsten verkregen tijdens periodes van opstarten en stilleggen.
3.Deperiodesvanopstartenenstilleggenwordenbepaaldinovereenstemmingmethet
uitvoeringsbesluitvandeCommissievan7mei2012betreffendedevaststellingvan opstart-en
stilleggingsperiodenvoordetoepassingvanderichtlijnindustriëleemissies.
4. Aan de emissiegrenswaarde wordt, als periodiek wordt gemeten, in ieder geval voldaan als
geen enkele gevalideerde meetuitkomst de emissiegrenswaarde overschrijdt.
§ 4.34.4 Afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallatie
Artikel 4.434.55 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het inwerkinghebbenexploiteren van een
afvalverbrandings- of een afvalmeeverbrandingsinstallatie waar vaste of vloeibare
afvalstoffen worden verbrand of meeverbrand.
2. Voor de toepassing van deze paragraaf omvat Een afvalverbrandings- en
afvalmeeverbrandingsinstallatie omvat:
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a. alle verbrandingsstraten of meeverbrandingsstraten en de voorzieningen voor ontvangst,
opslag en voorbehandeling op de plaatslocatie van het afval,
b. de systemen voor de toevoer van afval, brandstof en lucht,
c. stoomketels,
d. de voorzieningen voor de behandeling van afgassen,
e. de voorzieningen voor de behandeling of opslag van afvalverbrandingsresiduen en afvalwater,
en
f. de schoorstenen en de apparatuur en de systemen voor de regeling van het
verbrandings- of meeverbrandingsproces en voor de registratie en monitoring van de
verbrandings-ofmeeverbrandingsomstandighedenomstandigheden vanverbrandingof
meeverbranding.
3. Als voor de thermische behandeling van afval andere processen vandan oxidatie worden
gebruikt, omvat de afvalverbrandings- of de afvalmeeverbrandingsinstallatie zowel het proces
voor thermische behandeling alsenook het daaropvolgende verbrandingsproces.
4. Deze paragraaf is niet van toepassing op:
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a. een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie waarin alleen de volgende
afvalstoffen
thermisch worden behandeld of producten van thermische behandeling van alleen de volgende
afvalstoffen worden verbrand:
1°. biomassa,
2°. radioactieve afvalstoffen, of
3°. afvalstoffen diezijn ontstaan bij de exploratie en exploitatie van olie- en gasbronnen vanaf
een
installatie in zee en die aan boord van die installatie worden verbrand,
b. een experimentele afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie, bestemd voor
onderzoek, ontwikkeling en tests terverbeteringvanom het thermisch behandelingsproces te
verbeteren, waarin per kalenderjaar minder dan 50.000 kilogramkg afvalstoffen wordt
verwerkt, en
c. een vaste technische eenheid voor vergassing of pyrolyse, voorzoverals de gassen die
het resultaat zijn van deze thermische behandeling van afvalstoffen vóórde
verbrandingvoordatzewordenverbrand zo worden gereinigd dat bij de verbranding ervan
niet meer emissies ontstaan dan bij de verbranding van aardgas.
Artikel 4.44 (mededelingherstelwerkzaamheden4.55a(treffengelijkwaardige
maatregel) Alsnahetverbrandenofmeeverbrandenvanafvalstoffen
herstelwerkzaamhedenworden verricht,
deeltdeexploitantvaneenafvalverbrandings-ofafvalmeeverbrandingsinstallatie: Alseen
gelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldindeartikelen
4.94,
4.94aof4.95,istoestemmingalsbedoeldinartikel4.7vandewetnietvereist.
Artikel4.56 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.55,wordtvoldaanaan
deregelsover: a. uiterlijkvijfwerkdagenvooraanvangmeedatdezezullenwordenverrichthet
bodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1, en b.binnenvijfwerkdagennabeëindigingvande
herstelwerkzaamhedenmeedat dezezijnafgerond.
b.bodembeschermendevoorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.57 (afbakeningmogelijkheidmaatwerk) Meteenmaatwerkregelof
maatwerkvoorschriftwordenderegelsindezeparagraaf,met uitzonderingvande
emissiegrenswaardevoorkoolmonoxide,bedoeldinartikel4.69,eerste lid,nietversoepeld.
Artikel4.58 (informeren:periodiekemetingofparallelmeting)
1.Hetbevoegdgezagwordttenminstetweewekenvooreenperiodiekeofparallelmeting wordt
verricht,geïnformeerdoverdedatumenhettijdstipvandiemeting.
2.Hetbevoegdgezagwordttenhoogsteopdedatumdateenperiodiekemeting ofeen
parallelmetingzouwordenverricht,geïnformeerdoverhetnietdoorgaan daarvan.
Artikel4.59 (informeren:resultatencontrolegeautomatiseerdmeetsysteem)
Hetbevoegdgezagwordtgeïnformeerdoverderesultatenvandecontrole,bedoeldinartikel
4.83.
Artikel 4.45 (4.60 (bodem,lozenenlucht:voorkomen verbrandingsresiduen)
Met het oog op het voorkomen van de verontreiniging van hetmilieuvindtdebodem,een
oppervlaktewaterlichaamendeluchtwordtbij het vervoer vandeverbrandingsovennaarhet
opslagterrein en de tussentijdse opslag vanverbrandingsresiduenuiteenafvalverbrandings-of
afvalmeeverbrandingsinstallatiezoplaats,datwordtopdatterrein voorkomen dat de
verbrandingsresiduen in hetmilieudebodem,eenoppervlaktewaterlichaamendelucht terechtkomen.
Artikel4.46 (bodembescherming)
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Met het oog op het voorkomen van de verontreiniging van de bodem worden het terrein van
eenafvalverbrandings-ofafvalmeeverbrandingsinstallatieendebijbehorendeterreinenvoor de
opslagvanafval,zoontworpenengeëxploiteerddathetongeoorloofdenaccidenteel vrijkomenvan
verontreinigendestoffenindebodemwordtvoorkomen.
Artikel 4.47 (4.61 (bodemenlozen: locatie afvalverbrandingsinstallatie)
1. Met het oog op het beschermen van het milieu wordt de locatie van Een afvalverbrandingsof afvalmeeverbrandingsinstallatie zoontworpen en debijbehorendeterreinenwordenzo
geëxploiteerd dat het ongeoorloofd en accidenteelperongeluk vrijkomen van verontreinigende
stoffen opof in de bodem,oppervlaktewaterlichamenengrondwater enopeen
oppervlaktewaterlichaam wordt voorkomen.
2.Eenafvalverbrandings-ofafvalmeeverbrandingsinstallatieisvoorzienvaneenvloeistofdicht bassin:
a2. metvoldoendecapaciteitErisopvangcapaciteit voor de opvang van:
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1°a. wegvloeiend verontreinigd hemelwater vanhetterrein,
2°b. verontreinigd water dat hetgevolgisvanoverlopenisovergelopen, en
3°c. verontreinigd water dat afkomstig is van brandbestrijding,en.
b3. waarvandecapaciteitzoisdat Het afvalwater kan, voordat het wordt geloosd, kan worden
bemonsterd en behandeld.
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Artikel 4.484.62 (lozingen afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam ofopofinde
bodem)
1. Voor het afvalwater afkomstig van het reinigen van afgassen datwordtgeloosdop
eenoppervlaktewaterlichaamofopofindebodem zijn de emissiegrenswaarden:
a. iniedersteekmonster de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.48,4.62,gemetenineen
steekmonster,en
b. voor onopgelostonopgeloste stoffen iniedersteekmonster 45 milligramper
litermg/l, en in 95% van de steekmonsters30milligramperliter,engevallen30mg/l,
gemetenineensteekmonster.
c2. voor De zuurgraad iniedersteekmonstervanhetafvalwateris ten minste pH 6,5 en ten
hoogste pH 11,gemetenineensteekmonster.
23. Als meer dan twintig steekmonsters per jaar worden genomen, zijn de
emissiegrenswaarden alleen van toepassing op 95% van die steekmonsters, met uitzondering
van de emissiegrenswaarden voor dioxinen en furanen.
Tabel 4.484.62 Emissiegrenswaarden afvalwater
Emissiegrenswaarde, in mg/l of
Stof
Kwik
0,03 mg/l
Cadmium
0,05 mg/l
Thallium
0,05 mg/l
Arseen
0,15 mg/l
Lood
0,1 mg/l
Chroom
0,5 mg/l
Koper
0,5 mg/l
Nikkel
0,5 mg/l
Zink
1,0 mg/l
Antimoon
0,85 mg/l
Kobalt
0,05 mg/l
Mangaan
0,2 mg/l
Vanadium
0,5 mg/l
Tin
0,5 mg/l
Som van dioxinen en furanen 0,1 ng/l

Artikel 4.494.63
[Vervallen]
Artikel4.64 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een is monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN14792NEN-EN-ISO5667-3 van
toepassing.
3. Op ontsluitinghetontsluiten van de stoffen is NEN-EN-ISO 15587 van toepassing.
4. OpeenanalysevandeBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomen, en dezuurgraadophetanalyseren is van toepassing:
a. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872,
b. voor kwik: NEN-EN 1483,
c. voor cadmium, thallium, lood, chroom, koper, nikkel, zink, antimoon, kobalt,
mangaan, vanadium, en tin: NEN-EN-ISO 17294-2,
d. voor arseen: NEN-EN-ISO 17294-2 en NEN-EN-ISO 11969, en
e. voor de zuurgraad: NEN-ISO 10523,.
waarbijonopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
4. Voor de som van dioxinen en furanen worden: a.wordteenanalyse
uitgevoerddoordubbelkolomsgaschromatografie gekoppeldaan
massaspectrometrie,
ba. wordenzowel de waterfase alsen de zwevende stof op dioxinen en furanen geanalyseerd,
cb. worden, voordat ze worden opgeteld, de massaconcentraties van de dibenzo-pdioxinen en dibenzofuranen, genoemdbedoeld in tabel 4.494.64, vermenigvuldigd met
de toxische equivalentiefactor, genoemdbedoeld in die tabel.
Tabel 4.49Vermenigvuldiging
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Tabel 4.64Vermenigvuldiging,bedoeldinhetvierde lid,onder b
Massaconcentraties dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen
2,3,7,8 -tetrachloordibenzodioxine

Toxische
1

1,2,3,7,8 -pentachloordibenzodioxine

0,5

1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzodioxine

0,1
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1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzodioxine
1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzodioxine
1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzodioxine

0,1
0,1
0,01

octachloordibenzodioxine

0,001

2,3,7,8 -tetrachloordibenzofuraan

0,1

2,3,4,7,8 -pentachloordibenzofuraan
1,2,3,7,8 – pentachloordibenzofuraan

0,5
0,05

1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzofuraan

0,1

1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan

0,1

1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzofuraan

0,1

2,3,4,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan
1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzofuraan

0,1
0,01

1,2,3,4,7,8,9 -heptachloordibenzofuraan

0,01

octachloordibenzofuraan

0,001

Artikel 4.50 (bemonsteringlozingen4.65(bemonsterplichtafvalwater)
1. Met het oog op het bepalen of aan de waardes in artikel 4.48 wordt voldaan,
wordt Het afvalwater afkomstig van het reinigen van afgassen wordtopdevolgende
manier bemonsterd:
a. continu, om de zuurgraad, de temperatuur en het debiet te meten,
b. door dagelijkse steekproeven of metingen van een met het debiet evenredige
representatieve steekproef over een periode van 24 uur, om de totale hoeveelheid
onopgeloste stoffen te meten,
c. door maandelijkse metingen van een met het debiet evenredige representatieve steekproef
over een periode van 24 uur, om kwik, cadmium, thallium, arseen, lood, chroom, koper, nikkel
en zink te meten,
d. door driemaandelijkse metingen tijdens de eerste twaalf maanden dat een
afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie in bedrijf is, en daarna door
zesmaandelijkse metingen, om dioxinen en furanen te meten.
2. Een monster wordt genomen op het punt waar het afvalwater wordt geloosd op
een oppervlaktewaterlichaam.
3. Als het afvalwater afkomstig van het reinigen van afgassen samen met ander afvalwater
wordt gezuiverd, wordt bepaald welk aandeel van de stoffen, de zuurgraad en de warmte in
het uiteindelijk geloosde afvalwater afkomstig is van het afvalwater afkomstig van het
reinigen van afgassen, door ook te bemonsteren op de verschillende afvalwaterstromen
voordat ze uitmonden op de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Artikel 4.51 (beperkenluchtverontreiniging4.66(riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.67 (luchtenlozen:kwaliteitsborging)
Opdebekwaamheidvaneenlaboratorium isNEN-EN-ISO/IEC17025vantoepassing.
Artikel4.68 (lucht:ontwerpverbrandingsinstallatie)
Met het oog op het beperken van emissies naar de lucht is een afvalverbrandings- of
eenafvalmeeverbrandingsinstallatiezoontworpen,uitgerust,onderhoudenen geëxploiteerd,
metinbegripvaneenopberekeningengebaseerdehoogtevande schoorsteen,datbeschermen
vandegezondheidenhetmilieuworden afgassen op een gecontroleerde wijze door de
schoorsteen worden afgevoerd waarvandehoogteop berekeningenisgebaseerd.
Artikel4.69 (lucht:emissiesafvalverbrandingsinstallatieen
Artikel4.52 (emissiegrenswaardenafvalmeeverbrandingsinstallatie)
1.Methetoogophetbeperkenvanemissiesnaardeluchtvaneen:
1.Voordeemissieindeluchtzijndeemissiegrenswaarden,afhankelijkvande periodegemiddeldenineen
periodiekemeting,parallelmetingofcontinuemeting,dewaarden, bedoeldintabel4.69vooreen:
a. afvalverbrandingsinstallatie, of
b. afvalmeeverbrandingsinstallatie als daarin:
1°. meer dan 40% van de vrijkomende warmte afkomstig is van gevaarlijk afval, of
2°. onbehandelde of ongesorteerde huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen worden
verbrand,.
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zijndeemissiegrenswaardendewaarden,genoemdintabel4.52a.
2. Bij de lucht van een andere afvalmeeverbrandingsinstallatie dan die bedoeld in het
eerste lid, onder b, zijn de emissiegrenswaarden de waarden, genoemd in tabel 4.52b en
tabel4.52cinverbindingmettabel4.52b.
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2.Alseenafvalverbrandings-ofafvalmeeverbrandingsinstallatieeentotaal
thermischingangsvermogenheeftvanminderdan20MW,isde
emissiegrenswaardeineenmaandgemiddeldevoorstikstofoxidennietvan
toepassing.
Tabel 4.69Emissiegrenswaardenafvalverbrandingsinstallatieenafvalmeeverbrandingsinstallatie
Stof

Emissiegrenswaardein
halfuur-en
daggemiddelde in
mg/Nm3

Totaalstof

5

Gasvormigeen
vluchtige
organische
stoffen,
uitgedruktin
totaal
organische
koolstof

10

Zoutzuur

8

Waterstoffluoride

1

Zwaveldioxide

40

Stikstofoxiden

180

Koolmonoxide

Emissiegrenswaardein
maandgemiddeldein
mg/Nm3

Emissiegrenswaardein
daggemiddelde
in mg/Nm3

Emissiegrenswaardein
tienminutengemiddeldein
mg/Nm3

30

150

Emissiegrenswaardein
bemonsteringsperiode

70

Kwik

0,05mg/Nm3

Somvan
cadmiumen
thallium

0,05 mg/Nm3

Somvan
antimoon,
arseen, chroom,
kobalt, koper,
lood, mangaan,
nikkelen
vanadium

0,5mg/Nm3

Somvan
dioxinenen
furanen,
gedefinieerdals
desomvande
afzonderlijke
dioxinenen
furanen,
gewogen
volgensde
equivalentiefact
oren

0,1 ng/Nm3

Artikel4.69a (afbakeningmogelijkheidmaatwerkregelenmaatwerkvoorschrift) Een
maatwerkregelofmaatwerkvoorschriftwaarmeeeenemissiegrenswaardevoor
koolmonoxide alsbedoeldinartikel4.69,eerstelid,wordtversoepeld,bevateenemissiegrenswaarde
voor koolmonoxidevannietmeerdan:
a. 50 mg/Nm3 in een daggemiddelde, naast het tienminutengemiddelde, of
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b. 100 mg/Nm3 in een uurgemiddelde als de wervelbedtechnologie wordt gebruikt.
Artikel4.70 (lucht:meetmethoden)
1.OphetbemonsterenvandeemissieenderesultatendaarvanisNEN-EN15259van toepassing.
2.Ophetanalyserenenhetconserverenvandestoffen,bedoeldintabel4.69,isopeen periodiekeen
parallelmetingvantoepassing:
a.voortotaalstof:NEN-EN13284-1,
b. voor totaal organische koolstof: NEN-EN 12619, c.
voorzoutzuur:NEN-EN1911-1,1911-2en1911-3, d.voor
waterstoffluoride:NEN-ISO14713, e.voorzwaveldioxide:
NEN-EN14791, f.voorstikstofoxiden:NEN-EN14792, g.
voorkoolmonoxide:NEN-EN15058, h.voorkwik:NEN-EN
13211,
i.voordesomvancadmiumenthallium:NEN-EN14385, j.voordesomvanantimoon,arseen,chroom,
kobalt,lood,mangaan,nikkelenvanadium: NEN-EN14385,en
k.voordesomvandioxinenenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3.
3.OphetanalyserenenconserverenvantotaalstofisopeencontinuemetingNEN-EN
13284-2vantoepassing.
4.Voorhetberekenenvandeemissiesvandestoffen,bedoeldintabel4.69,wordtde massaconcentratie
omgerekendnaareenzuurstofgehaltevan11%inafgas,metuitzondering vandeemissiesvande
verbrandingvanafgewerkteolie.
5.Voorhetberekenenvande emissiesvandeverbrandingvanafgewerkteolie wordt de
massaconcentratie omgerekend naar een zuurstofgehalte van 3% in afgas.
Artikel4.71 (lucht:emissiesandereafvalmeeverbrandingsinstallatie)
1.Voordeemissieindeluchtzijndeemissiegrenswaardenbijeenandere
afvalmeeverbrandingsinstallatiedandiebedoeldinartikel4.69,dewaarden,bedoeldintabel
4.71.
2.Bijeenafvalmeeverbrandingsinstallatiealsbedoeldinheteerstelidwaarinvaste afvalstoffenworden
verstookt,isvoorkwiknietdeemissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.71, vantoepassing,maargelden
devolgendejaarlijksegemiddeldeinputeisen:
a. bij het meeverbranden van 10 massaprocent of minder afvalstoffenvandegemiddelde
jaarlijkse inzet van vaste brandstoffen of biomassa: 0,4 mg kwik per kg afvalstofberekendals
drogestof,en b.bijhetmeeverbrandenvanmeerdan10massaprocentafvalstoffenvandegemiddelde
jaarlijkse inzet van vaste brandstoffen of biomassa: (3,5/massaprocent + 0,05) mg kwik/kg
afvalstofberekendalsdrogestof.
Tabel 4.71Emissiegrenswaardenandere afvalmeeverbrandingsinstallatie
Stoffen

Emissiegrenswaarde

Kwik

0,02mg/Nm3

Somvancadmiumenthallium

0,015mg/Nm3

Som van antimoon, arseen, chroom,
kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel en
vanadium

0,15 mg/Nm3

Somvandioxinenenfuranen,
gedefinieerdalsdesomvande
afzonderlijkedioxinenen furanen,
gewogenvolgensde
equivalentiefactoren

0,1 ng/Nm3

Artikel4.72 (lucht:meetmethoden)
1.OphetbemonsterenvandeemissieenderesultatendaarvanisNEN-EN15259van toepassing.
2.Ophetanalyserenenhetconserverenvandestoffen,bedoeldintabel4.71,isopeen periodieke
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3.Dewaardedieintabel4.52bisaangeduidals‘mengregel’wordtberekendmetde volgende
formule:

enparallelmetingvantoepassing: a.voorkwik:NEN-EN13211,
b.voordesomvancadmiumenthallium:NEN-EN14385,
c.voordesomvanantimoon,arseen,chroom,kobalt,lood,mangaan,nikkelenvanadium: NEN-EN
14385,en
d.voordesomvandioxinenenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3.
2.Voorhetberekenenvandeemissiesvandestoffen,bedoeldintabel4.71,wordtde
massaconcentratieomgerekendtoteenzuurstofgehaltevan6%inafgas,metuitzondering vande
emissiesindeluchtveroorzaaktdoorhetstokenvanvloeibareofgasvormige brandstoffen.
3.Voorhetberekenenvande emissiesindeluchtveroorzaaktdoorhetstokenvanvloeibare of
gasvormige brandstoffen wordt de massaconcentratie omgerekend tot een zuurstofgehalte van
3%inafgas.
Artikel4.73 (lucht:emissiesandereafvalmeeverbrandingsinstallatiebepalen met
formulemengregel)
1.Voorhetbepalenvandeemissiegrenswaardenbijeenafvalmeeverbrandingsinstallatie als
bedoeldinartikel4.71,eerstelid,wordteenrekenformulegebruiktvoor: a.totaalstof, b.
gasvormigeenvluchtigeorganischestoffen,uitgedruktintotaalorganischekoolstof, c.
zwaveldioxide,
d.stikstofoxiden,
e.koolmonoxide,
f. zoutzuur, waarbij de Cproces-waarde 30 mg/m3 is, en
g. waterstoffluoride, waarbij de Cproces-waarde 10 mg/m3 is.
2.Dezerekenformuleis:
(Vafval
+ Vproces x Cproces)/(Vafval + Vproces) = C
waarbij wordt verstaandverstaan onder:
Vafval: volume van het afgas als gevolg van de verbranding van alleen afvalstoffen, bepaald op
basis van de indeomgevingsvergunninggespecificeerde afvalstof of categorie van afvalstoffen die
isgespecificeerdindeomgevingsvergunning met de laagste gemiddelde netto calorische waarde
en herleidtotomgerekendnaar de emissieconcentratie bij een genormaliseerd zuurstofgehalte
volgendevolgens de formule, bedoeld in artikel 4.53,temperatuurdruken drooggas4.81. Als de
warmte die vrijkomt bij de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen minder dan tienprocent
bedraagt10%is van de totale warmtedie in de afvalmeeverbrandingsinstallatie vrijkomende
warmtevrijkomt, wordt Vafval berekend op basis van een hoeveelheid afvalstoffen die bij
verbranding, bij de totale hoeveelheid vrijkomende
warmte, tienprocent10% van de vrijkomende warmte zou opleveren.
Cafval: intabel4.52aaangegevenwaardevoordedezestofuitgedruktinmilligramper kubiekemeter.Als
erintabel4.52aemissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.71, voor een stof in mg/m3. Als in de tabel
voor een stof meerdere waardenemissiegrenswaarden zijn opgenomen, heeft Cafval betrekking
op de daggemiddelde waarde. De Cafval-waarde wordt omgerekend naar het zuurstofgehalte van
de afvalmeeverbrandingsinstallatie.
Vproces: volume van het afgas als gevolg van het proces dat indegebeurt in de
afvalverbrandingsinstallatie plaatsvindt van de verbranding van brandstoffendie niet als
afvalstoffenzijn aan te merken brandstoffenalsafvalstoffen, bepaald bij een zuurstofgehalte
als bedoeld in artikel 4.534.81. Als geen regels gelden voor het volume van het afgas van
de afvalmeeverbrandingsinstallatie, wordt het werkelijke zuurstofgehalte in het afgas
gebruikt, zonder verdunning door toevoeging van luchtdie voor het verbrandingsproces
onnodigeluchtgebruikt.nietnodigis.
Cproces: waardeemissiegrenswaarde die voor deze stof geldtzougelden op grond van [PMgrote
stookinstallaties] [PM middelgrote stookinstallaties] voor het in werking hebben van andere
dangrotestookinstallaties,alsinhettypeinstallatieparagraaf4.3ofparagraaf4.31alsin deze
stookinstallaties andere brandstoffen dan afvalstoffen zouden worden gestookt. Alsgeen waarde
isvastgesteld,wordtdewaardebijmaatwerkvoorschriftvastgesteld.C: totale
waardeemissiegrenswaarde, bepaald bij een zuurstofgehaltedatisvastgesteld volgens artikel
4.53vastgesteldzuurstofgehalte4.81.
43. Voordetoepassingvanhetderdelidwordt Onder gemiddelde netto calorische waarde wordt
verstaan de hoeveelheidenergiedie op de onderste verbrandingswaarde is betrokken
hoeveelheidenergie die bij de verbranding van een bepaalde hoeveelheid brandstof
x

Cafval
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vrijkomt.
Tabel 4.52a Emissiegrenswaarden

Artikel4.74 (lucht:meetmethoden)
1.OphetbemonsterenvandeemissieenderesultatendaarvanisNEN-EN15259van toepassing.
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2.Ophetanalyserenenhetconserverenvandestoffen,isvantoepassing: a.voortotaalstof:NEN-EN
13284-1, b.voorgasvormigeenvluchtigeorganischestoffen,uitgedruktintotaalorganischekoolstof:
NEN-EN12619,
c.voorzwaveldioxide:NEN-EN14791, d.voor
stikstofoxiden:NEN-EN14792, e.voor
koolmonoxide:NEN-EN15058, f.voor
zoutzuur:NEN-EN1911,en g.voor
waterstoffluoride:NEN-ISO15713.
3.OphetanalyserenenhetconserverenvantotaalstofisopeencontinuemetingNEN-EN
132842vantoepassing.
Artikel4.75 (lucht:emissiescementovens) Voordeemissieindeluchtzijnde
emissiegrenswaardenbijeencementoven,dieeen afvalmeeverbrandingsinstallatieis,de
waarden,bedoeldintabel4.75.
Tabel 4.75Emissiegrenswaardencementovens
Stoffen

Halfuur-en
daggemiddeldeEmiss

Totaal stof

515 mg/Nm3

Gasvormige en vluchtige organische stoffen,
uitgedrukt in totaal organische koolstof

10 mg/Nm3

Zoutzuur

810 mg/Nm3

Waterstoffluoride

1 mg/Nm3

Zwaveldioxide

4050 mg/Nm3

StoffenStikstofoxiden

Halfuur-en
mg/Nm3

Maandgemiddelde

StikstofoxidenKwik

1800,05

70mg/Nm3,uitgezonderd

StoffenSom vancadmiumenthallium

Daggemiddelde0,05

Tienminutengemiddelde

KoolmonoxideSom van antimoon, arseen, chroom,
kobalt,koper,lood,mangaan,nikkelenvanadium

300,5 mg/Nm3

150mg/Nm3

Som van de afzonderlijke dioxinen en furanen,
gewogenvolgensdeequivalentiefactoren

0,1 ng/Nm3

Artikel4.76 (lucht:meetmethoden)
1.OphetbemonsterenvandeemissieenderesultatendaarvanisNEN-EN15259van toepassing.
2.Ophetanalyserenenhetconserverenvandestoffen,bedoeldintabel4.75,isopeen periodiekeen
parallelmetingvantoepassing:
a.voortotaalstof:NEN-EN13284-1,
b.voorgasvormigeen vluchtigeorganischestoffen,uitgedruktintotaalorganischekoolstof: NEN-EN
12619,
c.voorzoutzuur:NEN-EN1911, d.voor
zwaveldioxide:NEN-EN14791, d.voor
stikstofoxiden:NEN-EN14792, e.voor
kwik:NEN-EN13211,
f.voordesomvancadmiumenthallium:NEN-EN14385, g.voordesomvanantimoon,arseen,
chroom,kobalt,koper,lood,mangaan,nikkelen vanadium:NEN-EN14385,en
h.voordesomvandioxinenenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3.
3.OphetanalyserenenhetconserverenvantotaalstofisopeencontinuemetingNEN-EN
132842vantoepassing.
4.Voorhetberekenenvandeemissiesvandestoffenopgenomenintabel4.75wordtde
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Kwik

0,05mg/Nm3

Somvancadmiumenthallium

0,05mg/Nm3

Somvanantimoon,arseen,chroom, kobalt,
koper,lood,mangaan,nikkelen

0,5mg/Nm3

Som
van
dioxinen
en
furanen,
gedefinieerd als
de som van de
afzonderlijke
dioxinen
en
furanen,
gewogen volgens de bij tabel 66-2

0,1ng/Nm3

massaconcentratieomgerekendtoteenzuurstofgehaltevan10%inafgas.
Artikel4.77 (lucht:meetplichtcontinumeten)
1.Deemissiesindeluchtwordencontinugemetenvan: a.zwaveldioxide,totaalorganische
koolstof,zoutzuur,koolmonoxide,totaalstofen stikstofoxiden,en b.waterstoffluoride,tenzijvoor
zoutzuurbehandelingsstappenwordengevolgdwaardoor deemissiegrenswaardevoorzoutzuur
nietwordtoverschreden.
2.Alsvoorzoutzuurbehandelingsstappenwordengevolgdwaardoordeemissiegrenswaarde voor
zoutzuurnietwordtoverschreden,wordtperiodiektenminstetweemaalperjaar gemeten.
Artikel4.78 (lucht:continuemeting)
1.Eencontinuemetingalsbedoeldinartikel4.77omvatookdemetingvan:
a.hetzuurstofgehalte, b.detemperatuurvande
verbrandingskamer, c.dedruk,
d.hetwaterdampgehaltevanhetafgas,tenzijhetafgasdatalsmonsterwordtgebruikt, wordt
gedroogdvoordatdeemissiesindeluchtwordengeanalyseerd,en e.detemperatuurvanhetafgas.
2.Detemperatuurvandeverbrandingskamerwordtdichtbijdebinnenwandgemetenofop eenander
punt,datdoordeexploitantisaangetoondalsrepresentatief.Deoverige parameterswordengemeten
dichtbijdeplaatswaardeemissiemetingenwordenverricht.
Artikel4.79 (lucht:meetplichtperiodiekmeten)
1.Deemissiesindeluchtwordenperiodiektenminsteomdezesmaandengemetenvoor:
a.antimoon,
Tabel 4.52b Emissiegrenswaarden.arseen,
Totaalstof

Mengregel

Gasvormigeenvluchtigeorganische
stoffen,uitgedruktintotaalorganische
koolstof

Mengregel

Zoutzuur

Mengregel,waarbijvoorde Cproces-waarde devolgende
emissiegrenswaardegeldt:30mg/Nm3

Waterstoffluoride

Mengregel,waarbijvoorde Cproces-waarde devolgende
emissiegrenswaardegeldt:10mg/Nm3

Zwaveldioxide

Mengregel

Stikstofoxiden

Mengregel

Koolmonoxide

Mengregel

Kwik

0,02mg/Nm3

Somvancadmiumenthallium

0,015mg/Nm3
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Som van antimoon, arseen, chroom,
kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel en
vanadium

0,15mg/Nm3

Somvandioxinenenfuranen,
gedefinieerdalsdesomvande
afzonderlijkedioxinenenfuranen,
gewogenovereenkomstigdebijtabel
6b-2gesteldeequivalentiefactoren

0,1ng/Nm3

Tabel 4.52c.cadmium,
Stof

Teq

2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine(tcdd)

1

1,2,3,7,8-pentachloordibenzodioxine(pecdd)

0,5

1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine(hxcdd)

0,1

1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzodioxine(hxcdd)

0,1

1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzodioxine(hxcdd)

0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzodioxine(hpcdd)

0,01

octachloordibenzodioxine(ocdd)

0,001

2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan(tcdf)

0,1

d.chroom,
e.dioxinenenfuranen, f.
kobalt,
g.koper, h.
kwik, i.lood, j.
mangaan, k.
nikkel, l.
thallium,en m.
vanadium.
2.Inheteerstejaardateenafvalverbrandings-ofafvalmeeverbrandingsinstallatiein werkingis,wordt
deemissie van de stoffen, genoemd in het eerste lid, periodiek ten minste omdedriemaanden
gemeten.
3.Deemissievanstikstofoxidevaneenafvalverbrandingsinstallatiewordtperiodiekten minsteomdezes
maandengemeten,als: a.deafvalverbrandingsinstallatieeengezamenlijkeverbrandingscapaciteit
heeftvande ovens,waaruiteenafvalverbrandingsinstallatieofeenafvalmeeverbrandingsinstallatie
bestaat,zoalsberekenddoordefabrikantenbevestigddoordeexploitant,met inachtnemingvande
verbrandingswaardevanhetafval,vanminderdanzestonafvalper uur. b.eenvergunningisverleendof
voor28december2002eenontvankelijkeaanvraagomeen vergunningisingediendende
afvalverbrandingsinstallatieuiterlijkop28december2004 in gebruikisgenomen,en c.wordt
aangetoonddatemissiesvanstikstofoxidennietmeerzijndande emissiegrenswaarden,bedoeldintabel
4.69,aandehandvaninformatieoverdekwaliteit vanhetafval,degebruiktetechnologieënende
resultatenvandemonitoringvande emissies.
4.Hetgehaltezoutzuur,waterstoffluorideofzwaveldioxidewordt:
a.periodiekgemetentenminsteomdezesmaanden,of
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2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan(pecdf)

0,5

1,2,3,7,8–pentachloordibenzofuraan(pecdf)

0,05

1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan(hxcdf)

0,1

1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan(hxcdf)

0,1

1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan(hxcdf)

0,1

2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan(hxcdf)

0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan(hpcdf)

0,01

1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan(hpcdf)

0,01

octachloordibenzofuraan(ocdf)

0,001

b.nietgemeten,alswordtaangetoonddatdieemissieingeengevalhogerisdande toepasselijke
emissiegrenswaarde.
5.Hetgehalteantimoon,arseen,cadmium,chroom,kobalt,koper,kwik,lood,mangaan, nikkel,thallium
envanadiumwordtperiodiekeenmaalindetweejaargemetenenhetgehalte dioxinenenfuranenwordt
jaarlijksgemetenalsdeexploitant: a.aantoontdatdeemissiesindeluchtonderalleomstandigheden
minderdan50%zijn vandeemissiegrenswaardendievantoepassingzijn,of b.aantoontdathetafvaldat
wordtverbrandofmeewordtverbrandalleenbestaatuit bepaaldegesorteerdebrandbarefracties
ongevaarlijkafvaldatnietrecycleerbaaris,endaarbij aantoontaandehandvaninformatieoverdekwaliteit
vanditafvalenovermonitoringvande emissiesdatdeemissiesindelucht van de stoffen, genoemd in
het eerste lid, onder alle omstandighedenaanmerkelijklagerliggendandeemissiegrenswaardendie
vantoepassing
zijn.
Artikel 4.80 (lucht: moment vaststellen tijd, temperatuur en zuurstofgehalte) De
verblijftijd, de minimumtemperatuur en het zuurstofgehalte van de afgassen wordt
vastgesteld:
a.ophetmomentdatdeafvalverbrandings-ofafvalmeeverbrandingsinstallatieinwerking wordt
gesteld,en
b.ophetmomentdatdeafvalverbrandings-ofafvalmeeverbrandingsinstallatieonderde meest
ongunstigebedrijfsomstandighedeninwerkingisgesteld.
Artikel 4.534.81 (lucht: bepalen zuurstofgehalte voor omrekenenresultatenmeting)
1. De resultaten van de verrichte metingen, bedoeld in [PM]artikel4.77en4.79, worden
herleidomgerekend tot een
massaconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte, bedoeldindeartikelen4.51,4.52 en
4.55, volgens de formule: Es =
(21-Os)/(21-Om) x Em, waarbij
wordt verstaan onder:
Es: de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte,
Em: de gemeten emissieconcentratie,
Os: het genormaliseerde zuurstofgehalte, en
Om: het gemeten zuurstofgehalte.
2. Als afvalstoffen in een metzuurstofverrijkte atmosfeer worden verbrand of meeverbrand
diemetzuurstofisverrijkt, kunnen de meetresultaten worden herleidomgerekend tot een
zuurstofgehalte als de exploitant van de afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallatie aantoont dat dit de bijzondere omstandigheden van het
geval weergeeft.
3. Als de emissies in de lucht van stoffen, waarvoor bijPM emissiegrenswaarden zijn gesteld,
worden verminderd door behandeling van het afgas in een afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallatie waarin gevaarlijke afvalstoffen worden behandeld, vindt
herleidingnaarhetwordtalleenomgerekendnaarde zuurstofgehaltes alleenplaats als het gemeten
zuurstofgehalte hoger is dan het relevante genormaliseerde zuurstofgehalte.
Artikel4.82 (lucht:periodiekemeting)
1.Eenperiodiekemetingvanzoutzuur,waterstoffluoride,zwaveldioxideofstikstofoxiden bestaat
uiteenserievantenminstedriedeelmetingen.
2.Eendeelmetingduurteenhalfuur.Alshetmeettechnischnietmogelijkisdedeelmeting
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indietijdteverrichten,kandedeelmetingtenhoogstetweeuurduren.
3.Periodiekemetingenvankwik,desomvancadmiumenthalliumendesomvan antimoon,arseen,
chroom,kobalt,lood,mangaan,nikkelenvanadiumbestaanuiteen deelmetingovereen
bemonsteringsperiodevantenminsteeenhalfuurentenhoogste8 uurhoger.
4.Eenperiodiekemetingvandioxinenenfuranenbestaatuiteendeelmetingover een
bemonsteringsperiodevantenminste6uurentenhoogste8uur.
5.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Artikel 4.54 (berekenenemissies4.83(lucht:parallelmeting)
1.Geautomatiseerdemeetsystemenwordentenminstejaarlijksmetparallelmetingen
volgensNEN-EN14181gecontroleerd.
2.Eenparallelmetingdiewordtverrichtomdemeetapparatuurvoorcontinuemetingente
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verifiërenduurttenminsteeenhalfuur.
3.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Artikel4.84 (lucht:meetonzekerheid)
1.Hetresultaatvandecontinuemetingenperiodiekemetingishetuurgemiddeldeof
de
deelmeting verminderd met de meetonzekerheid van niet meer dan het percentage van de
emissiegrenswaarde of niet meer dan het aantal mg/m3, bedoeld in tabel 4.84.
2.Degevalideerdehalfuur- en daggemiddelden worden bij continue metingen en periodieke
metingen vastgesteld op grond van de valide gemeten halfuurgemiddelden, verminderd met
dewaardevanhet95%-betrouwbaarheidsinterval.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval
van
individuelemetingen.
Tabel 4.84Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Koolmonoxide
10
Zwaveldioxide
20
Stikstofoxide
20
Totaalstof
30
Totaalorganische
30
koolstof

Mg per m3 meter
5
10
14
1,5
3

Zoutzuur
Waterstoffluoride

4
0,4

40
40

Artikel4.85 (lucht:bepalenconcentratiedioxinenenfuranen) Bijhetbepalenvandetotale
concentratievandioxinenenfuranenwordende massaconcentratiesvandedioxinenendibenzofuranen,
bedoeldintabel4.85, vermenigvuldigdmetdetoxischeequivalentiefactoren,bedoeldindietabel,voordat
zeworden opgeteld.
Tabel 4.85
Stof

Afkorting

2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine

Toxische
equivalentie
factor

Tcdd

1

1,2,3,7,8-pentachloordibenzodioxine

Pecdd

0,5

1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzodioxine

hxcdd

0,1

1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzodioxine

hxcdd

0,1

1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzodioxine

hxcdd

0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzodioxine

hxcdd

0,01

ocdd

0,001

tcdf

0,1

2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan

pecdf

0,5

1,2,3,7,8–pentachloordibenzofuraan

pecdf

0,05

1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan

hxcdf

0,1

1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan

hxcdf

0,1

1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan

hxcdf

0,1

2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan

hxcdf

0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan

hpcdf

0,01

octachloordibenzodioxine
2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan
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1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan
octachloordibenzofuraan

1.Voordeberekeningvandeemissies:

hpcdf

0,01

ocdf

0,001

Artikel4.86 (lucht:berekeningvoldoenemissiegrenswaarden)
1.Aandeemissiegrenswaardenvoorafvalverbrandingsinstallatiesvoortotaalstof,totaal organische
koolstof,zoutzuur,waterstoffluorideenzwaveldioxidewordtiniedergevalvoldaan, als:
a. geen van de intabel4.52bopgenomenstoffenwordtdemassaconcentratieherleidtoteen
zuurstofgehaltevan6procentinafgasdaggemiddeldenhogerisdandeemissiegrenswaarde, en b. 97%
van de intabel4.52aopgenomenstoffenwordtdemassaconcentratieherleidtoteen zuurstofgehaltevan
11procentinafgashalfuurgemiddeldenineenkalenderjaarlagerisdande emissiegrenswaarde.
2. Als sprake is van emissies van de verbranding van afgewerkte olie wordt voor de
berekeningvandeemissiesdemassaconcentratieherleidtoteenzuurstofgehaltevan3 procentin
afgas.
3. Als sprake is van emissies in de lucht veroorzaakt door het stoken van vloeibare of
gasvormige brandstoffen wordt voor de berekening van de emissies de massaconcentratie
herleidtoteenzuurstofgehaltevan3procentinafgas.
4. Als sprake is het verstoken van vaste afvalstoffen worden de volgende jaarlijkse
gemiddelde inputeisen voor kwik gehanteerd:
a. bij het meeverbranden van niet meer dan 10 massaprocent afvalstoffen van de
gemiddelde jaarlijkse inzet van vaste brandstoffen of biomassa: 0,4 milligram kwik per
kilogram afvalstof berekend als droge stof, en b.bijhetmeeverbrandenvanmeerdan10
massaprocentafvalstoffenvandegemiddelde jaarlijkse inzet van vaste brandstoffen of
biomassa: (3,5/massaprocent + 0,05) milligram kwik per kilogram afvalstof berekend als
droge stof.
2.Aandeemissiegrenswaardenvoorafvalverbrandingsinstallatiesvoorstikstofoxiden wordt
voldaan,als: a.geenvandedaggemiddeldenhogerisdandeemissiegrenswaarde, b.geenvan
demaandgemiddeldenhogerisdandeemissiegrenswaarde,en
c.97%vandehalfuurgemiddeldenineenkalenderjaarlagerisdandeemissiegrenswaarde.
3.Aandeemissiegrenswaardenvoorafvalverbrandingsinstallatiesvoorkoolmonoxide wordtinieder
gevalvoldaan,als: a.97%vandedaggemiddeldenineenkalenderjaarlagerisdande
emissiegrenswaarde,en b.95%vanalle10-minutengemiddeldenineenperiodevan24uurlagerisdan
dieemissiegrenswaarde.
4.Aandeemissiegrenswaardenvoorafvalmeeverbrandingsinstallatiesvoortotaalstof,totaal
organischekoolstof,zoutzuur,waterstoffluoride,zwaveldioxide,stikstofoxidenenkoolmonoxide wordt
in ieder geval voldaan als geen van de daggemiddelden hoger is dan de emissiegrenswaarde.
5.Alscontinuemetingennietzijnvereist,wordtaandeemissiegrenswaardenvoor zwaveldioxide,
stikstofoxiden,waterstoffluorideenzoutzuuriniedergevalvoldaanalsgeen enkelegevalideerde
meetuitkomstvoordiestofhogerisdandeemissiegrenswaarde.
6.Aandeemissiegrenswaardenvoorkwik,desomvancadmiumenthallium,desomvan antimoon,
arseen,chroom,kobalt,lood,mangaan,nikkelenvanadiumendioxinenen furanenwordtinieder
gevalvoldaan,alshetgevalideerderesultaatvandeperiodieke metingenlagerisdande
emissiegrenswaardediedaarbijhoort.
Artikel 4.55 (afwijkendeemissie-eisencementovens4.87(lucht:bepaling
periodegemiddelden)
1.Halfuurgemiddeldenen10-minutengemiddeldenwordenbepaaldbinnendetijddatde
verbrandingsinstallatieinwerkingis,metuitzonderingvandetijddienodigisvoorde
inwerkingstellingenstilleggingvandeafvalverbrandingsinstallatiealsindietijdgeen afvalstoffen
wordenverbrand.
2.Bijdebepalingvanhetdaggemiddeldewordentenhoogstevijfhalfuurgemiddelden door
defectenofonderhoudvanhetsysteemvoorcontinuemetingenbuiten beschouwinggelaten.
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1.Methetoogophetbeperkenvandeemissiesnaardeluchtbijeencementovenals
dezeeen
afvalmeeverbrandingsinstallatie is, zijn de emissiegrenswaarden de waarden, genoemd in tabel
4.55.
2.Voordeberekeningvandeemissiesvandeindetabellen4.52a,4.52b,4.52c,en4.55 opgenomen
stoffenwordtdemassaconcentratieherleidtoteenzuurstofgehaltevantien procentinafgas.
Tabel 4.55Emissiegrenswaarden
Totaalstof

15mg/Nm3

Gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal
organischekoolstof

10mg/Nm3

Zoutzuur

10mg/Nm3

Waterstoffluoride

1mg/Nm3

Zwaveldioxide

50mg/Nm3

Stikstofoxiden

500mg/Nm3

Kwik

0,05mg/Nm3

Somvancadmiumenthallium

0,05mg/Nm3

Somvanantimoon,arseen,chroom,kobalt,koper,lood,mangaan, nikkel
envanadium

m
0,5

Somvandioxinenenfuranen,gedefinieerdalsdesomvande afzonderlijke
dioxinenenfuranen,gewogenvolgensdebijministeriële regelinggestelde
equivalentiefactoren

mg/Nm3

0,1ng/Nm3

3.Perkalenderjaarwordentenhoogstetiendaggemiddeldendoordefectenofonderhoudvan
hetsysteemvoorcontinuemetingenbuitenbeschouwinggelaten.
Artikel 4.56 (4.88 (lucht: overschrijding emissiegrenswaarden)
1. AlsHetistoegestaandatdeemissiein de lucht afkomstig van een
afvalverbrandingsinstallatieafvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie meer vande
stoffen bevat dan opgrondvan de artikelen4.51,4.52en4.55istoegestaanendithet
rechtsreeksemissiegrenswaarden,bedoeldinartikelen4.69,4.71,4.75,ofde emissiegrenswaarden
berekendvolgensartikel4.73,alsdithetrechtstreeks gevolg is van:
a. technisch onvermijdelijke storingen of,
b. stilleggingen van de afgasreinigingsapparatuur of meetapparatuur, of
c. defecten aan de afgasreinigingsapparatuur of meetapparatuur,isdittoegestaan.
2. Als de luchtemissie afkomstig van een afvalverbrandingsinstallatieafvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallatie meer vande stoffen bevat dan op grond van de artikelen
4.514.68, 4.524.69 en 4.554.75 is toegestaan, mag kan dethermischebehandelingvan
afvalstoffen niet langer dan 4 uur ononderbroken met de thermische behandeling van
afvalstoffen worden voortgegaanwordengecontinueerd.
3. Als de luchtemissie afkomstig van een afvalverbrandingsinstallatieafvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallatie meer vande stoffen bevat dan op grond van de artikelen
4.514.68, 4.524.69 en 4.554.75 is toegestaan en, de ovens verbonden zijn met dezelfde
afgasreinigingsinstallatie en er:
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a. sprake is van thermische behandeling van afvalstoffen, bedraagt de totale duur dat
thermischwordenbehandeld,zijn de ovens inwerkingzijn niet meer dan 60 uren per
kalenderjaar inwerking, en
b. geensprakeisvanthermischebehandelingvan afvalstoffen,bedraagtdetotaleduur dat niet
thermischwordenbehandeld,zijn de ovens inwerkingzijn niet meer dan 120 uren per
kalenderjaar inwerking verminderd met het aantal uren in het
jaarkalenderjaar dat de verbrandingsstraten onder de inomstandigheid,bedoeld onder a
bedoeldeomstandigheid, in werking zijn.
4. AlszichBij een omstandigheid als bedoeld in het tweede of derde lid voordoet,:
a. zijn de artikelen 4.514.69, 4.524.71,4.73 en 4.554.75, met uitzondering van de bij deze
artikelen gestelde emissiegrenswaarden voor koolmonoxide en gasvormige en vluchtige
organische stoffen, in de periode dat die omstandigheid zich voordoet, niet van toepassing,
en
b. is de halfuurgemiddelde emissiegrenswaarde van totaal stof 150 milligrampernormaal
kubiekemetermg/Nm3.
5. IngevalvanBij een defect van de afgasreinigingsapparatuur vermindertde
exploitantvandeafvalverbrandings-ofafvalmeeverbrandingsinstallatiewordt de
activiteit zo spoedig mogelijk oflegtdeexploitantdezestilverminderdofstilgelegd totdat
normale werking opnieuw mogelijk is.
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Artikel 4.574.89 (lucht enlozen:kwaliteitsborging:automatischsysteembijstoring
afgasreinigingsapparatuur) Methetoogophetbeperkenvanemissiesindeluchtwordtbijhet
exploiterenvaneen afvalverbrandingsinstallatieeneenafvalmeeverbrandingsinstallatieeenautomatisch
systeem gebruiktdatdetoevoervanafvalstoffenvoorkomtalsuitcontinuemetingenblijktdateen emissiein
deluchtalsgevolgvanstoringenofdefectenaandeafgasreinigingsapparatuurhoger isdaneen
emissiegrenswaarde.
1.OpdekwaliteitsborgingvangeautomatiseerdemetingsystemenisNEN-EN14181 van
toepassing.
2. Op de bekwaamheid van laboratoria is NEN-EN-ISO/IEC 17025 van toepassing.
3. Op een bemonsteringsstrategie, een meetdoel, meetplan, en een meetrapportage is
NEN-EN15259vantoepassing.
Artikel 4.584.90 (energie)
Als dit technisch mogelijk is, wordt de warmte die door het proces van thermische behandeling in
een afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie wordt opgewekt, teruggewonnen.
Artikel4.91 (energie:netto elektrischrendement)
1.Methetoogophetzuiniggebruikvanenergieengrondstoffenishetnettoelektrisch rendement
vaneenafvalmeeverbrandingsinstallatiemeteentotaalnominaalthermisch ingangsvermogen
van300MWofmeertenminste40%.
2.Hetnettoelektrischrendementwordtbepaaldoverdelaatstevijfjaardatde
afvalmeeverbrandingsinstallatieingebruikisof,alsdatgebruikkorterisdanvijfjaar,over deperiode
datdeafvalmeeverbrandingsinstallatieelektriciteitheeftgeleverdaanhet landelijk
hoogspanningsnet,waarbijdezeperiodenietkorterisdaneenjaar.
3.Ondernettoelektrischrendementwordtverstaandeaanhetlandelijk hoogspanningsnet,
bedoeldinartikel1,eerstelid,onderj,vandeElektriciteitswet1998, geleverdeelektriciteitgedeeld
doordeenergie-inhoudvandeingezettebrandstoffen.
4.Bijleveringaaneenwarmtenetalsbedoeldinartikel1,onderc,vandeWarmtewet,wordt: a.deenergieinhoudvandeingezettebrandstoffengecorrigeerdvoordeenergie-inhoudvan debrandstoffendie
additioneelwordengebruiktinverbandmetdewarmtelevering,en b.degeleverdeelektriciteitverhoogd
metdeelektriciteitsdervingdoordewarmtelevering.
5.Ditartikelisnietvantoepassingopeenafvalmeeverbrandingsinstallatiedieisbedoeldvoor hetdrogen
ofhetbehandelenvanvoorwerpenofmaterialendoordirectcontactmet verbrandingsgas.
Artikel 4.59 (4.92 (afval: beperken afvalstoffen)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen neemtdeexploitantvaneen
afvalverbrandings-ofafvalmeeverbrandingsinstallatiedeworden afvalstoffen nietalleen in
ontvangst dannadat
genomenals:
a. de massa van de afvalstoffen,voorzovermogelijkpercategoriealsgenoemdinde afvalstoffenlijst,
is bepaald en geregistreerd, zomogelijkpercategoriealsbedoeldindebijlage bijdeafvalbeschikking,
b. van de afvalstoffen,voorzoverhet gevaarlijke afvalstoffen betreft, representatieve monsters
zijn genomen, zo mogelijk voordat de lading wordt gelost en die monsters zijn geanalyseerd,
c. degenewaarvan de ontdoenervandieafvalstoffen,voorzoverhet gevaarlijke afvalstoffen
betreft,inontvangstwordengenomen de volgende
gegevens heeft verstrekt en daarvan de gegevens, bedoeld onder 1° en 2°, heeftzijn
gecontroleerd: 1°. de begeleidingsbrieven, bedoeld in artikel 10.39, eerste lid, onder b, van de
Wet milieubeheer en, voor zover van toepassing, op grond van bijlage IB bij de verordening
overbrenging afvalstoffen,
2°. de gegevens die vereist zijn bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen,
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3°. de gegevens over de gevaarlijke eigenschappen van de gevaarlijke afvalstoffen,
4°. de gegevens over de stoffen waarmee zij niet mogen worden gemengd,
5°. de gegevens over de bij de behandeling van de gevaarlijke afvalstoffen te treffen
voorzorgsmaatregelen,
6°. de fysische, en voorzoverals mogelijk, chemische samenstelling van de afvalstoffen, en
7°. alle overige gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van die
stoffen
voor het beoogde verbrandingsproces.
2. De monsters, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden ten minste een maand bewaard
na het thermisch behandelen van de partij waaruit de monsters zijn genomen,bewaard. De
omstandighedenwaaronderdemonsterswordenbewaardzijnzodatde fysische en chemische
samenstelling ongewijzigd blijft ongewijzigd.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a en c, worden ten minste vijf jarenjaar
bewaard na het thermisch behandelen van de partij waarop de gegevens betrekking hebben,
bewaard.
Artikel4.93 (afval:tests eigenschappenresiduen) Voordatdemethodenvan
verwijderingofrecyclingvanderesiduenwordenvastgesteld, wordenpassendetestsuitgevoerd
omnategaanwelkedefysischeenchemische eigenschappenenhetverontreinigendvermogenvan
deresiduenzijn.Dietestshebben betrekkingopdetotaleoplosbarefractieendeoplosbarefractie
zwaremetalen.
Artikel 4.60 (4.94 (afval: afvalverbrandingsresiduen en
terugwinnen warmte afvalverbrandingsinstallatie)
1. Met het oog op het voorkomen van het ontstaan van afvalverbrandingsresiduen en
een doelmatig beheer van afvalstoffen bij deexploitatievan een
afvalverbrandingsinstallatie worden afvalverbrandingsresiduen zoveelgerecycledalsdat
mogelijk indeafvalverbrandingsinstallatiezelfofdaarbuitengerecycledenwenselijkis.
2. Aan het eerste lid wordt bij afvalverbrandingsinstallaties in ieder geval voldaan als:
a2. dezezowordtEenafvalverbrandingsinstallatiewordtzo geëxploiteerd dat een niveau van
thermische behandeling wordt bereikt waardoor de totale hoeveelheid organische koolstof in
de slakken en de bodemas minder bedraagtis dan drieprocent3% van het droge gewicht van
het materiaal, of het gloeiverlies van de slakken en de bodemas minder bedraagtis dan 5
procent% van het droge gewicht van het materiaal, zo nodig na voorbehandeling van het
afval met passende technieken,.
b3. dezeEenafvalverbrandingsinstallatieis zo is uitgerust, gebouwd en geëxploiteerd dat, zelfs
in de meest ongunstige omstandigheden, het bij het proces ontstane gas, na de laatste
toevoer van verbrandingslucht, twee seconden op beheerste en homogene wijze wordt verhit
tot ten minste 850 gradenCelsius°C, gemeten dichtbij de binnenwand of op een ander
representatief punt van de verbrandingskamer, of de temperatuur twee seconden tot ten
minste 1.100 gradenCelsius°C wordt opgevoerd, als
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gevaarlijke afvalstoffen met een gehalte van meer dan 1 procent% gehalogeneerde organische
verbindingen, uitgedrukt in chloor, thermisch worden behandeld,
4.Bijhetexploiterenvaneenafvalverbrandingsinstallatiewordteenautomatischsysteem gebruikt dat
detoevoervanafvalstoffenvoorkomttotdatbijhetinwerkingstellende temperatuurisbereiktdieopgrond
vanhetderdelidisvereist enalsdevereistetemperatuur niet blijft gehandhaafd.
Artikel4.94a (afval:afvalverbrandingsresiduenenterugwinnen
warmteafvalverbrandingsinstallatie,hulpbrander)
c1. Elke verbrandingskamer van de afvalverbrandingsinstallatie wordt uitgerust met ten minste
ééneen hulpbrander die automatisch wordt ingeschakeld als de temperatuur van de
verbrandingsgassen, na de laatste toevoer van verbrandingslucht, tot onder de temperatuur
zaktdie op grond van onderdeel2°vereistetemperatuurzakt,artikel4.94,derdelid,isvereist. d2. De
hulpbrander wordt ook tijdens de inwerkingstelling en de stillegging van de
afvalverbrandingsinstallatie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de temperatuurdie op grond
van deonderdeel2°vereistetemperatuurartikel4.94,derdelid,isvereist tijdens deze
in werking stelling en stillegging steeds wordt gehandhaafd zolang de verbrandingskamer
onverbrande afvalstoffen bevat,.
e3. Naar de hulpbrander worden geen brandstoffen worden toegevoerd die hogere emissies
kunnen veroorzaken dan deemissies bij het stoken van gasolie voor de scheepvaart als
omschreven in artikel 1.1 van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging [PM], vloeibaar
gas of aardgas hetgevalis,en.
f. bij de exploitatie van de afvalverbrandingsinstallaties gebruik wordt gemaakt van een
automatisch systeem dat de toevoer van afvalstoffen voorkomt totdat bij het in werking
stellen de op grond van onderdeel b vereiste temperatuur is bereikt en als de vereiste
temperatuur niet gehandhaafd blijft.
Artikel4.95 (afval:afvalverbrandingsresiduenenterugwinnenwarmte
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afvalmeeverbrandingsinstallatie)
1. Met het oog op het voorkomen van het ontstaan van afvalverbrandingsresiduen en
een doelmatig beheer van afvalstoffen bij een afvalmeeverbrandingsinstallatie worden
afvalverbrandingsresiduengerecycledalsdatmogelijkenwenselijkis.
2. Aanheteerstelidwordtbij Een afvalmeeverbrandingsinstallatie iniedergevalvoldaanals:
1°.dezeis zo is ontworpen, uitgerust, gebouwd en geëxploiteerd dat, zelfs in de meest
ongunstige omstandigheden, het door de meeverbranding van afvalstoffen ontstane gas twee
seconden op beheerste en homogene wijze wordt verhit tot ten minste 850 gradenCelsius°C,
of de temperatuur twee seconden tot ten minste 1.100 gradenCelsius°Cwordt opgevoerd,
als gevaarlijke afvalstoffen met een gehalte van meer dan 1 procent% gehalogeneerde
organische stoffen, uitgedrukt in chloor, worden meeverbrand,en.
2°.bijdeexploitatievaneenafvalmeeverbrandingsinstallatie3.Erwordt een automatisch systeem
wordt gebruikt dat de toevoer van afvalstoffen voorkomt totdat bij het in werking stellen
de temperatuurisbereiktdie op grond van onderdeel1°vereistetemperatuuris bereikthet
tweedelidisvereist of als de vereiste temperatuur niet gehandhaafd blijft.
Artikel 4.614.96 (afval: beheer)
Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen is het beheer van een
afvalverbrandings- of een afvalmeeverbrandingsinstallatie in handen van een natuurlijk
persoon die in staat is deze te beheren.
Artikel 4.62 (4.97 (afval: ziekenhuisafval)
Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen wordt specifiekinfectieus ziekenhuisafval
rechtstreeks en in gesloten verpakking in de oven van een afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallatie geplaatst, zonder voorafgaande vermenging met andere
categorieën van afvalstoffen volgens de afvalstoffenlijstbijlagebijdeafvalbeschikking.
§ 4.44.5 Titaandioxide-installatie
Artikel 4.634.98 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het producerenmaken van titaandioxide.
Artikel 4.64 (mededeling4.99(informeren:omvangproductie)
Van Hetbevoegdgezagwordtjaarlijksvoor1maartgeïnformeerdover de omvang van de
productie
van titaandioxide over het daaraan voorafgaande kalenderjaar.
wordtjaarlijksvoor1maartmededelinggedaan.
Artikel4.100 (informeren:controlemeetsysteem) Hetbevoegdgezagwordttenhoogste
vierwekennadecontrole,bedoeldinartikel4.114, geïnformeerdoverderesultatenvandecontrolevan
hetgeautomatiseerdmeetsysteem.
Artikel 4.654.101 (geen afvalstoffen lozen)
De volgende afvalstoffen worden niet geloosd:
a. vaste afvalstoffen,
b. moederlogen afkomstig uit de filtratiefase na de hydrolyse van de oplossing van titanylsulfaat
van een installatie die het sulfaatproces toepast, waaronder in ieder geval:
1°. zure afvalstoffen die met deze logen zijn gecombineerd en die gemiddeld meer dan 0,5
procent% vrij
zwavelzuur en verschillende zware metalen bevatten, en

207

PRECONSULTATIE–CONCEPTBESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING–1OKTOBER
2°. de moederlogen die zijn verdund tot zedeze 0,5 procent% of minder vrij zwavelzuur
bevatten,
c. afvalstoffen afkomstig van een ippc-installatie waarin het chlorideproces wordt toegepast en
die meer dan 0,5 procent% vrij zoutzuur en verschillende zware metalen bevatten, waaronder in
ieder geval de afvalstoffen die zijn verdund tot zedeze 0,5 procent% of minder vrij zoutzuur
bevatten, en
d. filterzouten, slibvormige afvalstoffen en vloeibare afvalstoffen die vrijkomen bij de
behandeling doorconcentratiedoorconcentratie of neutralisatie van de afvalstoffen, bedoeld
onder b en c, en die verschillende zware metalen bevatten, met uitzondering van
geneutraliseerde en gefilterde of gedecanteerde afvalstoffen die,iniedersteekmonster, alleen
sporen van zware metalen bevatten en die voorverdunning een zuurgraad van meer dan 5,5
hebben,gemetenineensteekmonster.
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Artikel 4.664.102 (lozingen inop een oppervlaktewaterlichaam bij het sulfaatproces)
Voor het afvalwater afkomstig van een installatie waarin het sulfaatproces wordt toegepast
dat ineenoppervlaktewaterlichaam wordt geloosd,zijndeemissiegrenswaardeninieder
daggemiddeldeen opeenoppervlaktewaterlichaam,isdeemissiegrenswaarde55kg sulfaatperton
geproduceerdetitaandioxide in ieder kalenderjaargemiddelde dewaarden, genoemdintabel
4.66.
Tabel 4.66Emissiegrenswaardenafvalwater
Emissiegrenswaarden
Kalenderjaargemiddeldeinkgper
Stoffen
tongeproduceerdetitaandioxide

Daggemiddeldeinmgperton
geproduceerdetitaandioxide

Sulfaat
Onopgeloste
stoffen

100
2,5

400

IJzerverbindingen

0,6

150

Artikel 4.674.103 (lozingen inop een oppervlaktewaterlichaam bij het chlorideproces)
1. Voor het afvalwater afkomstig van een installatie waarin het chlorideproces wordt toegepast
dat ineenoppervlaktewaterlichaam wordt geloosd opeenoppervlaktewaterlichaam, zijn de
emissiegrenswaarden iniederdaggemiddeldeeniniederkalenderjaargemiddeldeperton
geproduceerdetitaandioxide, de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.674.103.
2. Als natuurlijk rutiel, synthetisch rutiel of slakken worden gebruikt, geldenzijn de voor die
grondstoffen genoemdebedoelde emissiegrenswaarden naarvan toepassing in evenredigheid
van de hoeveelheden waarin zedezestoffen worden gebruikt.
Tabel 4.674.103 Emissiegrenswaarden afvalwater

Chloride
Chloride
Chloride
Chloride

bij
bij
bij
bij

gebruik
gebruik
gebruik
gebruik

Onopgelostestoffen
IJzerverbindingen

van
van
van
van

natuurlijk rutiel
synthetisch rutiel
slakken
slakken voor emissies in

Emissiegrenswaarden
Emissiegrenswaarden
kalenderjaargemiddel
de in kg per ton
geproduceerde

Daggemiddeldein
mgperton
geproduceerde
titaandioxide

130
228
330
450
2,5
0,6

400
150

Artikel4.104 (afbakeningmogelijkheidmaatwerkregelof maatwerkvoorschrift)
Meteenmaatwerkregelofmaatwerkvoorschriftwordende artikelen4.102en4.103niet
versoepeld.
Artikel 4.684.105 (normbladen bemonsteringhetbemonsteren, conservering en
analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Op ontsluitinghetontsluiten van een monster is NEN-EN-ISO 15587-1 van toepassing.
4. OpeenanalysevandeBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomen, en dezuurgraadophetanalyseren is van toepassing:
a. voor de zuurgraad: NEN-ISO 10523, b.
voor sulfaat: NEN-ISO 22743, en c.voor
onopgelostestoffen:NEN-EN872, d.voor
ijzerverbindingen:NEN6966,en
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ec. voor chloride: NEN-EN-ISO 15682,. waarbijonopgelostestoffen
wordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel 4.694.106 (bemonsterplicht lozingen)
Met het oog op het bepalen of aan de emissiegrenswaarden in de artikelen 4.66 en 4.67 wordt
voldaan,wordt Het afvalwater dat wordt geloosdiniedergevaltenminste iedere zes maanden
bemonsterd door een met het debiet
evenredige steekproef over een periode van 24 uur, en geanalyseerd op:
a. de zuurgraad, b.onopgeloste
bestanddelen, c.
ijzerverbindingen,
db. sulfaat, bij het sulfaatproces, en
ec. chloride, bij het chlorideproces.
Artikel4.107 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.704.108 (lucht: emissie zuurdruppels)
Met het oog op het beperkenbeschermen van emissiesnaardekwaliteitvan de lucht wordt de
emissie van zuurdruppels in
de lucht voorkomen.
Artikel 4.714.109 (lucht: emissies)
Voordeemissieindelucht bij het producerenmaken van titaandioxide via het chlorideproces en
sulfaatproces
zijn de emissiegrenswaarden voor titaandioxide inkalenderjaargemiddeldenenuurgemiddelden
pertongeproduceerdetitaandioxide, de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.714.109.
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Tabel 4.714.109 Emissiegrenswaarden titaandioxide
StoffenStof
Emissiegrenswaardein
kalenderjaargemiddelde in
kg/ton geproduceerde
titaandioxide

Emissiegrenswaardein
uurgemiddelde in mg/Nm3
per ton geproduceerde
titaandioxide

Totaal stof, waarbij
massastroom ten minste
200 g/uur

0,2

5

Totaal stof, waarbij
massastroom minder dan
200 g/uur

0,2

20

Gasvormig
zwaveldioxide en

1,7

50

Artikel 4.724.110 (lucht: emissies bij producerenmaken via chlorideproces) Voorde
emissieindelucht bij het producerenmaken van titaandioxide via het chlorideproces zijn de
emissiegrenswaardeninkalenderjaargemiddelde,daggemiddelde,enmomentanewaardeper ton
geproduceerdetitaandioxide, de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.724.110.
Tabel 4.724.110 Emissiegrenswaarden titaandioxide bij chlorideproces
StoffenStof
Emissiegrenswaardein
Emissiegrenswaarde
Emissiegrenswaard
kalenderjaargemiddelde in
in daggemiddelde in
ein momentane
kg/ton per geproduceerde
mg/Nm3 per ton
waarde in mg/Nm3
titaandioxide
geproduceerde
per ton
titaandioxide
geproduceerde
titaandioxide
Zoutzuur (HCl)
Chloor

0,1

10
3

40

Artikel 4.734.111 (lucht: meetmethoden)
1.Ophetbemonsterenvandeemissieenderesultatendaarvan isNEN-EN15259van toepassing.
12. Op het analyseren en het conserveren van de stoffen, bedoeld in tabel 4.119, is op een
periodieke of eenmeting en parallelmeting van emissies zijn van toepassing: a. voor
totaal stof: NEN-EN 13284-1,
b. voor zoutzuur en chloor: NEN-EN 1911,
c. voor zwaveldioxide en zwaveltrioxide: NEN-EN 14791,
d. voor zuurstof: NEN-EN 14789,
e. voor waterdamp: NEN-EN 14790, en
f. voor debiet: ISO 10780.
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2. Ophetanalyserenenhetconserverenvantotaalstof,is op een continue meting vantotaal stofis
NEN-EN 132842 van toepassing.
3.Opdebekwaamheidvaneenlaboratorium isNEN-EN-ISO/IEC17025vantoepassing.
Artikel 4.744.112 (lucht: meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetErwordtgemeten of aan de emissiegrenswaarden,
bedoeld in de artikelen 4.704.108 en 4.714.109, wordt voldaan.
2. De meting van de emissies omvat:
a. een continue meting van de emissieconcentratie van totaal stof afkomstig uit puntbronnen
met een massastroom van ten minste 200 gramperuurg/u,
b. een eenmalige meting van de emissieconcentratie van totaal stof afkomstig uit puntbronnen
met een massastroom van minder dan 200 gramperuurg/u, en
c. een continue meting van de emissieconcentratie van gasvormig zwaveldioxide en
zwaveltrioxide afkomstig van de ontsluiting en roosting uit installaties voor de concentratie van
afvalzuren als het sulfaatproces wordt gebruikt, en
d. als het chlorideproces wordt gebruikt:
1°. een eenmalige meting van de emissieconcentratie van gasvormig zwaveldioxide en
zwaveltrioxide,
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2°. een continue meting van de emissieconcentratie van chloor afkomstig uit de voornaamste
bronnen, en
3°. om het jaar een periodieke meting van de emissieconcentratie van zoutzuur.
Artikel 4.754.113 (lucht: metingeenmalige,periodieke en
monitoringsresultatencontinuemeting)
1.Deeenmaligemetingbestaatuitdriedeelmetingenvantenminstevijftienminutenen tenhoogste
eenhalfuur.Ditgeldtnietalseenlangerebemonsteringstijdvoortvloeituit demeetmethodeofde
wijzevanbemonsteren.
2.Eenperiodiekemetingbestaatuittenminstedriedeelmetingenvaneenhalfuur.Alshet
meettechnischnietmogelijkisomdedeelmetingindietijdteverrichten,kande deelmetingtenhoogste
tweeuurduren.
3.Hetresultaatvandeeenmaligemetingisdedeelmeting,verminderdmetde meetonzekerheidvan
nietmeerdanhetpercentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldin tabel4.113.
4.Hetresultaatvanperiodiekemetingishetuurgemiddeldeofdedeelmeting,verminderd metde
meetonzekerheidvannietmeerdanhetpercentagevandeemissiegrenswaarde, bedoeldintabel
4.113.
5.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
16. Metingenom De emissiestebepalen,zijnrepresentatiefmetingwordtuitgevoerddooreen daarvoor
geaccrediteerderechtspersoon.
Tabel 4.113 Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Zwaveldioxide
20
Stikstofoxide
20
Totaalstof
30
Debiet
20
Overig
40
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Artikel 4.764.114 (lucht en lozen: kwaliteitsborgingparallelmeting)
1. Opdekwaliteitsborgingvan Geautomatiseerde metingsystemenismeetsystemenworden
jaarlijksmetparallelmetingenvolgens NEN-EN 14181 vantoepassinggecontroleerd.
2. Op De bekwaamheid van laboratoria is NEN-EN-ISO/IEC 17025 van toepassingmetingwordt
uitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
3.Opdebemonsteringsstrategie,hetmeetdoel,hetmeetplan,endemeetrapportageis
NEN-EN15259vantoepassing.
§ 4.54.6 Clausinstallatie
Artikel 4.774.115 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het producerenmaken van zwavel in een olieraffinaderij
volgens het
Clausproces of modificaties van het Clausproces.
Artikel 4.784.116 (lucht: omzettingsgraad geconcentreerd waterstofsulfide)
1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht is De
omzettingsgraad van geconcentreerd waterstofsulfide (H2S)gemiddeldvaneen
installatiediezwavelproduceertis per maand gemiddeld ten minste 99,8%.
2. Voor een bestaande installatie diezwavelproduceert waarvoor [PMdatuminwerkingtreding
vierdetrancheActiviteitenbesluit]op1januari2016 een omgevingsvergunning voorhet oprichten,
hetveranderenofveranderenvandewerkingofhetinwerkinghebbenvaneen inrichtingopgrondvan
artikel2.1vandeWetalgemenebepalingenomgevingsrecht in werking was en onherroepelijk was
waarin een lagere omzettingsgraad is vastgelegd, geldt de in die omgevingsvergunning
opgenomen lagere omzettingsgraad.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op een bestaande installatie diezwavel
produceert waarvan de verwerkingscapaciteit van de totale installatie met meer dan 50
procent% wordt verhoogd.
§ 4.64.7 Asfaltcentrale
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Artikel 4.794.117 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het maken ofverwerken van asfalt ofasfaltproducten.
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Artikel4.118 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.117,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.80 (bodem:4.118a (bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met bitumen,kalksteen,
cement wordenasfalten
ofvliegaswordtasfaltasfaltproducten gemaakt ofverwerkt boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.
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Artikel4.118b (lozingsrouteafvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozenafvalwater
afkomstig van het maken van asfalt of asfaltproducten geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel4.118c (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.814.119 (lucht: emissies)
1. Voor de emissiegrenswaardeninafzonderlijkemetingzijndeemissieindeluchtzijnde
emissiegrenswaarden,de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.814.119,gemetenineenmalige
meting.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.814.119,nietoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt voor polycyclische koolwaterstoffen in ieder geval voldaan als aan
de kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat volgens de BRL 9320 wordt voldaan.
4. Aan het eerste lid wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als de emissies van
dedroogtrommelendeinstallatievoordeproductievanasfalt: a.wordenafgezogen,en
b. door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Tabel 4.814.119 Emissiegrenswaarden
StoffenStof

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

OndergrenswaardeOnder
grens in kg/jrjaar

polycyclische
aromatische
koolwaterstoffen (PAK)

0,05

0,075

totaal stof

5

100

stikstofoxiden (NOx),
berekend als NO2
stikstofdioxiden

50

1000

zwaveloxiden (SOx),
berekend als SO2
zwaveldioxiden

50

1000

200

250

vluchtigegasvormige
organische stoffen

Artikel 4.824.120 (lucht: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvandeemissie en de resultaten vaneenbemonstering van
de stoffen, genoemd in tabel 4.81,daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.814.119, is van toepassing:
a. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: [PM]NEN-ISO11338-1enNEN-ISO11338-2, b.
voor totaal stof: NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2,
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c. voor stikstofoxiden (NOx), berekend als NO2:[PM]stikstofdioxide:NEN-EN14792,
d. voor zwaveloxiden (SOx), berekend als SO2:[PM]zwaveldioxide:NEN-EN14791, en
e. voor vluchtigeindividuelegasvormige organische stoffen:[PM]componenten:NPR-CEN/TS
13649:2014.
3. Emissies worden herleidomgerekend tot een volumegehalte aan zuurstof van 17%.
Artikel 4.834.121 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.814.119, wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregelen, bedoeld in 4.814.119, derde en
vierde lid, worden toegepast.
Artikel4.122 (lucht:momenteenmaligemeting)
1.Eeneenmaligemetingwordtverrichtbinnenvierwekennadateenemissiegrenswaarde van
toepassingwordt.
2.Alsdooreen wijzigingvanbrandstofandereemissiegrenswaardenvantoepassingworden, wordt
binnen vier weken na de wijziging een nieuwe eenmalige meting verricht.
3.Alsdeemissiegrenswaardenwordennageleefd doorhetstokenvanbrandstofmeteen bekend
zwavelgehalte en de asfaltmenginstallatie niet is uitgerustmetapparatuurvoorhet verminderen
vandeemissievanzwaveldioxide,iseenmetingvanzwaveldioxidenietnodig.
Artikel 4.844.123 (lucht: berekeningnaafzonderlijkeeenmalige meting)
1. Een afzonderlijkeeenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien
minuten en ten hoogste dertigminuten.
eenhalfuur.Ditgeldtniet 2. als geenvandedeelmetingenaangeeftdateenemissie hoger is
dan de emissiegrenswaarde, genoemd in tabel 4.81, wordt voldaaneenlangere
bemonsteringstijdvoortvloeituitdemeetmethodeofdewijzevanbemonsteren.
2.Hetresultaatvandeeenmaligemetingisdedeelmeting,verminderdmetde meetonzekerheidvan
nietmeerdanhetpercentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldin tabel4.123.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
3. Als een van de deelmetingen aangeeft dat een emissie hoger is dan de
emissiegrenswaarde, genoemd in tabel 4.81, wordt de afzonderlijke meting herhaald binnen
drie maanden na de laatste deelmeting van de afzonderlijke meting.
4. Als een van de deelmetingen van de herhaalde afzonderlijke meting aangeeft dat de
hogere emissie die aanleiding was voor de herhaalde afzonderlijke meting, opnieuw
hogerisdande

217

PRECONSULTATIE–CONCEPTBESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING–1OKTOBER

emissiegrenswaarde, genoemd in tabel 4.81, worden maatregelen getroffen om
verdereoverschrijdingtevoorkomen.
5.Vandeemissiegrenswaardebijeenafzonderlijkemetingmogendevolgende
percentageswordenafgetrokken:
a.voorzwaveldioxide(SO2):20, b.
voorstikstofoxiden(NOx):20,
c.
voortotaalstof:30,
d. voor vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal organische koolstof: 20, en
e.vooroverigestoffen:40.
Artikel4.85 (lucht:meetinstantieafzonderlijkemeting)
14. Methetoogopdebetrouwbaarheidvan De meting wordt eenafzonderlijkemeting,een
parallelmetingeneenreferentiemetingverrichtuitgevoerd door een instantiedie daarvoor is
geaccrediteerddooreenaccreditatie-instantiegeaccrediteerderechtspersoon.
25. EenafzonderlijkeDe meting kan ook worden uitgevoerdverricht door een bedrijfdat
beschiktoverpersoonofinstellingdiedaarvoor een geldig certificaat heeft dat is afgegeven door
een instantie die isgeaccrediteerd door een accreditatie-instantie isgeaccrediteerd om
uitvoering te kunnen geven aan de ‘Beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en
inspecties aan stookinstallaties,Scope6’ die onderdeel isuitmaakt van de ‘Certificatieregeling
voor inspectie en onderhoud stookinstallaties’ van de Stichting Certificatie Inspectie en
Onderhoud Stookinstallaties,alshijdiemetinguitvoertvolgensScope6.
Tabel 4.123 Meetonzekerheid
Stof
Zwaveldioxide
Stikstofoxide
Totaalstof
Debiet
Vluchtigeorganischestoffen,uitgedrukt in
totaalorganischekoolstof

Percentagemeetonzekerheid
20
20
30
20
20

Overig

40

Artikel 4.864.124 (lucht: metingenmonitoringsresultatenberekening
emissiegrenswaarde)
1. MetingenomAan de emissiestebepalen,zijnrepresentatiefemissiegrenswaarden
wordtvoldaanalsgeenvandemetingenhogerisdandeemissiegrenswaarde.
2. Monitoringsresultaten worden op geschikte wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.
Artikel4.87 (lucht:momentafzonderlijkemeting)
1.Binnenvierwekennahetvantoepassingwordenvaneenemissiegrenswaardewordt een
afzonderlijkemetingverricht.
2. Als door een wijziging van brandstof andere emissiegrenswaarden van toepassing worden,
wordt binnen vier weken na de wijziging een nieuwe afzonderlijke emissie in een van de
deelmetingen hoger is dan de emissiegrenswaarde wordt de eenmalige meting herhaald
binnen drie maanden na de laatste deelmeting van de eenmalige meting verricht.
3.Als de hogere emissie die aanleiding was voor de herhaalde eenmalige meting opnieuwhoger is
dan de emissiegrenswaarde worden maatregelen genomen omverdereoverschrijdingte
voorkomen.
3. Als de emissiegrenswaarden in acht worden genomen door het stoken van brandstof met
een bekend zwavelgehalte en de asfaltmenginstallatie is niet uitgerust met apparatuur voor
het reduceren van de emissie van zwaveldioxide, is een meting van zwaveldioxide niet
nodig.
Artikel4.88 (lucht:algemenenormbladenvoor meting) Methetoogopdebetrouwbaarheid
vandemetingisopdebemonstering,hetmeetdoel,het meetplan,endemeetrapportageNEN-EN15259
vantoepassing.
Artikel4.89 (lucht:normbladenperiodiekeenparallelmeting emissies)
Opeenperiodiekeofeenparallelmetingvanemissieszijnvan toepassing:
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a.voortotaalstof:NEN-EN13284-1, b.
voorstikstofoxiden:NEN-EN14792, c.
voorzwaveldioxide:NEN-EN14791,
d. voor totaal organische koolstof: NEN-EN 12619, e.voorpolycyclischearomatische
koolwaterstoffen:NEN-ISO11338-1enNEN-ISO11338-2, f.voorzuurstof:NEN-EN14789,
g.voorwaterdamp:NEN-EN14790,en h.
voordebiet:ISO10780.
Artikel 4.904.125 (lucht: storingenuitzonderingenopemissiegrenswaarden)
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1. Met het oog op het beperken van de emissie naarin de lucht is een stookinstallatie
waarvan de emissie vanwegedoor een storing niet voldoet aan de emissiegrenswaarden, ten
hoogste 120 achtereenvolgende uren na het optreden van de storing in gebruik, meteen
maximumvantottenhoogste 120 uren per kalenderjaar.
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2. Als de stookinstallatie na 120 uren niet aan de emissiegrenswaarden voldoet, wordt
de stookinstallatie buiten bedrijf gesteld.
3. Als een storing samenhangt met de brandstof die in een stookinstallatie wordt verstookt:
a. kan 120 uren een andere brandstof worden gebruikt, en
b. zijn tijdens die 120 uren de emissiegrenswaarden niet van toepassing.
4. Een stookinstallatie die een stookinstallatie vervangt die buiten bedrijf is gesteld in verband
met onderhoud, reparatie of definitieve vervanging voor ten hoogste zes maanden, en die is
afgekoppeld van de brandstoftoevoer of van het stoom-stroom- of elektriciteitsnet waaraan zij
levert, voldoet ten minste aan de emissiegrenswaarden die gelden voor de stookinstallatie die
buiten bedrijf is gesteld.
5. De emissie van stoffen waarvoor emissiegrenswaarden zijn vastgesteld, wordt voor een
vervangende stookinstallatie binnen vier weken nadat de vervangende installatie in bedrijf
is gesteld, bepaald door een afzonderlijkeeenmalige meting.
Artikel 4.914.126 (lucht: keuring opoptimaleverbranding)
1. Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht wordt een asfaltmenginstallatie ten
minste eenmaal per vier jaar gekeurd op optimale verbranding.
2. De keuring wordt voor de eerste keer uitgevoerd binnen zes weken na
ingebruiknamenadatdeasfaltmenginstallatieingebruikisgenomen.
3. De keuring omvat:
a. de afstelling voor de verbranding,
b. het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht, en
c. de afvoer van verbrandingsgassen.
4. De keuring wordt verricht door een bedrijfdatbeschiktpersoonofinstellingdiedaarvoor over een
geldig certificaat beschikt dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie- instantie
is geaccrediteerd om uitvoering te kunnen geven aan de Beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren
van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties die onderdeel uitmaakt van de
‘Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud stookinstallaties’ van de Stichting Certificatie
Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties.
5. Als uit de keuring blijkt dat de stookinstallatie onderhoud nodig heeft, vindtwordt dat
onderhoud binnen twee weken na de keuring plaatsverricht.
§ 4.74.8 Betoncentrale
Artikel 4.924.127 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het maken van betonmortel.
Artikel 4.934.128 (aanwijzing modules: bodemonderzoek) enbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.127,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldin paragraaf 5.1.1isvantoepassing5.4.2.
Artikel 4.944.129 (melding:aanvang lozing)
1. Het is verboden betonmorteltemakenhetafvalwaterafkomstigvandeactiviteit,bedoeld in
artikel4.127,telozen zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Hetisverbodenbijhetlozenaftewijkenvandegegevensenbescheidendiebijeen meldingzijn
verstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordieafwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.delozingsroute,
b.delocatievanhetlozingspunt,en
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c.als in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd: het maximale lozingsdebiet in m3/u en
hetvolumevandebezinkvoorzieninginm3.
Artikel 4.954.130 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het doseren en
mengen van goederen tot betonmortel)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vliegas,
poederkoolvliegas en gegranuleerde hoogovenslakken vindt het doseren en mengen van
goederenwordengoederengedoseerdengemengd tot betonmortel plaats boven een
aaneengesloten bodemvoorziening.
Artikel 4.96 (lozingsroute4.131(hergebruikvan afvalwater)
Methetoogophetbeperkenvandehoeveelheidafvalwaterwordtspoelwaterhergebruikt.
Artikel4.132 (lozingsroutesafvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel
en het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd, geloosd inop een
oppervlaktewaterlichaam ofineenschoonwaterriool.
2. Hetafvalwaterkanookwordengeloosdineenvuilwaterriool als lozen inop een
oppervlaktewaterlichaam ofineenschoonwaterriool niet mogelijk is omdat:
a. de afstand tot het dichtstbijzijnde oppervlaktewaterlichaam ofschoonwaterriool, meer dan
veertigmeter40m is, gerekend vanaf de perceelsgrens van het perceel waar het afvalwater
vrijkomt,of. b.decapaciteitvaneenschoonwaterrioolwaarophetperceelisaangeslotenonvoldoende is
voorhettelozendebiet,
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3.Inafwijkingvanheteerstelid kan ookhetafvalwater worden geloosd op een vuilwaterriool.
oppervlaktewaterlichaamalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsroute is
toegestaan.
Artikel 4.974.133 (lozing inop een oppervlaktewaterlichaam)
1. Voor het afvalwater dat in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd, is de
emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen in ieder steekmonster 100 milligram per
liter.
21. Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanalsergeenvisueleverontreinigingis, en Het
afvalwater datwordtgeloosdopeenoppervlaktewaterlichaam wordt geleid door een
bezinkvoorziening met een capaciteit die is afgestemd op de hoeveelheid en de mate van
verontreiniging van het afvalwater.
2.Voordatafvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/l, gemeten in
eensteekmonsterenisdezuurgraadtenhoogstepH10,gemetenineensteekmonster.
Artikel 4.98 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1.OpeenbemonsteringvanhetafvalwaterisNEN-EN15259vantoepassing,eneen monsteris
nietgefiltreerd.
2.OpdeconserveringvaneenmonsterisNEN-EN14792vantoepassing.
3.OpeenanalysevandeonopgelostestoffenisNEN-EN872isvantoepassing.
Artikel 4.994.134 (lozing in een vuilwaterriool ofschoonwaterriool)
1.Voorhetafvalwaterdatineenvuilwaterrioolofeenschoonwaterrioolwordtgeloosd,
isde
emissiegrenswaardevooronopgelostestoffeniniedersteekmonster300milligram perliter.
21. Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanals Het afvalwater datwordtgeloosdineen
vuilwaterriool wordt geleid door een bezinkvoorziening met een capaciteit die is afgestemd op
de hoeveelheid en de mate van verontreiniging van het afvalwater.
2.Voordatafvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in
eensteekmonster.
Artikel 4.1004.135 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringvan het bemonsterenvan afvalwater NEN-EN15259isNEN6600-1 van
toepassing, en een is monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN14792NEN-EN-ISO5667-3 van
toepassing.
3. Op eenanalysehetanalyseren van deeenmonsterisvantoepassing: a.
voor onopgeloste stoffen is: NEN-EN 872 vantoepassing.,en b.voorde
zuurgraad:NEN-ISO10523.
Artikel4.136 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.1014.137 (lucht: binnen doseren en mengen van goederen tot betonmortel)
Met het oog op het voorkomen of het beperken van diffuse emissies naarin de lucht worden
goederen behorende tot stuifklasse S1 als bedoeld in bijlage 2II, binnenineengeslotenruimte
gedoseerd en gemengd.
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Artikel 4.1024.138 (lucht: emissie totaal stof bij het doseren en mengen van
goederen tot betonmortel)
1. Voordeemissieindelucht bij het doseren en mengen van goederen is de
emissiegrenswaarde inafzonderlijkemeting5milligramvan totaal stof pernormaalkubieke
meter5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.
2. Als de emissie niet meer is dan 100 kilogram totaal stof per jaar, is Het eerste lid niet van
toepassing alsdeemissievantotaalstofnietmeerisdan100kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de lucht afkomstig van
ontluchtingsopeningen door een geschikte filtrerende afscheider wordt gevoerd.
Artikel 4.1034.139 (lucht: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringenresultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van totaal stof en
resultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van totaal stof is NEN-EN
13284-1 ofNEN-EN13284-2 van toepassing.
Artikel 4.1044.140 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodeErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.1024.138,
derde lid, wordt toegepast.
Artikel 4.1054.141 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
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1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldinartikel4.102,eerstelid,vindtplaats onder
procescondities die representatief zijn voor de normale bedrijfsvoering.
21. De afzonderlijkeeenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminstevijftien
minutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere bemonsteringstijd
voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.
32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de drie
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdan30%vande
emissiegrenswaarde.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
Artikel 4.1064.142 (lucht: verspreidenafvoeren emissies bij het doseren en
mengen van goederen tot betonmortel)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van emissiesnaar de luchtgezondheid
worden bij het doseren en mengen van goederen tot betonmortel emissies indelucht
bovendaks en omhoog gericht afgevoerd alsbinnen50metervaneenemissiepunteen
beperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt.
Artikel 4.1074.143 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het reinigen
van met betonmortel verontreinigde onderdelen en voorzieningen)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met betonmortel
worden metbetonmortel verontreinigde onderdelen en voorzieningen gereinigd boven
een aaneengesloten bodemvoorziening.
§ 4.84.9 Vormgeven betonproducten
Artikel 4.1084.144 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het vormgevenmaken van producten met betonmortel.
Artikel 4.1094.145 (aanwijzing modules: bodemonderzoek) enbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.144,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldin paragraaf 5.1.1isvantoepassing5.4.2.
Artikel 4.1104.146 (melding:aanvang lozing)
1. Het is verboden productenvormtegevenmetbetonmortelhetafvalwaterafkomstigvan de
activiteit,bedoeldinartikel4.144,telozen zonder dit ten minste vier weken voor het begin
ervantemelden.
aanvangtemelden.
2.Hetisverbodenbijhetlozenaftewijkenvandegegevensenbescheidendiebijeen meldingzijn
verstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordieafwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
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a.delozingsroute, b.delocatievanhet
lozingspunt,en
c. als in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd: het maximale lozingsdebiet in m3/u.
Artikel 4.1114.147 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het uitwassen
van beton) Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met
betonmortel wordt beton uitgewassen boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
Artikel 4.1124.148 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het
aanbrengen van ontkistingsmiddel op bekisting)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met
ontkistingsmiddelen vindthetaanbrengendaarvanwordtontkistingsmiddel op bekisting anders
danbijeenbouwplaatsplaatsaangebracht boven een aaneengesloten bodemvoorziening,met
uitzonderingvanhetaanbrengenvanbekistingbijeenbouwplaats.
2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat
afslaat als het dompelbad vol is.
Artikel 4.113 (preventieen4.149 (hergebruik van afvalwater)
1. Met het oog op het beperken van de hoeveelheid afvalwater en de verontreiniging van
het afvalwater wordt bij het uitwassen van beton spoelwater hergebruikt.
2. Alshettechnischhaalbaaris,wordtdrooggereinigdenEr worden biologisch
afbreekbare ontkistingsmiddelen gebruikt,tenzijdatredelijkerwijsnietmogelijkis.
Artikel 4.1144.150 (lozingsroutes afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het uitwassen van beton geloosd inop een oppervlaktewaterlichaam ofin
eenschoonwaterriool.
2. Hetafvalwaterkanookwordengeloosdineenvuilwaterriool als lozen inop een
oppervlaktewaterlichaam ofineenschoonwaterriool niet mogelijk is, omdat:
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a. de afstand tot het dichtstbijzijnde oppervlaktewaterlichaam ofschoonwaterriool meer dan veertig
meter40m is, gerekend vanaf de perceelsgrens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt,of. b.
decapaciteitvaneenschoonwaterrioolwaarophetperceelisaangeslotenonvoldoendeisvoor hettelozen
debiet,
3.Inafwijkingvanheteerstelid kan ookhetafvalwater worden geloosd op een vuilwaterriool.
oppervlaktewaterlichaamalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsroute is
toegestaan.
Artikel 4.1154.151 (lozingen inop een oppervlaktewaterlichaam)
1. Voor het afvalwater dat inwordtgeloosdop een oppervlaktewaterlichaam wordtgeloosd, is de
emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen iniedersteekmonster100milligramper liter100
mg/l,envoorchemischzuurstofverbruik200mg/l,gemetenineensteekmonster.
2. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als er geen visuele verontreiniging is,
en het afvalwater wordt geleid door een bezinkvoorziening met een capaciteit die is
afgestemdopdehoeveelheidendematevanverontreinigingvanhetafvalwater.
Artikel 4.116 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1.OpeenbemonsteringhetvanafvalwaterisNEN-EN15259vantoepassing,eneenis monsterniet
gefiltreerd.
2.OpdeconserveringvaneenmonsterisNEN-EN14792vantoepassing.
3.OpeenanalysevandeonopgelostestoffenisNEN-EN872isvantoepassing.
Artikel 4.1174.152 (lozingen in een schoonwaterrioolofeen vuilwaterriool)
1.VanVoorhet afvalwater dat ineenschoonwaterrioolofvuilwaterriool wordt geloosd, ineen
vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor
onopgeloste stoffen iniedersteekmonster300milligramperliter300mg/l,gemetenineen
steekmonster.
2.Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanalshetafvalwaterwordtgeleiddoor een
bezinkvoorzieningmeteencapaciteitdieisafgestemdopdehoeveelheidende matevan
verontreinigingvanhetafvalwater.
Artikel 4.1184.153 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN-EN15259NEN6600-1 van
toepassing, en een is monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN14792NEN-EN-ISO5667-3 van
toepassing.
3. Op eenanalysehetanalyseren van deeenmonsterisvantoepassing: a.
voor onopgeloste stoffen is: NEN-EN 872 isvantoepassing.,en b.voor
chemischzuurstofverbruik:NEN6633.
Artikel4.154 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
§ 4.94.10 Grafische processen
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Artikel 4.1194.155 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op de volgende grafische processen:
a. heatsetrotatieoffset,
b. illustratiediepdruk,
c. rotatiediepdruk,
d. rotatiezeefdruk,
e. flexodruk,
f. zeefdruk,
g. vellenoffset,
h. het mengen van inkten, verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen en
toevoegingsmiddelen, h. het destilleren van oplosmiddelresten, en
i. het spoelen van verpakkingen van inkten, verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen
en toevoegingsmiddelen.
Artikel4.120 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.1214.156 (melding:aanvang)
1. Het is verboden grafischeprocessendeactiviteit,bedoeldinartikel4.155, te verrichten
zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.157 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
temelden.voorzieningen)
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Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.155,wordtvoldaanaanderegelsover: a.het
bodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermendevoorzieningen,bedoeldin
paragraaf5.4.2.
Artikel 4.1224.158 (preventie)
Met het oog op het beschermen van de gezondheid en het beschermen van het milieu, worden:
a.geenhulpstoffenmetchroomgebruikt,en
ab. bijzeefdruk alleen reinigingsmiddelen met een vlampunt hogervanmeer dan 55 graden
Celsius°C gebruikt,en. b.geenchroomhoudende
hulpstoffengebruikt.
Artikel4.159 (externeveiligheid:destillatieoplosmiddelresten) Methetoogophet
waarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordenoplosmiddelresten gedestilleerdineen
brandcompartiment.
Artikel 4.1234.160 (bodem: bodembeschermende voorziening bij alle grafische
processen) Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met inkten,
verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen en toevoegingsmiddelen worden grafische
processen boven een aaneengesloten bodemvoorziening uitgevoerd.
Artikel4.124 (voorkomenwaterverontreiniging)
1.Methetoogophetvoorkomenvandeverontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaam ende
beschermingvandedoelmatigewerkingvandevoorzieningenvoorhetbeheervan afvalwaterwordt
inktinstappenverwijderd,enwordtalleennaspoelwatergeloosd.
2. Het naspoelwater afkomstig van zeefdrukken bestaat alleen uit naspoelwater afkomstig van
hetpolijsten,ontvettenofontwikkelenvanzeefdrukgaasofhetstrippenvaneensjabloon.
Artikel 4.1254.161 (gedragsvoorschriften en voorzieningen afvalwater)
1. Met het oog op het voorkomen of beperken van de verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaam en de beschermingvande doelmatige werking van de
voorzieningen voor het beheer van afvalwater:
a. wordt gehandeld volgens gedragsvoorschriften over het voorkomen van verontreiniging
van afvalwater diedoordegenediegrafischeprocessenuitvoertzijnvastgesteld, en
b. zijn voorzieningen aanwezig die zijn afgestemd op de werkzaamheden die worden verricht.
2. In de gedragsvoorschriften is in ieder geval beschreven:
a. de werkwijze die wordt gevolgd bij het reinigen van de installaties voor grafische processen,
en
b. de werkwijze die wordt gevolgd en de maatregelen die worden getroffen om het lozen
van waterbezwaarlijke stoffen te voorkomenbeperken.
Artikel 4.126 (lozingsroutenaspoelwater4.162(afvalwaterbijzeefdrukken)
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afvalwaterwordthettelozennaspoelwater afkomstig
van grafische processen geloosd in een vuilwaterriool.
Artikel4.127 (naspoelwaterbijreinigenzeefdrukramen)

1. Met het oog op het voorkomen van inkten en oplosmiddelen in het naspoelwater wordt bij
hetreinigenvanzeefdrukramen, beperken van de verontreiniging van het afvalwater wordt bij
zeefdrukken:
a. bij het reinigen van zeefdrukramen, inkt in stappen verwijderd,
b. het verwijderen van inkt en het strippen van het sjabloon procesmatiggescheiden,en
procesmatiggescheiden.
c.alleennaspoelwatergeloosddatafkomstigis vanhetpolijsten,ontvettenofontwikkelen van
zeefdrukgaasofhetstrippenvaneensjabloon.
2. Aan het eerste lid,onderb, wordt in ieder geval voldaan als de inkt wordtverwijderd aan de
zeefdrukmachine enhetzeefdrukraamwordtgereinigdmetwordtverwijderdeneen automatische
drukvormwasinstallatieof een drukvormspoelmeubel ofeenautomatische
drukvormwasinstallatiewordttoegepast.
Artikel4.163 (lozingsroutenaspoelwater)
1. Methetoogophetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordthettelozennaspoelwater geloosdin
eenvuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetnaspoelwaterwordengeloosdineenvuilwaterriool alseen
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel4.164 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.1284.165 (lucht: verspreidenafvoeren emissies bij alle grafische processen)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van degezondheidworden emissies naarin de lucht
wordenafgezogenemissies bovendaks en omhooggerichtafgevoerdalsbinnen50metervan een
emissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt. omhooggerichtafgevoerd.
Artikel 4.1294.166 (lucht: emissie totaal stof bij het bedrukken met vellenoffset)
1. Voordeemissieindelucht bij het bedrukken met vellenoffset is de emissiegrenswaarde in
afzonderlijkemeting5milligramvan totaal stof pernormaalkubiekemeter5mg/Nm3, gemetenin
eenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie vantotaalstof niet meer is dan 100
kilogramtotaalstofperkg/jaar,isheteerstelidnietvantoepassing.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:
a. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd, of
b. het gebruik van anti-smetpoeder niet meer is dan 500 kilogramperkg/jaar.
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Artikel 4.1304.167 (lucht: meetmethoden bij het bedrukken met vellenoffset)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvantotaalstof en de resultaten vaneenbemonstering van
totaalstofdaarvanis NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van totaal stof is NEN-EN
13284-1 ofNEN-EN13284-2 van toepassing.
Artikel 4.1314.168 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het
bedrukken met vellenoffset)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.
2. Het tweedeeerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.1294.165,
wordt toegepast.
Artikel 4.1324.169 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting bij het bedrukken met
vellenoffset)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldinartikel4.129,eerstelid,vindtplaats onder
procescondities die representatief zijn voor de normale bedrijfsvoering.
21. De afzonderlijkeeenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste15minuten en
ten hoogste een half uur, tenzij. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.
32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de drie
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdan30%vande
emissiegrenswaarde.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
Artikel 4.1334.170 (geur: voorkomen of beperken geurhinder)
Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geurhinder worden vrijkomende stoffen afgezogen en ten minste 2 meterm boven de
hoogste daklijn van de bebouwing die binnen 50 meterm van deuitmondinghet
emissiepunt ligt, naarin de lucht afgevoerd.
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§ 4.104.11 Aanbrengen van lagen op metalen
Artikel 4.1344.171 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen van lagen op metalen.
Artikel4.135 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.1364.172 (melding:aanvang)
1. Het is verboden lagenaantebrengenopmetalendeactiviteit,bedoeldinartikel4.171,te verrichten
zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.173 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende te
melden.voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.171,wordtvoldaan
aanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.1374.174 (preventie van perfluoroctaansulfonaten en kwik)
Met het oog op het voorkomen dat zeer zorgwekkende stoffen in het milieu terecht
komenterechtkomen, worden
geen perfluoroctaansulfonaten en kwik gebruikt.
Artikel 4.1384.175 (gedragsvoorschriften en voorzieningen afvalwater)
1. Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaam en beschermingvan de doelmatige werking van de voorzieningen
voor het beheer van afvalwater:
a. wordt gehandeld volgens gedragsvoorschriften over het voorkomen van verontreiniging
van afvalwater diedoordegenedielagenopmetalenaanbrengtzijnvastgesteld, en
b. zijn voorzieningen aanwezig die zijn afgestemd op de werkzaamheden die worden verricht.
2. In de gedragsvoorschriften is in ieder geval beschreven welke werkwijze wordt gevolgd en
welke maatregelen zijn getroffen om het lozen van waterbezwaarlijke stoffen te
voorkomenbeperken, waaronder:
a. op welke manier de oversleep wordt beperkt,en. b.inhetgevalvangebruikvan
perfluoroctaansulfonaten,waaromdatgebruiknietkan wordenvermeden.
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Artikel 4.1394.176 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het telozen afvalwater afkomstig
van het
aanbrengen van lagen op metalen geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.1404.177 (lozingen in een vuilwaterriool)
1. Voor het afvalwater dat wordtgeloosd in een vuilwaterriool wordtgeloosd, zijn de
emissiegrenswaarden iniedersteekmonster, de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.140,in
overeenstemmingmetdesomvrachtperdag4.177,gemeteninsteekmonstersofin etmaalmonsters.
2. Een som van de vrachten als bedoeld tabel 4.1404.177 is een som van de vrachten van de
metalen chroom, koper, nikkel, lood, zink, tin en zilver in het afvalwater, gemeten na het
aanbrengen van lagen op metalen, maar voordat het afvalwater een zuiveringsstap heeft
doorlopen.
Tabel 4.1404.177 Emissiegrenswaarden afvalwater
Stoffen

Chroom

Emissiegrenswaarde in mg/l, gemeten in
steekmonsters

Emissiegrenswaarde in mg/l, gemeten
etmaalmonsters

somvandevrachten,gram perdag

somvandevrachten,gram perdag

vanaf 200

vanaf 200

1,5

80 - 200
3,0

minder dan
som

0,5

80 -

minder dan

1,0
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Chroom VI
VI

0,3

0,3

Koper

1,5

Lood

45

0,1

0,1

6,0

0,5

2,0

1,5

6,0

0,5

2,0

Nikkel

1,5

6,0

0,5

2,0

Zilver

0,3

3,0

0,1

1,0

Tin

6,0

9,0

2,0

3,0

Zink

1,5

6,0

0,5

2,0

0,6

3,0

0,2

1,0

Vrij cyanide
organohalogee
nv erbindingen
inchloor

0,1

-

0,1

som15

0,1

Artikel 4.1414.178 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerdgeliltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevandestoffenBijhetanalyserenvaneenmonsterworden
onopgelostestollenmeegenomen,enophetanalyseren is van toepassing:
a. voor chroom VI: NEN-ISO 11083, b.voorextraheerbare
oganohalogeenverbindingen:NEN6676, c.voorvluchtige
oganohalogeenverbindingen:NEN6401, d.vooraromatische
oganohalogeenverbindingen:NEN-EN-ISO6468,
eb. voor chroom, koper, lood, nikkel, tin, zilver en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2,
waarbij deontsluitingvande elementen plaatsvindtwordenontsloten volgens NEN-EN-ISO
15587-1 enNEN6961, en
fc. voor vrij cyanide: NEN-EN-ISO 14403,. waarbijonopgeloste
stoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel4.179 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.180 (lucht:stofklassenbijhet aanbrengenvan lagenopmetalen) BijlageIIbijdit
besluitbevatdeonderverdelingvanstolleninstofklassenERS,MVP1,MVP2, gasvormigeanorganische
stollen,gasvormigeorganischestollen,stofvormigeorganische stollen,enstofvormigeanorganische
stollen.
Artikel 4.1424.181 (lucht: verspreidenafvoeren emissies bij het aanbrengen van
lagen op metalen) Met het oog op het verspreidenbeschermen van emissiesnaar de
luchtgezondheid worden afgezogen emissies bovendaks en omhoog gericht afgevoerdals
binnen50metervaneenemissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeer kwetsbarefunctie
ligtalgevoerd.
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Artikel 4.1434.182 (geur: voorkomen of beperken geurhinder bij het aanbrengen van
lagen op metalen)
Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder
worden vrijkomende stoffenstollen afgezogen en ten minste 2 meterm boven de hoogste daklijn
van de binnen 50 meterm van deuitmondinghetemissiepunt gelegen bebouwing naarin de
lucht afgevoerd.
Artikel 4.1444.183 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het
aanbrengen van anorganische deklagen op metalen)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie,beitsenenetsen
worden anorganische deklagen op metalen aangebracht boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.
Artikel4.184 (lucht:diffuseemissiesbijhet aanbrengenvan anorganischedeklagen op
metalen) Methetoogophetvoorkomenofbeperkenvandilluseemissiesindeluchtwordenbij
hetaanbrengenvananorganischedeklagenopmetalenvrijkomendestollenalgezogen.
Artikel 4.1454.185 (lucht: binnen aanbrengen van anorganische deklagen op metalen)
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Met het oog op het voorkomenof beperken van diffuse emissies naarin de lucht worden
anorganische deklagen op
metalen binnen aangebracht.
Artikel 4.1464.186 (lucht: emissies bij het aanbrengen van anorganische
deklagen op metalen)
1. Voordeemissieindelucht bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen zijn de
emissiegrenswaarden inafzonderlijkemeting, de waarden, genoemdbedoeld in tabel
4.1464.186,gemetenineenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.146,isheteerstelid4.186, niet van
toepassingoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Tabel 4.1464.186 Emissiegrenswaarden bij aanbrengen anorganische deklagen
Stoffen of
stofcategorie

Stofklasse

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

OndergrenswaardeOnde
rgrens in kg/jrjaar

MVP1

0,05

0,075

totaalstof

S/sOtotaalstof

5

100

sA

sA.1

0,05

0,125

sA.2

0,5

1,25

sA.3

5

5

Artikel 4.1474.187 (lucht: meetmethoden bij het aanbrengen van anorganische
deklagen op metalen)
1. Op eenbemonsteringenderesultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.146,4.186,enderesultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.1464.186, is van toepassing:
a.voorstikstofoxiden:NEN-EN14792, b.voor
zwaveldioxide:NEN-EN14791, c.vooronverbrande
koolwaterstoffen:NEN-EN12619,
ad. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2, en e.
voorzuurstof:NEN-EN14789,
f.voorchroomVI-verbindingen:ISO16740, g.voorzware
metalen:NEN-EN14385, h.voorzoutzuur:NEN-EN1911-1,
1911-2en1911-3, i.voorwaterstoffluoride:NEN-ISO
15713, j.voorammoniak:NEN2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, l.voor
dioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
bm. voor sAkwik: [PM].NEN-EN13211, n.voor
vocht:NEN-EN14790,en o.voordebiet:NEN-ENISO16911deel1en2.
Artikel 4.1484.188 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het
aanbrengen van anorganische deklagen op metalen)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.1464.186, wordt voldaan.
2. Het tweedeeerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel
4.1464.186, derde lid, wordt toegepast.
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Artikel 4.1494.189 (lucht: in afgesloten ruimte aanbrengen van anorganische
deklagen op metalen)
Met het oog op het voorkomen of het beperken van diffuse emissies naarin de lucht bij het
aanbrengen van anorganische deklagen op metalen vindtschooperenplaatswordtgeschooperd in
een gesloten ruimte waar onderdruk heerst en optimale afzuiging plaatsvindtis.
Artikel 4.1504.190 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het
aanbrengen van conversielagen op metalen)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met zwavelzuur,
chroomzuur, oliën, beitsen en etsen worden conversielagen op metalen aangebracht boven een
aaneengesloten bodemvoorziening.
2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat
afslaat als het dompelbad vol is.
Artikel 4.1514.191 (lucht: diffuse emissies bij het aanbrengen van conversielagen op
metalen) Met het oog op het voorkomen of beperken van diffuse emissies in de lucht worden bij
hetaanbrengenvanconversielagenopmetalenvrijkomendestoffenafgezogen.
Artikel4.192 (lucht:emissiesbijhet aanbrengenvan conversielagenopmetalen)
1. Voordeemissieindelucht bij het aanbrengen van conversielagen op metalen zijn de
emissiegrenswaarden inafzonderlijkemeting, de waarden, genoemdbedoeld in tabel
4.1514.192,gemetenineenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.151,isheteerstelid4.192, niet van
toepassingoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, in ieder geval
voldaan als de afgezogen emissies door een geschikte gaswasser of geschikt aerosol- of
mistfilter worden gevoerd.
4. Aan het eerste lid wordt voor zwavelzuur in ieder geval voldaan als:
a. de temperatuur van de zwavelzuurbaden voor het zwavelzuuranodiseren minder dan 60
gradenCelsius˚C is, en
b. de afgezogen emissies door een geschikte gaswasser of geschikt aerosol- of mistfilter
worden gevoerd.
Tabel 4.1514.192 Emissiegrenswaarden bij aanbrengen conversielagen
Stoffen of
stofcategorieStof

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

OndergrenswaardeOnd
ergrens in kg/jrjaar

chroom VI-verbindingen,
berekend als chroom

0,1

0,075

zwavelzuur

3

3

Artikel 4.1524.193 (lucht: meetmethoden bij het aanbrengen van conversielagen op
metalen)
1. Op eenbemonsteringenderesultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.1514.192,enderesultatendaarvan, is NEN-EN 15259 van
toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.1514.192, is van toepassing:
a. voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom: ISO 16740, en
b. voor zwavelzuur:[PM]stikstofoxiden:NEN-EN14792, c.voor
zwaveldioxide:NEN-EN14791, d.vooronverbrandekoolwaterstoffen:NENEN12619, e.voortotaalstof:NEN-EN13284-1,
f.voorzuurstof:NEN-EN14789, g.voorzwaremetalen:
NEN-EN14385, h.voorzoutzuur:NEN-EN1911-1,1911-2
en1911-3, i.voorwaterstoffluoride:NEN-ISO15713, j.voor
ammoniak:NEN2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014,
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l.voordioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3, m.voor
kwik:NEN-EN13211,
n.voorvocht:NEN-EN14790,en o.voordebiet:NENEN-ISO16911deel1en2.
Artikel 4.1534.194 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het
aanbrengen van conversielagen op metalen)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.1514.192, wordt voldaan.
2. Het tweedeeerste lid is niet van toepassing als de maatregelmaatregelen, bedoeld in
4.1514.192, derde en vierde lid, wordtworden toegepast.
Artikel 4.1544.195 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het
elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen)
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1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging met zwavelzuur en chroom vindt
hetworden elektrolytisch of stroomloos aanbrengenvan metaallagen op metalen
plaatsaangebracht boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat
afslaat als het dompelbad vol is.
Artikel 4.1554.196 (lucht: diffuse emissies bij het elektrolytisch of stroomloos
aanbrengen van metaallagen op metalen) Methetoogophetvoorkomenof
beperkenvandiffuseemissiesindeluchtwordenbij hetelektrolytischofstroomloosaanbrengen
vanmetaallagenopmetalenvrijkomende stoffenafgezogen.
Artikel4.197 (lucht:emissiesbijhet elektrolytischofstroomloosaanbrengen van
metaallagenopmetalen)
1. Voor de emissie in de lucht bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op
metalen zijn de emissiegrenswaarden in afzonderlijke meting, de waarden, genoemdbedoeld in
tabel 4.1554.197,gemetenineenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.155,isheteerstelid4.197, niet van
toepassingoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt voor chroom VI-verbindingen in ieder geval voldaan als de
afgezogen emissies door een geschikte gaswasser of geschikt aerosol- of mistfilter worden
gevoerd.
Tabel 4.1554.197 Emissiegrenswaarden bij elektrolytisch of stroomloos aanbrengen
metaallagen op metalen
Stoffen

Emissiegrenswaarde in mg/Nm3

OndergrenswaardeOnd

chroom VI-verbindingen,
berekend als chroom

0,1

0,075

cadmium en
cadmiumverbindingen,
berekend als cadmium

0,05

0,125

Artikel 4.1564.198 (lucht: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringenderesultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.155,4.197,enderesultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.1554.197, is van toepassing:
a. voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom: ISO 16740, en
b. voor cadmiumencadmiumverbindingen,berekendalscadmium:[PM]zwaremetalen:NEN-EN
14385.
Artikel 4.1574.199 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.1554.197, wordt voldaan.
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2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.1554.197,
derde lid, wordt toegepast.
Artikel 4.1584.200 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het thermisch
aanbrengen van metaallagen op metalen)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem vindt
hetworden thermisch aanbrengenvan metaallagen op metalen plaatsaangebracht
boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat
afslaat als het dompelbad vol is.
Artikel 4.1594.201 (lucht: emissies bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op
metalen)
1. Voordeemissieindelucht bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen zijn de
emissiegrenswaarden inafzonderlijkemeting, de waarden, genoemdbedoeld in tabel
4.1594.201,gemetenineenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.159,isheteerstelid4.201, niet van
toepassingoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt voor totaal stof en zinkchloride in ieder geval voldaan als de
afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
4. Aan het eerste lid wordt voor chloorverbindingen, berekend als HCLwaterstofchloride,
anders dan zinkchloride, in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een geschikte
gaswasser worden gevoerd.
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Tabel 4.1594.201 Emissiegrenswaarden thermisch aanbrengen metaallagen op metalen
StofStoffenof
stofcategorie

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

OndergrenswaardeOndergr
ens in kg/jrjaar

totaal stof

5

100

zinkchloride (rook)

5

5

chloorverbindingen,
berekend als
HClwaterstofchloride ,
anders dan

30

75

Artikel 4.1604.202 (lucht: meetmethoden bij het thermisch aanbrengen van
metaallagen op metalen)
1. Op eenbemonsteringenderesultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.159,4.201,enderesultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.1594.201, is van toepassing:
a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2, b.
voorzinkchloride:[PM],en
cb. voor chloorverbindingenchroomVI-verbindingen, berekend als HCl,andersdanzinkchloride:
[PM].chroom:ISO16740,
c.voorstikstofoxiden:NEN-EN14792, d.voor
zwaveldioxide:NEN-EN14791, e.vooronverbrande
koolwaterstoffen:NEN-EN12619, f.voorzuurstof:NEN-EN
14789, g.voorzwaremetalen:NEN-EN14385, h.voor
zoutzuur:NEN-EN1911-1,1911-2en1911-3, i.voor
waterstoffluoride:NEN-ISO15713, j.voorammoniak:NEN
2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, l.voor
dioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
m.voorkwik:NEN-EN13211, n.voorvocht:NEN-EN
14790,en o.voordebiet:NEN-EN-ISO16911deel1en
2.
Artikel 4.1614.203 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het thermisch
aanbrengen
van metaallagen op metalen)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.1594.201, wordt voldaan.
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2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in 4.159.artikel4.201,
derde lid, wordt toegepast.
Artikel 4.1624.204 (lucht: afzonderlijke meting bij het thermisch aanbrengen van
metaallagenopmetaleneenmaligemeting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldindeartikelen4.146,eerstelid,4.151,eerstelid,
4.155,eersteliden4.160,eerstelid,vindtplaatsonderprocesconditiesdierepresentatief zijnvoorde
normalebedrijfsvoering.
21. DeafzonderlijkeEeneenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste
vijftienminutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere
bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van
bemonsteren.
32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdanhet
percentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.204.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door daarvoor een daarvoor geaccrediteerde
meetinstantierechtspersoon.
Tabel 4.204 Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Zwaveldioxide
20
Stikstofoxide
20
Totaalstof
30
Debiet
20
Overig
40

§ 4.114.12 Smelten en gieten van metalen
Artikel 4.1634.205 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het smelt- en gietproces van metalen, dat bestaat uit:
a. het smelten en gieten van metalen,
b. het maken en coaten van vormen en kernen in kleigebonden of chemisch gebonden
zand bestemd voor het gieten van metalen,
c. het maken van croning- en coldbox-kernen bestemd voor van het gieten van metalen,
d. het uitbreken en ontzanden van gietstukken,
e. de koude regeneratie van zand bestemd voor het gieten van metalen, en
f. het maken van een vorm met behulp van was, inclusief het verwijderen van de was.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het minder dan 500 kilogramperkg/jaar smelten
en gieten van:
a. goud,
b. zilver,
c. platina, of
d. legeringen met ten minste 30% goud, zilver of platina.
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Artikel4.164 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.1654.206 (melding:aanvang)
1. Het is verboden hetsmelt-engietprocestedeactiviteit,bedoeldinartikel4.205,te
verrichtenzonderdittenminstevierwekenvoorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhet verrichten vandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijkingtemelden.
aanvangtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezen inhoofdstuk
3.
Artikel4.207 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.205,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.1664.208 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met aluminium, lood, zink,
tin, koper, nikkel, oplosmiddelen en harsen vindtgebeurt het smelt- en gietproces plaats boven
een aaneengesloten bodemvoorziening.
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Artikel4.209 (lucht:stofklassen) BijlageIIbijditbesluitbevatdeonderverdelingvanstoffen
instofklassenERS,MVP1,MVP2, gasvormigeanorganischestoffen,gasvormigeorganischestoffen,
stofvormigeorganische stoffen,enstofvormigeanorganischestoffen.
Artikel 4.1674.210 (lucht: verspreidenafvoeren emissies)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van emissiesnaar de luchtgezondheid worden
afgezogen emissies bovendaks en omhooggerichtafgevoerdalsbinnen50metervaneen
emissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt. omhooggericht
afgevoerd.
Artikel 4.1684.211 (geur: voorkomen of beperken geurhinder)
Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geurhinder worden vrijkomende stoffen afgezogen en meer dan 2 meterm boven de
hoogste daklijn van de bebouwing die binnen 50 meterm van deuitmondinghet
emissiepunt ligt naarin de lucht afgevoerd.
Artikel 4.1694.212 (lucht: emissie dioxines en polycyclische aromatische
koolwaterstoffen bij het smelten van metalen)
Met het oog op het voorkomen of het beperken van de emissie van dioxines en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen naarin de lucht worden bij het smelten van metalen alleen de
volgende metalen gesmolten:
a. metaal dat voldoet aan de technische standaarden diegelden voor reguliere toepassing van
het metaal,
b. metaal waarvan de soort legering en de verhouding van metalen in de legering bekend is
en kan worden aangetoond,
c. metaal dat zichtbaar vrij is van olie, olie-emulsies, smeermiddelen of vet, met uitzondering
van verwaarloosbare hoeveelheden die geen druppelvorming tot gevolg hebben, en
d. metaal dat geen eigenschappen bezit van bijlage III vanbij de kaderrichtlijn afvalstoffen,
waarbij de eigenschappen van het metaal zelf of metalen in de legering zelf niet relevant zijn.
Artikel 4.1704.213 (lucht: emissie lood en loodverbindingen bij het smelten van
metalen)
1. Voordeemissieindelucht bij het smelten van metalen is de emissiegrenswaarde in
afzonderlijkemeting0,5milligramvan lood en loodverbindingen, berekend als lood per
normaalkubiekemeter, 0,5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan1,25milligramvan lood en
loodverbindingen, berekend als lood, per nietmeerisdan1,25mg/jaar,ishet eerstelidnietvan
toepassing.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:
a. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen,
zink en zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering minder dan 2% lood bevat,
b. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen,
zink en zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering minder dan 5% lood bevat en
de smeltoven minder dan 200 uur in bedrijf is,
c. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen, zink
en zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering minder dan 10% lood bevat en de
smeltoven minder dan 100 uur in bedrijf is, en
d. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Artikel 4.1714.214 (lucht: meetmethoden bij het smelten van metalen)
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1. Op eenbemonsteringenderesultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van lood en
loodverbindingen enderesultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van lood en
loodverbindingen is NEN-EN 14385 van toepassing.
Artikel 4.1724.215 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het smelten van
metalen)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarde voor lood en loodverbindingen wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.1704.213, derde
lid, wordt toegepast.
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Artikel 4.1734.216 (lucht: emissie totaal stof bij het maken en coaten van vormen
en kernen in kleigebonden of chemisch gebonden zand bestemd voor het gieten van
metalen)
1. Voordeemissieindelucht bij het maken en coaten van vormen en kernen in kleigebonden
of chemisch zand bestemd voor het gieten van metalen is de emissiegrenswaarde in
afzonderlijkemeting5milligramvan totaal stof pernormaalkubieke meter5 mg/Nm3, gemeten
in eenmalige meting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie vantotaalstof niet meer is dan 100
kilogramtotaalstofperkg/jaar,isheteerstelidnietvantoepassing.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Artikel 4.1744.217 (lucht: meetmethoden bij het maken en coaten van vormen en
kernen in kleigebonden of chemisch gebonden zand bestemd voor het gieten van
metalen)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvantotaalstof en de resultaten vandebemonstering van
totaalstofdaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van totaal stof, is NEN-EN
13284-1 ofNEN-EN13284-2 van toepassing.
Artikel 4.1754.218 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het maken en
coaten van vormen en kernen in kleigebonden of chemisch gebonden zand bestemd
voor het gieten van metalen)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarde voor totaal stof, genoemdbedoeld in artikel 4.1734.216, eerste lid,
wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.1734.216, derde
lid, wordt toegepast.
Artikel 4.1764.219 (lucht: emissies bij het maken van croning- en coldboxkernencoldboxkernen bestemd voor het gieten van metalen)
1. Voordeemissieindelucht bij het maken van croning- en coldboxkernen bestemd voor het
gieten van metalen zijn de emissiegrenswaarden inafzonderlijkemeting, de waarden,
genoemdbedoeld in tabel 4.1764.219,gemetenineenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.173,isheteerstelid4.219, niet van
toepassingoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een
geschikte gaswasser worden gevoerd.
Tabel 4.1764.219 Emissiegrenswaarden
StofcategorieStof
fenofstofklasse

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

OndergrenswaardeOndergren
s in kg/jrjaar

totaal stof

20

100

aminen

5

50

Artikel 4.1774.220 (lucht: meetmethoden bij het maken van croning- en
coldbox-kernen bestemd voor het gieten van metalen)
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1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvantotaalstof en de resultaten vandebemonstering van
totaalstofdaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.17634.219, is van toepassing:
a. voor totaal stof: is NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2, en b.
voorchroomVI-verbindingen,berekendalschroom:ISO16740, c.voor
stikstofoxiden:NEN-EN14792,
d.voorzwaveldioxide:NEN-EN14791, e.vooronverbrande
koolwaterstoffen:NEN-EN12619, f.voorzuurstof:NEN-EN
14789, g.voorzwaremetalen:NEN-EN14385, h.voor
zoutzuur:NEN-EN1911-1,1911-2en1911-3, i.voor
waterstoffluoride:NEN-ISO15713, j.voorammoniak:NEN
2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, l.voor
dioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
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m.voorkwik:NEN-EN13211, n.voor
vocht:NEN-EN14790,en
bo. voor aminen:[PM]debiet:NEN-EN-ISO16911deel1en2.
Artikel 4.1784.221 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het maken van
croning-en coldbox-kernen bestemd voor het gieten van metalen)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.1764.219, wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.1764.219, derde
lid, wordt toegepast.
Artikel 4.1794.222 (lucht: emissie totaal stof bij het uitbreken en ontzanden van
gietstukken)
1. Voordeemissieindelucht bij het uitbreken en ontzanden van gietstukken is de
emissiegrenswaarde inafzonderlijkemeting5milligramvan totaal stof per normaal
kubiekemeter5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie vantotaalstof niet meer is dan 100
kilogramtotaalstofperkg/jaar,isheteerstelidnietvantoepassing.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:
a. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd, en
b. het uitbreken en ontzanden van gietstukken plaatsvindtgietstukkenwordenuitgebroken
enontzand in een gesloten ruimte met gesloten deuren en ramen.
Artikel 4.1804.223 (lucht: meetmethoden bij het uitbreken en ontzanden van
gietstukken)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvantotaalstof en de resultaten vaneen
bemonsteringvantotaalstofdaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van totaal stof is NEN-EN
13284-1 ofNEN-EN13284-2 van toepassing.
Artikel 4.1814.224 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het
uitbreken en ontzanden van gietstukken)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarde voor totaal stof, genoemdbedoeld in artikel 4.1794.222, eerste lid,
wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.1794.222, derde
lid, wordt toegepast.
Artikel 4.1824.225 (lucht: emissie totaal stof bij de koude regeneratie van zand
bestemd voor het gieten van metalen)
1. Voordeemissieindelucht bij de koude regeneratie van zand bestemd voor het gieten van
metalen is de emissiegrenswaarde inafzonderlijkemeting5milligramvan totaal stof per
normaalkubiekemeter5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie vantotaalstof niet meer is dan 100
kilogramtotaalstofperkg/jaar,isheteerstelidnietvantoepassing.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Artikel 4.1834.226 (lucht: meetmethoden bij de koude regeneratie van zand bestemd
voor het gieten van metalen)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvantotaalstof en de resultaten vaneen
bemonsteringvantotaalstofdaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van totaal stof is NEN-EN
13284-1 ofNEN-EN13284-2 van toepassing.
Artikel 4.1844.227 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij de koude
regeneratie van zand bestemd voor het gieten van metalen)
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1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarde voor totaal stof, genoemdbedoeld in artikel 4.1824.225, eerste lid,
wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.1824.225, derde
lid, wordt toegepast.
Artikel 4.1854.228 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldindeartikelen4.170,eerstelid,4173,eerstelid,
4.176,eerstelid,4.179,eerstelid,en4.182,eerstelid,vindtplaatsonderprocescondities die
representatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
21. DeafzonderlijkeEeneenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste
vijftienminutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere
bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van
bemonsteren.
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32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de drie
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdanhet
percentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.228.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval
van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
Tabel 4.228 Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Zwaveldioxide
20
Stikstofoxide
20
Totaalstof
30
Debiet
20
Overig
40

§ 4.124.13 Stralen van metalen
Artikel 4.1864.229 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het stralen van metalen als:. a.het
onderdeelisvaneenproductieproceswaarbijtenminstedriekubiekemeter vande
materialendiewordenbewerktinopslagis, b.hetonderdeelisvanhetbeheervan
afvalstoffen,of c.hetopeenlocatiemeteenwerkplaatsplaatsvindt.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingop: a.eenactiviteitdieplaatsvindtopeenlocatiemet
eenwerkplaatsenonderdeelis vanniet-beroepsmatigewerkzaamheden,en
b.eenactiviteitdiewordtuitgevoerdtijdenshetverrichtenvaneenbouw-ofsloopactiviteit of het
bouwen of slopen van een bouwwerk of weg.
Artikel 4.1874.230 (melding)
1. Het is verboden metalentestralendeactiviteit,bedoeldinartikel4.229,teverrichten zonder
dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensenbescheiden diebijeenmelding
zijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdie
afwijking te melden.
3.Eenmeldingbevat:
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.231 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen)
a.deaanduidingBijhetverrichten van de activiteit, genoemdbedoeld in artikel 4.187,diezal
wordenverricht,en4.229,wordtvoldaanaanderegelsover: b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,
vandelocatiewaardeactiviteitzalworden verricht.
a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.
bodembeschermendevoorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.188 (vloeibarebodembedreigendestoffen4.232(bodem:
bodembeschermendevoorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met straalmiddelen
en gebruikt straalwater worden metalen gestraald boven een
aaneengeslotenvloeistofdichte bodemvoorziening.
2. Bij een gesloten proces worden metalen gestraald boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.
3.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel 4.189 (vastebodembedreigendestoffen4.233(bodem:bodembeschermende
voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vaste straalmiddelen,
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verfdeeltjes of metaal deeltjes worden metalen gestraald boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.
Artikel 4.1904.234 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van
stralen van metalen geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.191 (emissiegrenswaardenstoffen4.235(riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.236 (lucht:stofklassen)
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BijlageIIbijditbesluitbevatdeonderverdelingvanstoffeninstofklassenERS,MVP1,MVP2, gasvormige
anorganischestoffen,gasvormigeorganischestoffen,stofvormigeorganische stoffen,enstofvormige
anorganischestoffen.
Artikel4.237 (lucht:geslotenruimte) Methetoogophetbeperkenvandiffuseemissiesinde
luchtwordenmetalenineengesloten ruimtegestraald.
Artikel4.238 (lucht:emissies)
1. Bijhetstralenvanmetalen Voordeemissieindelucht zijn de emissiegrenswaarden, de
waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.1914.238,gemetenineenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.191,isheteerstelid4.238, niet van
toepassingoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies dievrijkomenbij
het
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stralenvanmetalenwordengevoerd door een geschikte filtrerende afscheider of een
geschikt elektrostatisch filter wordengevoerd.
Tabel 4.1914.238 Emissiegrenswaarden
Stofklasse

Emissiegrenswaarde (in
mg/Nm3)

Ondergrenswaarde
(Ondergrensin kg/jaar)

S/sOtotaalstof

5

100

MVP1

0,05

0,075

sA.1

0,05

0,125

sA.2

0,5

1,25

sA.3

5

5

Artikel 4.192 (afvoeremissies4.239(lucht:meetmethoden)
1.OphetbemonsterenvandeemissievaneenstofenderesultatendaarvanisNEN-EN15259 van
toepassing.
Methetoog2. Op het beperkenvandiffuseemissieswordenmetalengestraaldineen
geslotenanalyserenenhetconserverenvandeemissievaneenstofisvantoepassing: a.voor
stikstofoxiden:NEN-EN14792,
b.voorzwaveldioxide:NEN-EN14791, c.vooronverbrande
koolwaterstoffen:NEN-EN12619, d.voortotaalstof:NENEN13284-1, e.voorzuurstof:NEN-EN14789,
f.voorchroomVI-verbindingen:ISO16740, g.voorzware
metalen:NEN-EN14385, h.voorzoutzuur:NEN-EN1911-1,
1911-2en1911-3, i.voorwaterstoffluoride:NEN-ISO
15713, j.voorammoniak:NEN2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, l.voor
dioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
m.voorkwik:NEN-EN13211, n.voorvocht:NEN-EN
14790,en o.voordebiet:NEN-EN-ISO16911deel1en
2.
Artikel4.240 (lucht:meetplichtenuitzonderingmeetplicht)
1.Erwordtgemetenofaandeemissiegrenswaardenwordtvoldaan.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsdemaatregel,bedoeldinartikel4.238,derdelid, wordt
toegepast.
Artikel4.241 (lucht:eenmaligemeting)
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1.Eeneenmaligemetingbestaatuitdriedeelmetingenvantenminste15minutenenten hoogsteeen
halfuur.Ditgeldtnietalseenlangerebemonsteringstijdvoortvloeituitde meetmethodeofdewijzevan
bemonsteren.
2.Hetresultaatvandeeenmaligemetingisdedeelmeting,verminderdmetde meetonzekerheidvan
nietmeerdanhetpercentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldin tabel4.241.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Tabel 4.241 Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Zwaveldioxide
20
Stikstofoxide
20
Totaalstof
30
Overig
40

ruimte.

Artikel 4.193 (verspreiden4.242(lucht:afvoeren emissies)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van degezondheidwordende emissies naarin de
lucht wordendestofemissies bovendaks en omhooggerichtafgevoerd,alsbinnenvijftigmeter vaneen
emissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt. omhooggerichtafgevoerd.
§ 4.134.14 Schoonbranden van metalen
Artikel 4.1944.243 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het schoonbranden van metalen als:. a.het
onderdeelisvaneenproductieproceswaarbijtenminstedriekubiekemeter vande
materialendiewordenbewerktinopslagis, b.hetonderdeelisvanhetbeheervan
afvalstoffen,of c.hetopeenlocatiemeteenwerkplaatsplaatsvindt.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingop: a.eenactiviteitdieplaatsvindtopeenlocatiemet
eenwerkplaatsenonderdeelis vanniet-beroepsmatigewerkzaamheden,
b.eenactiviteitdiewordtuitgevoerdtijdenshetverrichtenvaneenbouw-ofsloopactiviteit ofhet
bouwenofslopenvaneenbouwwerkofweg
Artikel 4.1954.244 (melding)
1. Het is verboden metalenschoontebrandendeactiviteit,bedoeldinartikel4.243,te
verrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensenbescheiden diebijeenmelding
zijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdie
afwijking te melden.
3.Eenmeldingbevat:
a3. deaanduidingDitartikelisniet van toepassingals de activiteit,genoemdinartikel
4.194,diezalwordenverricht,en alsvergunningplichtigisaangewezeninhoofdstuk3. b.de
aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden verricht.
Artikel 4.196 (geen lozing4.245(nietlozen na schoonbranden van metalen) Met het
oog op voorkomenofbeperkenvandeverontreinigingvaneen oppervlaktewaterlichaamende
beschermingvandedoelmatigewerkingvande voorzieningenvoorhethetdoelmatig beheer van
afvalwater, wordt afvalwater afkomstig van het nabehandelen van de emissie die vrijkomt bij
het schoonbranden van metalen in een gaswasser niet geloosd.
Artikel4.246 (lucht:stofklassen) BijlageIIbijditbesluitbevatdeonderverdelingvanstoffen
instofklassenERS,MVP1,MVP2, gasvormigeanorganischestoffen,gasvormigeorganischestoffen,
stofvormigeorganische stoffen,enstofvormigeanorganischestoffen.
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Artikel 4.197 (preventie4.247 (lucht: niet schoonbranden bij halogeenverbindingen) Met
het oog op het voorkomen van emissies naarin de lucht worden lood, geïsoleerde kabels,
oliegekoelde transformatoren en metaaloppervlakken die zijn verontreinigd met
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halogeenverbindingen niet schoon gebrand.
Artikel 4.198 (4.248(lucht:verwijderen andere materialen dan metalen)
Met het oog op het voorkomen van emissies naarin de lucht worden metalen voorafgaand aan
het schoonbranden vrijgemaakt van materialen die op andere wijze dan door schoonbranden
kunnen worden verwijderd.
Artikel 4.199 (emissiegrenswaardenstoffen4.249(lucht:emissies)
1. Voordeemissieindelucht bij het schoonbranden van metalen zijn de emissiegrenswaarden, de
waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.1994.249.
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2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.199,isheteerstelid4.249, niet van
toepassingoverschrijdt.
Tabel 4.249 Emissiegrenswaarden
Stofklasse

Emissiegrenswaardein
mg/Nm3

Ondergrensinkg/jaar

totaalstof

5

100

gA.3

20

75

gO.2

50
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3.Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanals:

Artikel4.250 (lucht:maatregelelektrischeoven) a.Aanartikel4.249,eerstelid,wordtin
iedergevalvoldaanals een elektrische oven wordt gebruikt en de hieruit afgezogen dampen
via condensatie of absorptie worden behandeld en teruggeleid naar de oven zonder dat een
emissie naarin de lucht optreedt,.
Artikel4.251 (lucht:maatregelkleinegasgestookteoven) Aanartikel4.249,eerstelid,
wordtiniedergevalvoldaanalseengasgestookteovenwordt b.eengasgestookteovengebruikt
met een capaciteit diekleinerisvoorhetreinigenvan productenvanminder dan vijf ton tereinigen
productwordt,en:
gebruikt,en:
10a. de rookgassen uit de gasgestookte oven worden geleid door een geschikte naverbrander,
die zo
is ingeregeld dat:
-1°.detemperatuur tot het einde van de cyclus detemperatuur ten minste 850 graden
Celsius°C is,
-2°. de naverbrander op temperatuur is voordat het schoonbranden begint,
-3°. de verblijftijd van de rookgassen ten minste twee seconden is, en
-4°. de emissieconcentratie van koolmonoxide niet meer is dan 100 milligrampernormaal
kubieke
mg/Nm3meteris,
20b. de rookgassen alleen via de naverbrander uit de gasgestookte oven kunnen worden
afgevoerd, en
30c. het temperatuurverloop van de gasgestookte oven en naverbrander continu wordt
geregistreerd.
wordt,
Artikel4.252 (lucht:maatregelgrote gasgestookteoven) c.Aanartikel4.249,eerstelid,wordt
iniedergevalvoldaanals een gasgestookte oven wordt gebruikt met een capaciteit voorhet
reinigenvanproductenvantenminste die vijf ton ofmeer tereinigenproductwordtgebruikten:
10a. de rookgassen uit de gasgestookte oven worden geleid door een geschikte naverbrander,
die zo
is ingeregeld dat:
-1°. tot het einde van de cyclus de temperatuur ten minste 850 gradenCelsius°C is,
-2°. de naverbrander op temperatuur is voordat het schoonbranden begint,
-3°. de verblijftijd van de rookgassen ten minste twee2 seconden is, en
-4°. de emissieconcentratie van koolmonoxide niet meer dan 100 milligrampernormaal
kubieke
mg/Nm3 meter is,
20b. de rookgassen alleen via de naverbrander uit de gasgestookte oven kunnen worden
afgevoerd,
30c. het zuurstofpercentage in de rookgassen na de naverbrander ten minste zesprocent6% is,
40d. via beveiligingen is geborgd dat het schoonbranden niet kan starten als de naverbrander
niet
werkt, en dat de naverbrander niet kan worden uitgeschakeld als de oven in bedrijf is,
50e. de maximale belading van de gasgestookte oven is vastgesteld, en niet kan worden
overschreden,
60f. de nabrandtijd van de naverbrander vast staat ingesteld op de waarde die in een
controlemeting bij de maximale belading is vastgesteld en voldoende is om bij maximale
belading alle dampen te verbranden,
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70g. het temperatuurverloop van de gasgestookte oven en naverbrander continu wordt
geregistreerd
wordt, en
80h. het zuurstofgehalte en het koolmonoxidegehalte van de rookgassen continu worden
gemeten
en geregistreerd.
Artikel4.253 (lucht:meetmethoden)
1.Ophetbemonsterenvandeemissievaneenstofenderesultatendaarvan,isNEN-EN
15259 van
toepassing.

258

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

2.Ophetanalyserenenhetconserverenisvantoepassing: a.voor
stikstofoxiden:NEN-EN14792, b.voorzwaveldioxide:NEN-EN
14791, c.vooronverbrandekoolwaterstoffen:NEN-EN12619, d.
voortotaalstof:NEN-EN13284-1,
e.voorzuurstof:NEN-EN14789, f.voorchroomVIverbindingen:ISO16740, g.voorzwaremetalen:NEN-EN
14385, h.voorzoutzuur:NEN-EN1911-1,1911-2en19113, i.voorwaterstoffluoride:NEN-ISO15713, j.voor
ammoniak:NEN2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, l.voor
dioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
m.voorkwik:NEN-EN13211, n.voorvocht:NEN-EN
14790,en o.voordebiet:NEN-EN-ISO16911deel1en
2.
Artikel4.254 (lucht:meetplichtenuitzonderingmeetplicht)
1.Erwordtgemetenofaandeemissiegrenswaardenwordtvoldaan.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsdemaatregelen,bedoeldindeartikelen4.250,
4.251,of4.252wordentoegepast.
Artikel4.255 (lucht:eenmaligemeting)
1.Eeneenmaligemetingbestaatuitdriedeelmetingenvantenminste15minutenenten hoogsteeen
halfuur.Ditgeldtnietalseenlangerebemonsteringstijdvoortvloeituitde meetmethodeofdewijzevan
bemonsteren.
2.Hetresultaatvandeeenmaligemetingisdedeelmeting,verminderdmetde meetonzekerheidvan
nietmeerdanhetpercentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldin tabel4.255.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde rechtspersoon.
Tabel 4.199 Emissiegrenswaarden4.255Meetonzekerheid
StofklasseStof
EmissiegrenswaardePercentagemeetonzekerheid
Zwaveldioxide
(mg/Nm3)20
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S
gA.3Stikstofoxide
gO.2Totaalstof
Overig

5
20
5030
40

1
75
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§ 4.144.15 Etsen en beitsen van metalen
Artikel 4.2004.256 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het etsen en beitsen van metalen als:. a.
hetonderdeelisvaneenproductieproceswaarbijtenminstedriekubiekemeter vande
materialendiewordenbewerktinopslagis, b.hetonderdeelisvanhetbeheervan
afvalstoffen,of c.hetopeenlocatiemeteenwerkplaatsplaatsvindt.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingop: a.eenactiviteitdieplaatsvindtopeenlocatiemeteen
werkplaatsenonderdeelisvan niet-beroepsmatigewerkzaamheden,en
b.eenactiviteitdiewordtuitgevoerdtijdenshetverrichtenvaneenbouw-ofsloopactiviteitof hetbouwen
ofslopenvaneenbouwwerkofweg.
Artikel 4.2014.257 (melding)
1. Het is verboden metalenteetsenentebeitsendeactiviteit,bedoeldinartikel4.256,te verrichten
zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensenbescheiden diebijeenmelding
zijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdieafwijking te melden.
3.Eenmeldingbevat:
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezen inhoofdstuk
3.
Artikel4.258 (aanwijzingmodules:bodemonderzoeken
bodembeschermendevoorzieningen)
a.deaanduidingBijhetverrichten van de activiteit, genoemdbedoeld in artikel 4.200,diezal worden
verricht4.256,wordtvoldaanaanderegelsover:a.hetbodemonderzoek,bedoeld inparagraaf5.2.1, en
b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalwordenverricht.
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b.bodembeschermendevoorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.2024.259 (preventie gebruik perfluoroctaansulfonaten)
Met het oog op hetvoorkomendatzeerzorgwekkendestoffenbijhetetsenenbeitsende bescherming
van metalenin het milieu terechtkomen, worden perfluoroctaansulfonaten bijhet verrichten
hiervan niet gebruikt.
Artikel 4.203 (bodembescherming4.260(bodem:bodembeschermendevoorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreinigingvandebodembodemverontreiniging
worden metalen geëtst en gebeitst boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat
afslaat als het dompelbad vol is.
Artikel 4.2044.261 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van
etsen en beitsen van metalen geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.2054.262 (lozingen in een vuilwaterriool na etsen of beitsen metalen)
1. Voor het afvalwater afkomstig van het etsen of beitsen van metalen dat opeen
vuilwaterriool wordt geloosd ineenvuilwaterriool, zijn de emissiegrenswaarden inieder
steekmonster, de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.205,inovereenstemmingmetdesom
vracht4.262,gemetenineensteekmonsterofineenetmaalmonster.
2. Een som van de vrachten als bedoeld tabel 4.205,4.262 is de som van de vrachten van
de metalen chroom, koper, nikkel, lood, zink, tin en zilver in het afvalwater, gemeten na het
etsen of beitsen van metalen, maar voordat het afvalwater een zuiveringsstap heeft
doorlopen.
Tabel 4.2054.262 Emissiegrenswaarden afvalwater
Emissiegrenswaarden
somvracht, gr/Lperdag

Emissiegrenswaardeninmg/l,gemeten in
eensteekmonster
Stoffe n
Stoffen
Chroom
Chroom VI

Koper

Emissiegrenswaardeninmg/l,gemeten in
eenetmaalmonster

somvandevrachten,gram per

somvandevrachten,gram per

vanaf 200 80 -

vanaf 200

80 -

minder dan
Som15

minder dan

1,5

3,0

0,5

1,0

0,3

0,3

0,1

0,1

1,5

6,0

0,5

2,0

0,5

2,0

Som

Lood

1,5

6,0

Nikkel

1,5

6,0

0,5

2,0

Zilver

0,3

3,0

0,1

1,0

Tin

6,0

9,0

0,2

3,0

Zink

1,5

6,0

0,5

2,0

Vrij cyanide

0,6

3,0

-

0,2

1,0

Organohalogeenverbindingen

0,1

0,1

0,1

45
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Artikel 4.2064.263 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een is monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevandeBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomen,enophetanalyseren is van toepassing:
a. voor chroom, koper, lood, nikkel, tin, zilver en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2,
waarbij de ontsluiting van de elementen plaatsvindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1 enNEN
6961,
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b. voor chroom VI: NEN-ISO 11083, en c.voorvrijcyanide:NEN-EN-ISO
14403, d.voorextraheerbareorganohalogeenverbindingn:NEN6676, e.
voorvluchtigeorganohalogeenverbindingen:NEN6401,en f.voor
aromatischeorganohalogeenverbindingen:NEN-EN-ISO6468, waarbij
onopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel4.207 (emissiegrenswaardenstoffen)
c.voorvrijcyanide:NEN-EN-ISO14403.
Artikel4.264 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.265 (lucht:stofklassen) BijlageIIbijditbesluitbevatdeonderverdelingvanstoffen
instofklassenERS,MVP1,MVP2, gasvormigeanorganischestoffen,gasvormigeorganischestoffen,
stofvormigeorganische stoffen,enstofvormigeanorganischestoffen.
Artikel4.266 (lucht:diffuseemissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperken
vandiffuseemissiesindeluchtworden vrijkomende
stoffenafgezogen.
Artikel4.267 (lucht:emissies)
1. Bijhetetsenenbeitsenvanmetalen Voordeemissieindelucht zijn de
emissiegrenswaarden, de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.2074.267,gemetenin
eenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.207,isheteerstelid4.267, niet van
toepassingoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:
a. de totale oppervlakte van de aanwezige ets- en beitsbaden met eenzelfde werkzame
badvloeistof minder bedraagtis dan drievierkantemeter3m2, de temperatuur van de baden
niet hoger is dan 50 gradenCelsius˚C en er geen agitatie van de vloeistof in de baden
plaatsvindtis, of
b. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het elektrolytisch of stroomloos etsen en beitsen
van metalen wordengevoerd door een geschikte gaswasser of geschikt aërosol-aerosol- of
mistfilter wordengevoerd.
Tabel 4.207 Emissiegrenswaarden
Tabel 4.267 Emissiegrenswaarden
Stofklasse

Emissiegrenswaarde (in
mg/Nm3)

Ondergrenswaarde
(kilogramperOndergrens
inkg/jaar)

gA2

3

7,5

gA.3

10

75

gA.3

30

75

gO.2

50

250

Artikel4.208 (afvoeremissies) Artikel
4.268 (lucht:meetmethoden)
1.OphetbemonsterenvandeemissievaneenstofenderesultatendaarvanisNEN-EN
15259vantoepassing.
2.Ophetanalyserenenhetconserverenisvantoepassing: a.voor
stikstofoxiden:NEN-EN14792, b.voorzwaveldioxide:NEN-EN
14791, c.vooronverbrandekoolwaterstoffen:NEN-EN12619,
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d.voortotaalstof:NEN-EN13284-1,
e.voorzuurstof:NEN-EN14789, f.voorchroomVIverbindingen:ISO16740, g.voorzwaremetalen:NEN-EN
14385, h.voorzoutzuur:NEN-EN1911-1,1911-2en19113, i.voorwaterstoffluoride:NEN-ISO15713, j.voor
ammoniak:NEN2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, l.voor
dioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
m.voorkwik:NEN-EN13211,
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n.voorvocht:NEN-EN14790,en o.voordebiet:NENEN-ISO16911deel1en2.
Artikel4.269 (lucht:meetplichtenuitzonderingmeetplicht)
1.Erwordtgemetenofaandeemissiegrenswaardenwordtvoldaan.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsdemaatregel,bedoeldinartikel4.267,derdelid, wordt
toegepast.
Artikel4.270 (lucht:eenmaligemeting)
1.Eeneenmaligemetingbestaatuitdriedeelmetingenvantenminste15minutenenten hoogsteeen
halfuur.Ditgeldtnietalseenlangerebemonsteringstijdvoortvloeituitde meetmethodeofdewijzevan
bemonsteren.
2.Hetresultaatvandeeenmaligemetingisdedeelmeting,verminderdmetde meetonzekerheidvan
nietmeerdanhetpercentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldin tabel4.270.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Tabel 4.270 Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Zwaveldioxide
20
Stikstofoxide
20
Totaalstof
30
Debiet
20
Overig
40

M
etrkoeonmvlo
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ua
ch
weotradlena
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mp
b
jgte
hzh
eotegtelon
eo.kgtrolpyth
isecthboefps
tsisesni snnb
nt m
denbd
roien vrijkomen
afie
Artikel 4.209 (verspreiden4.271(lucht:afvoeren emissies)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van emissiesnaar de luchtgezondheid worden de
afgezogen emissies bovendaks en omhooggerichtafgevoerd,alsbinnenvijftigmetervaneen
emissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt. omhooggerichtafgevoerd.
Artikel4.210 (geur)
1. Met het oog op het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder bij
geurgevoeligeobjectenwordendampenengassendievrijkomenaandebronafgezogen.
2.Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaandoorhetafzuigenvandampenengassen enhetafvoeren
hiervantenminstetweemeterbovendehoogstedaklijnvandebinnen vijftigmetervandieuitmonding
gelegenbebouwing.
§ 4.154.16 Lassen van metalen
Artikel 4.2114.272 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het lassen van metalen als:. a.ditonderdeelis
vaneenproductieproceswaarbijtenminste3kubiekemetervan dezetebewerkenmaterialen
isopgeslagen, b.ditonderdeelisvanhetbeheervanafvalstoffen,of c.ditplaatsvindtopeen
locatiemeteenwerkplaats.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het mechanisch bewerken van diverse materialen:
a.alsditplaatsvindtopeenlocatiemeteenwerkplaatsalsonderdeelvanniet- beroepsmatige
werkzaamheden,
b. tijdens het verrichten van een bouw- of sloopactiviteit of tijdens het bouwen of slopen
van een bouwwerk of een weg,
c. bij het breken van steenachtig bouw- en sloopafval met een mobiele puinbreker, tijdens
eenaaneengeslotenperiodevantenhoogstedriemaandenopofindedirectenabijheidvan eensloop-of
bouwplaatswaarafvalvrijkomt,of
d. als sprake is van het smelten en gieten van metalen.
Artikel4.212 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
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Artikel 4.2134.273 (melding:aanvang)
1. Het is verboden metalentelassendeactiviteit,bedoeldinartikel4.272,teverrichten zonder
dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.2144.274 (lucht: klassenindeling bij het lassen van metalen)
1. In deze paragraaf wordt onder klasse I en II verstaan: TIG-lassen, plasmalassen,
druklassen, autogeen lassen, en onder poederlassen van alle materialen met uitzondering
van geverfde materialen.
2. In deze paragraaf wordt onder klasse III verstaan:
a. lassen met beklede elektroden van alle materialen met uitzondering van roestvast
staal, beryllium- en vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen,
b. MAG-lassen met gevulde draad van alle materialen met uitzondering van roestvast
staal en geverfde materialen, en
c. MIG/MAG-lassen met massieve draad van alle materialen met uitzondering van
koper-, berylliumen vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen.
3. In deze paragraaf wordt onder klasse IV verstaan het lassen van geverfde materialen
(met uitzondering van loodmenie) met behulp van ééneen van de volgende technieken:
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a. TIG-lassen, met uitzondering van aluminium, plasmalassen, druklassen, autogeenlassen,
onder poeder lassen, en
b. het lassen met beklede elektroden, MAG-lassen met gevulde draad en MIG/MAG-lassen met
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massieve draad.
4. In deze paragraaf wordt onder klasse V, VI en VII verstaan:
a. het lassen met beklede elektroden, van de materialen: roestvast staal, vanadiumlegeringen
en berylliumlegeringen,
b. MAG-lassen met gevulde draad van de materialen: roestvast staal,
c. het lassen met gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad,
d. MIG-lassen met gevulde draad of massieve draad van de materialen: koperlegeringen
en beryllium- en vanadiumlegeringen,
e. het lassen met gevulde draad van de materialen: ongelegeerd en gelegeerd staal, en
f. het lassen van de materialen: geverfd staal met loodmenie.
Artikel 4.2154.275 (lucht: binnen lassen)
Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht worden metalen binnen gelast.
Artikel 4.2164.276 (lucht: diffuse emissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperkenvan
diffuseemissiesindeluchtwordenvrijkomende stoffenafgezogen.
Artikel4.277 (lucht:emissies)
1. Voor de emissiegrenswaardeninafzonderlijkemetingzijndeemissieindeluchtzijnde
emissiegrenswaarden,de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.2164.277,gemetenin
eenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.216,isheteerstelid4.277, niet van
toepassingoverschrijdt.
Tabel 4.2164.277 Emissiegrenswaarden bijlassen vanmetalen
Stof of stofcategoriestofklasse

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

OndergrenswaardeOndergr
ens in kg/jrjaar

totaal stof

5

100

chroom VI-verbindingen, berekend
als chroom

0,1

0,075

0,05

0,075

0,5

1,25

beryllium en
berylliumverbindingen, berekend
als beryllium
lood en loodverbindingen, berekend
als lood

Artikel 4.2174.278 (lucht: maatregelen totaal stof)
Aan artikel 4.2164.277, eerste lid, wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als:
a. de afgezogen lucht afkomstig van laswerkzaamheden van klasse III tot en met VII
wordt gerecirculeerd,
b. per jaar tenminste6500kilogramnietmeerdan6.500kg lastoevoegmateriaal en elektroden wordt gebruikt bij laswerkzaamheden van klasse III,
c. per jaar ten minste 200 kilogramniet meerdan 200 kg lastoevoegmateriaal en -elektroden wordt
gebruikt bij laswerkzaamheden van klasse V, VI en VII, waarbij roestvast wordt gelast met
beklede elektroden of met MAG gevulde draad, of andere materialen worden gelast met
gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad, en
d. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider of elektrostatisch filter
worden gevoerd bij laswerkzaamheden van klasse III of IV.
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Artikel 4.2184.279 (lucht: maatregelen chroom VI-verbindingen,
beryllium en berylliumverbindingen)
Aan artikel 4.2164.277, eerste lid, wordt voor chroom VI-verbindingen, berekend als
chroom, en beryllium en berylliumverbindingen, berekend als beryllium, in ieder geval
voldaan als:
a. de afgezogen lucht afkomstig van klasse III tot en met VII wordt gerecirculeerd,
b. bij laswerkzaamheden van klasse V, VI en VII waarbij roestvrij waarbij roestvast gelast
wordt met beklede elektroden of met MAG gevulde draad, of als andere materialen gelast
worden met gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad, per jaar tenminste
200kilogramnietmeerdan200kg lastoevoegmateriaal en -elektroden wordt gebruikt, en
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c. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider of elektrostatisch filter
worden gevoerd.
Artikel 4.2194.280 (lucht: maatregelen lood en loodverbindingen)
Aan artikel 4.2164.277, eerste lid, wordt voor lood en loodverbindingen, berekend als lood, in
ieder geval
voldaan als:
a. de afgezogen lucht afkomstig van laswerkzaamheden van klasse III tot en met VII
wordt gerecirculeerd, en
b. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd bij
laswerkzaamheden van klasse V, VI en VII waarbij met loodmenie geverfd staal wordt
gelast.
Artikel 4.2204.281 (lucht: meetmethoden)
1. Op hetbemonsterenvandeemissievan een bemonsteringstof en de resultaten vaneen
bemonstering van de stoffen, genoemd in tabel 4.216,daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalyseendeconserveringvandestoffen,genoemdintabel4.216,hetanalyserenen het
conserveren is van toepassing:
a.voorstikstofoxiden:NEN-EN14792, b.voor
zwaveldioxide:NEN-EN14791, c.vooronverbrande
koolwaterstoffen:NEN-EN12619,
ad. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2, e.
voorzuurstof:NEN-EN14789,
bf. voor chroom VI-verbindingen,berekendalschroomVI-verbindingen: ISO 16740, g.
voorzwaremetalen:NEN-EN14385,
h.voorzoutzuur:NEN-EN1911-1,1911-2en1911-3, i.voor
waterstoffluoride:NEN-ISO15713, j.voorammoniak:NEN
2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, l.voor
dioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
m.voorkwik:NEN-EN13211,
cn. voor berylliumenberylliumverbindingen,berekendalsberyllium:[PM]vocht:NEN-EN14790, en
do. voor loodenloodverbindingen,berekendalslood:[PM]debiet:NEN-EN-ISO16911deel1en
2.
Artikel 4.2214.282 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.2164.277, wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.217,
4.2184.278,4.279 en 4.2194.280, worden toegepast.
Artikel 4.2224.283 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldinartikel4.216vindtplaatsonderprocescondities die
representatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
21. DeafzonderlijkeEeneenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste
vijftienminutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere
bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van
bemonsteren.
32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de drie
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdanhet
percentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.283.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasis vanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuele metingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
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Tabel 4.283 Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Totaalstof
30
Overig
40

Artikel 4.2234.284 (lucht: verspreidenafvoeren emissies bijlassenvan metalen) Met
het oog op het verspreidenbeschermen van degezondheidworden emissies naarin de lucht
wordenafgezogenemissies bovendaks en omhooggerichtafgevoerdalsbinnen50 metervaneen
emissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt. omhooggericht
afgevoerd.
§ 4.164.17 Solderen van metalen
Artikel 4.2244.285 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het solderen van metalen als:. a.dit
onderdeelisvaneenproductieproceswaarbijtenminste3kubiekemetervan dezete
bewerkenmaterialenisopgeslagen, b.ditonderdeelisvanhetbeheervanafvalstoffen,of c.dit
plaatsvindtopeenlocatiemeteenwerkplaats.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het mechanisch bewerken van diverse materialen:
a.alsditplaatsvindtopeenlocatiemeteenwerkplaatsalsonderdeelvanniet- beroepsmatige
werkzaamheden,
b.tijdenshetverrichtenvaneenbouw-ofsloopactiviteitoftijdenshetbouwenofslopen vaneen
bouwwerkofeenweg,
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c. bij het breken van steenachtig bouw- en sloopafval met een mobiele puinbreker, tijdens een
aaneengeslotenperiodevantenhoogstedriemaandenopofindedirectenabijheidvaneen sloop-of
bouwplaatswaarafvalvrijkomt,of
d. als sprake is van het smelten en gieten van metalen.
Artikel4.225 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.2264.286 (melding:aanvang)
1. Het is verboden metalentesolderendeactiviteit,bedoeldinartikel4.285,teverrichten zonder
dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezen inhoofdstuk
3.
Artikel4.287 (stofklassen) BijlageIIbijditbesluitbevatdeonderverdelingvanstoffenin
stofklassenERS,MVP1,MVP2, gasvormigeanorganischestoffen,gasvormigeorganischestoffen,
stofvormigeorganische stoffen,enstofvormigeanorganischestoffen.
Artikel 4.2274.288 (lucht: binnen solderen)
Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht worden metalen binnen gesoldeerd.
Artikel4.289 (lucht:diffuseemissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperkenvandiffuse
emissiesindeluchtwordenstoffendie vrijkomenafgezogen.
Artikel 4.2284.290 (lucht: emissies)
1. Voor de emissiegrenswaardeninafzonderlijkemetingzijndeemissieindeluchtzijnde
emissiegrenswaarden,de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.2284.290,gemetenin
eenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.228,isheteerstelid4.290, niet van
toepassingoverschrijdt.
Tabel 4.2284.290 Emissiegrenswaarden
Stofofstofcategorie

Stofof stofklasse

EmissiegrenswaardeEm Ondergrensin
Ondergrenswaardein
issiegrenswaarde in

totaalstof

S/sOTotaalstof

5

cadmiumen

MVP1cadmiumen
0,05
cadmiumverbindingen,
berekendalscadmium

0,075

gA.1

0,5

1,25

gA.2

3

7,5

gA.3

30

75

gA.4

50

1000

gA.5

200

1000

cadmiumverbindingen,
berekendalscadmium
gA

100
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gO

gO.1

20

50

gO.2

50

250

gO.3

100

250

Artikel 4.2294.291 (lucht: maatregelen totaal stof)
Aan artikel 4.2284.290, eerste lid, wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als:
a. bij zachtsolderen per jaar ten hoogste 250 ton soldeermiddel wordt gebruikt, en
b. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Artikel 4.2304.292 (lucht: maatregelenmaatregel cadmium en cadmiumverbindingen)
Aan artikel 4.2284.290, eerste lid, wordt voor cadmium en cadmiumverbindingen,
berekend als cadmium, in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies afkomstig van
hardsolderen met cadmiumhoudend soldeermiddel door een geschikte filtrerende
afscheider worden gevoerd.
Artikel 4.2314.293 (lucht: maatregelen stofklassen gA en gO)
Aan artikel 4.2284.290, eerste lid, wordt voor stofklassengAengOgasvormigeanorganische
stoffenengasvormigeorganischestoffen bij het solderen met vloeimiddelen
die leidden tot gasvormige emissies naarin de lucht in ieder geval voldaan als:
a. per jaar ten hoogste 100 kilogramkg vloeimiddelen wordt gebruikt,
b. de afgezogen emissies bij het solderen met vloeimiddelen die vluchtige organische stoffen

bevatten door een geschikt adsorptiefilter worden gevoerd, en
c. de afgezogen emissies bij het solderen met zure vloeimiddelen door een geschikte
gaswasser of
een geschikt aërosol-aerosol- of mistfilter worden gevoerd.
Artikel 4.2324.294 (lucht: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringenderesultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.228,4.290,enderesultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalyseendeconserveringvandestoffen,genoemdintabel4.228,hetanalyseren enhet
conserveren is van toepassing:
a.voorstikstofoxiden:NEN-EN14792, b.voor
zwaveldioxide:NEN-EN14791, c.vooronverbrande
koolwaterstoffen:NEN-EN12619,
ad. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2, e.
voorzuurstof:NEN-EN14789,
f.voorchroomVI-verbindingen:ISO16740, g.voorzware
metalen:NEN-EN14385, h.voorzoutzuur:NEN-EN1911-1,
1911-2en1911-3, i.voorwaterstoffluoride:NEN-ISO
15713, j.voorammoniak:NEN2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014,
bl. voor cadmiumdioxines en cadmiumverbindingen,berekendalscadmium:[PM]furanen:NEN- EN
1948deel1, 2en3,
m.voorkwik:NEN-EN13211,
cn. voor gAvocht: [PM]NEN-EN14790, en
do. voor go:NEN-EN1364-9debiet:NEN-EN-ISO16911deel1en2.
Artikel 4.2334.295 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.2284.290, wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.229,
4.2304.291,4.292 en 4.2314.293, worden toegepast.
Artikel 4.2344.296 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldinartikel4.228vindtplaatsonder
procesconditiesdierepresentatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
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21. De afzonderlijkeeenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste
vijftienminutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere
bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van
bemonsteren.
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32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de drie
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdanhet
percentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.296.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval
van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde
meetinstantierechtspersoon.
Tabel 4.296 Meetonzekerheid
Stofklasse
Percentagemeetonzekerheid
Totaalstof
30
Overig
40

Artikel 4.2354.297 (lucht: verspreidenafvoeren emissies)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van degezondheidworden emissies naarin de
lucht wordenafgezogenemissies bovendaks en omhooggerichtafgevoerdalsbinnen50 metervan
eenemissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt. omhooggericht
afgevoerd.
§ 4.174.18 Mechanisch en thermisch bewerken van metalen
Artikel 4.2364.298 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het spaanloos of verspanend bewerken, het
thermisch bewerken of het afwerken van metalen als:. a.ditonderdeelisvaneen
productieproceswaarbijtenminste3kubiekemetervan dezetebewerkenmaterialenis
opgeslagen, b.ditonderdeelisvanhetbeheervanafvalstoffen,of c.ditplaatsvindtopeen
locatiemeteenwerkplaats.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het spaanloosofverspanendbewerken,
hetthermischbewerkenofhetafwerkensmeltenengieten van metalen:,bedoeldin
paragraaf4.12. a.alsditplaatsvindtopeenlocatiemeteenwerkplaatsalsonderdeelvannietberoepsmatigewerkzaamheden,
b.tijdenshetverrichtenvaneenbouw-ofsloopactiviteitoftijdenshetbouwenofslopen vaneen
bouwwerkofeenweg,
c.bijhetbrekenvansteenachtigbouw-ensloopafvalmeteenmobielepuinbreker,tijdens een
aaneengeslotenperiodevantenhoogstedriemaandenopofindedirectenabijheidvan eensloop-of
bouwplaatswaarafvalvrijkomt,of d.alssprakeisvanhetsmeltenengietenvanmetalen.
Artikel4.237 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
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Artikel 4.2384.299 (melding:aanvang)
1. Het is verboden metalenmechanischenthermischtebewerkendeactiviteit,bedoeldin artikel
4.298,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voorhetbeginervantemelden. vooraanvang
temelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezen inhoofdstuk
3.
Artikel4.300 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.298,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.2394.301 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie en koelvloeistof
vindthetwordtmetaal spaanloos of verspanend bewerken,hetbewerkt, thermisch bewerkenof het
afwerkenvanmetalenplaatsbewerkt,ofafgewerkt boven een aaneengesloten bodemvoorziening,
als een apparaat met een olie- of koelvloeistofcircuit wordt gebruikt.
Artikel4.302 (voorkomenvan afvalwaterenhergebruik) Methetoogophetbeperkenvande
hoeveelheidafvalwaterwordtbijhetmechanischbewerken vanmetalen:
a.drooggereinigd,tenzijdatredelijkerwijsnietmogelijkis,en b.waterdatalskoelmiddel,
spoelmiddelofsmeermiddelwordttoegepast,hergebruikt.
Artikel4.303 (lozingsrouteafvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstigvanmechanischbewerkenvanmetalen,geloosdineenvuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel4.304 (lozingenineen vuilwaterriool)

276

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
Voorhetafvalwaterdatwordtgeloosdineenvuilwaterriool,isdeemissiegrenswaardevoor olie20mg/l,
gemetenineensteekmonster,ofdatafvalwaterwordtvoorafgaandaan vermengingmetander
afvalwatergeleiddooreenslibvangputenolieafscheider: a.volgensNEN-EN858-1ofNEN-EN858-1/A1
enNEN-EN858-2,of b.diezijngeplaatstvoor2november2010 enopdehoeveelheidafvalwaterzijn
afgestemd.
Artikel4.305 (normbladenbemonstering,conserveringenanalyse)
1.Ophetbemonsteren vanhetafvalwaterisNEN6600-1vantoepassing,eneenmonsteris niet
gefiltreerd.
2.Ophetconserveren vaneenmonsterisNEN-EN-ISO5667-3vantoepassing.
3.Bijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgelostestoffenmeegenomen,enop het
analyserenisvoorolieNEN-EN-ISO9377-2vantoepassing.
Artikel4.306 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.2404.307 (lucht: binnen mechanisch of thermisch bewerken van metalen)
Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht worden metalen binnen mechanisch
of
thermisch bewerkt.
Artikel4.308 (lucht:diffuseemissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperken
vandiffuseemissiesindeluchtworden vrijkomende
stoffenafgezogen.
Artikel 4.2414.309 (lucht: emissies bij het spaanloos of verspanend
bewerken of het mechanisch afwerken van metalen)
1. Voor de emissiegrenswaardeninafzonderlijkemetingzijndeemissieindeluchtzijnde
emissiegrenswaarden,de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.2414.309,gemetenin
eenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.241,isheteerstelid4.309, niet van
toepassingoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als de afgezogen
emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
4. Aan het eerste lid wordt voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, in ieder geval
voldaan als de afgezogen emissies afkomstig van droogverspanende bewerkingen, mechanische
eindafwerking van roestvast staal, en thermische bewerkingen door een geschikte filtrerende
afscheider worden gevoerd.
5. Aan het eerste lid wordt voor koper- en koperverbindingen, berekend als koper, in ieder
geval voldaan als de afgezogen emissies afkomstig van het snijden van koper door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Tabel 4.2414.309 Emissiegrenswaarden
StoffenStof

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

OndergrenswaardeOnd
ergrens in kg/jr,

totaal stof

5

100

chroom VI-verbindingen, berekend
als chroom

0,1

0,075

koper- en koperverbindingen,
uitgezonderd koperrook, berekend
als koper

5

5

Koperrook, berekend als koper

0,5

1,25

Artikel 4.2424.310 (lucht: meetmethoden)

277

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
1. Op eenbemonsteringenderesultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.241,4.309,enderesultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.2414.309, is van toepassing:
a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2,
b. voor chroom VI-verbindingen, berekend als chroom: ISO 16740,
c.voorstikstofoxiden:NEN-EN14792,
d.voorzwaveldioxide:NEN-EN14791, e.vooronverbrande
koolwaterstoffen:NEN-EN12619, f.voorzuurstof:NEN-EN
14789, g.voorzwaremetalen:NEN-EN14385, h.voor
zoutzuur:NEN-EN1911-1,1911-2en1911-3, i.voor
waterstoffluoride:NEN-ISO15713, j.voorammoniak:NEN
2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, l.voor
dioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
m.voorkwik:NEN-EN13211,
cn. voor koper-enkoperverbindingen,uitgezonderdkoperrook,berekendalskoper:[PM]vocht: NEN-EN
14790, en
do. voor koperrook,berekendalskoper:[PM]debiet:NEN-EN-ISO16911deel1en2.
Artikel 4.2434.311 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
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1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.2414.309, wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregelen, bedoeld in artikel 4.2414.309,
derde, vierde en vijfde lid, worden toegepast.
Artikel 4.2444.312 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldinartikel4.241,eerstelid,vindtplaats onder
procesconditiesdierepresentatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
21. De afzonderlijkeeenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminstevijftien
minutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere bemonsteringstijd
voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.
32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de drie
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdanhet
percentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.312.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
Tabel 4.312 Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Totaalstof
30
Overig
40

Artikel 4.2454.313 (lucht: verspreidenafvoeren emissies)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van degezondheidworden emissies naarin de lucht
wordenafgezogenemissies bovendaks en omhooggerichtafgevoerdalsbinnen50metervan een
emissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt. omhooggerichtafgevoerd.
§ 4.184.19 Mechanisch bewerken van steen
Artikel 4.2464.314 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het mechanisch bewerken van steen als:. a.
ditonderdeelisvaneenproductieproceswaarbijtenminste3kubiekemetervan dezete
bewerkenmaterialenisopgeslagen,
Artikel4.315 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.314,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a.delozingsroute,
b. ditonderdeelisdelocatie van het beheervanafvalstoffenlozingspunt, of c.dit
plaatsvindtopeenlocatiemeteenwerkplaats.
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c.desteensoortendiewordenbewerkt,en d.de
capaciteitvandebezinkvoorziening.
24. DezeparagraafDitartikel is niet van toepassing ophetmechanischbewerkenvan
steen:alsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezeninhoofdstuk3. a.alsditplaatsvindt
opeenlocatiemeteenwerkplaatsalsonderdeelvanniet- beroepsmatigewerkzaamheden,
b.tijdenshetverrichtenvaneenbouw-ofsloopactiviteitoftijdenshetbouwenofslopen vaneen
bouwwerkofeenweg,
c.bijhetbrekenvansteenachtigbouw-ensloopafvalmeteenmobielepuinbreker,tijdens een
aaneengeslotenperiodevantenhoogstedriemaandenopofindedirectenabijheidvan eensloop-of
bouwplaatswaarafvalvrijkomt,of d.alssprakeisvanhetsmeltenengietenvanmetalen.
Artikel 4.2474.316 (aanwijzing modules: bodemonderzoek) enbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.314,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldin paragraaf 5.1.1isvantoepassing5.4.2.
Artikel4.248 (melding:aanvang) Hetisverbodensteen mechanischtebewerkenzonderditten
minstevierwekenvooraanvang te
melden.
Artikel 4.2494.317 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie en koelvloeistof
wordt steen mechanisch bewerkt boven een aaneengesloten bodemvoorziening als een
apparaat met een olie- of koelvloeistofcircuit wordt gebruikt.
Artikel 4.2504.318 (voorkomen van afvalwater en hergebruik)
Met het oog op het beperken van de hoeveelheid afvalwater wordt,alsdattechnischmogelijk is:
a. droog gereinigd, tenzijdatredelijkerwijsnietmogelijkis, en
b. het water dat als koelmiddel, spoelmiddel of smeermiddel oftegenstuiven wordt
toegepast, hergebruikt.
Artikel 4.2514.319 (lozingsroutes afvalwater)
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1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het telozen afvalwater
afkomstig van het mechanisch bewerken van:
a. natuursteen of beton, geloosd inop een oppervlaktewaterlichaam, in een schoonwaterriool of op
of in de bodem, en
b. overige steensoorten, geloosd in een vuilwaterriool.
2. AlslozenvanHet afvalwater afkomstig van het mechanisch bewerken van natuursteen of beton
inkanookwordengeloosdineenvuilwaterriool,alslozenop een oppervlaktewaterlichaam,ineen
schoonwaterrioolof inofopdebodem niet mogelijk is omdat: a. de afstand tot het dichtstbijzijnde
oppervlaktewaterlichaam ofschoonwaterriool meer dan veertigmeter40m is, gerekend vanaf de
perceelsgrens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt,.
3.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterafkomstigvanhetmechanischbewerken van
natuursteenofbetonwordengeloosdopeenoppervlaktewaterlichaamenkanhet afvalwaterafkomstig
vanhetmechanischbewerkenvanoverigesteensoortenwordengeloosd ineenvuilwaterriool,alseen
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteis toegestaan. b.decapaciteitvaneen
schoonwaterrioolwaarophetperceelisaangeslotenonvoldoendeis voorhettelozendebiet,of
c. de grondwaterstand te hoog is, kanook
wordengeloosdopeenvuilwaterriool.
Artikel 4.2524.320 (lozingen inop een oppervlaktewaterlichaam)
1.Voorhetafvalwaterdatineenoppervlaktewaterlichaamwordtgeloosdisde emissiegrenswaarde
vooronopgelostestoffeniniedersteekmonster100milligramperliter.
2.Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanals:
a.ergeenvisueleverontreinigingis,en
b1. Het afvalwater datwordtgeloosdopeenoppervlaktewaterlichaam, wordt geleid door een
bezinkvoorziening met een capaciteit die is afgestemd op de hoeveelheid en de mate van
verontreiniging van het afvalwater.
2.Voordatafvalwaterisdeemissiegrenswaardevooronopgelostestoffen100mg/l,gemeten ineen
steekmonster.
Artikel 4.2534.321 (lozingen in een schoonwaterrioolofeen vuilwaterriool)
1. Voor Het afvalwater dat wordt geloosd in een schoonwaterrioolofeen vuilwaterriool is
de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen in ieder steekmonster 300 milligram
perliter.
, 2.Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanalshetafvalwater wordt geleid door een
bezinkvoorziening met een capaciteit die is afgestemd op de hoeveelheid en de mate van
verontreiniging van het afvalwater.
Artikel 4.254 (lozingen in of op de bodem)
12. Voor hetdat afvalwater dat in of op de bodem wordt geloosd, is de emissiegrenswaarde voor
onopgeloste stoffen inieder300mg/l,gemetenineen steekmonster 100milligramper liter.
Artikel4.322 (lozingenopofindebodem)
21. Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanals Het afvalwater datwordtgeloosdop ofinde
bodem, wordt geleid door een bezinkvoorziening met een capaciteit die is afgestemd op de
hoeveelheid en de mate van verontreiniging van het afvalwater.
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2.Voordatafvalwaterisdeemissiegrenswaardevooronopgelostestoffen100mg/l, gemeten
ineensteekmonster.
Artikel 4.2554.323 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN-EN15259NEN66001 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN14792NEN-EN-ISO5667-3 van
toepassing.
3. Op eenanalysevandehetanalyserenvaneenmonsterisvoor onopgeloste stoffen NEN-EN
872 van toepassing.
Artikel4.324 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.2564.325 (lucht: binnen bewerken van steen)
1. Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht wordt steen binnen mechanisch
bewerkt.
2. Het stralen van steen gebeurt in een gesloten ruimte of met gereedschap dat is uitgerust
met een geïntegreerde stofafzuiginstallatie.
3. Het trommelen van steen gebeurt in een gesloten installatie.
4. Bij het bewerken van steen en gips worden natte werkmethoden gebruikt.
5. Onder natte werkmethoden wordt verstaan:
a. de mechanische bewerking van steen met waterkoeling waarbij de waterstraal of
het watergordijn zo is gedimensioneerd dat geen zichtbare stofvorming optreedt, of
b. de mechanische ruimteafzuiging waarbij een geschikte waterwand wordt gebruikt.
Artikel4.326 (lucht:diffuseemissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperkenvandiffuse
emissiesindeluchtwordttotaalstof afgezogen.
Artikel 4.2574.327 (lucht: emissie totaal stof)
1. Voordeemissieindeluchtis de emissiegrenswaarde inafzonderlijkemetingis5
milligramvan totaal stof pernormaalkubiekemeter5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige
meting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie vantotaalstof niet meer is dan 100
kilogramtotaalstofperkg/jaar,isheteerstelidnietvantoepassing.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Artikel 4.2584.328 (lucht: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvantotaalstof en de resultaten vaneen
bemonsteringvantotaalstofdaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van totaal stof is NEN-EN
13284-1 ofNEN-EN13284-2 van toepassing.
Artikel 4.2594.329 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaardenemissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.2574.327,
derde lid, wordt toegepast.
Artikel 4.2604.330 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldinartikel4.257,eerstelid,vindtplaats onder
procesconditiesdierepresentatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
21. DeafzonderlijkeEeneenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste
vijftienminutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere
bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van
bemonsteren.
32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de drie
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdan30%van de
emissiegrenswaarde.
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3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval
vanindividuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
Artikel 4.2614.331 (lucht: verspreidenafvoeren emissies)
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Met het oog op het verspreidenbeschermen van degezondheidworden emissies naarin de
lucht wordenafgezogenemissies bovendaks en omhoog gericht afgevoerd alsbinnen
50metervaneenemissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbare functie
ligt.
§ 4.194.20 Mechanisch bewerken van diverse materialen
Artikel 4.2624.332 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het mechanisch bewerken van rubber, kunststof,
papier,
karton, textiel, bont, leer, gips, kurk, hout of houtachtig materiaal,als:.
Artikel4.333 (melding) a.ditonderdeelisvaneenproductieproceswaarbijtenminste3
kubiekemetervandezete bewerkenmaterialenisopgeslagen,1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldin
artikel4.332, teverrichtenzonderdittenminstevierwekenvoorhetbeginervantemelden. b.dit
onderdeelisvanhetbeheervanafvalstoffen,of c.ditplaatsvindtopeenlocatiemeteenwerkplaats.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingophetmechanischbewerkenvanmaterialen, genoemd
inheteerstelid: a.alsditplaatsvindtopeenlocatiemeteenwerkplaatsalsonderdeelvannietberoepsmatigewerkzaamheden,
b.tijdenshetverrichtenvaneenbouw-ofsloopactiviteitoftijdenshetbouwenofslopen vaneen
bouwwerkofeenweg,
c.bijhetbrekenvansteenachtigbouw-ensloopafvalmeteenmobielepuinbreker,tijdens een
aaneengeslotenperiodevantenhoogstedriemaandenopofindedirectenabijheidvan eensloop-of
bouwplaatswaarafvalvrijkomt,of d.alssprakeisvanhetsmeltenengietenvanmetalen.
Artikel4.263 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.

Artikel4.264 (melding:aanvang)
2. Het is verboden diverse materialen mechanisch te bewerkenbij het verrichten van de
activiteit af te wijken van de gegevens en bescheiden die bij een melding zijn verstrekt, zonder dit
ten minste vier weken voor dieafwijkingtemelden.
aanvangtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.334 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.332,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.2654.335 (voorkomen van afvalwater en hergebruik)
Met het oog op het beperken van de hoeveelheid afvalwater bij het mechanisch bewerken van
de
materialen, genoemd in artikel 4.2624.332, eerste lid, wordt:
a. alsdattechnischmogelijkis droog gereinigd, tenzijdatredelijkerwijsnietmogelijkis, en b. water
dat als koelmiddel, spoelmiddel of smeermiddel wordt toegepast nietgeloosd, hergebruikt.
Artikel 4.2664.336 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van
mechanisch bewerken van diversede materialen,genoemdinartikel4.332,eerstelid,
geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals
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eenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.2674.337 (lozingen in een vuilwaterriool)
Voor het afvalwater dat wordtgeloosd in een vuilwaterriool wordtgeloosd, is de
emissiegrenswaarde voor olie iniedersteekmonster20milligramperliter20mg/l,gemetenin een
steekmonster, of dat afvalwater wordt voorafgaandaanvoor vermenging met ander afvalwater
geleid door een slibvangput en olieafscheider:
a. volgens NEN-EN 858-1:2002 of NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003.,of b.
diezijngeplaatstvoor2november2010enopdehoeveelheidafvalwaterzijnafgestemd.
Artikel 4.2684.338 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevandeolieisBijhetanalyserenvaneenmonsterworden onopgelostestoffen
meegenomen,enophetanalyserenisvoorolie NEN-EN-ISO 93772 van toepassing,waarbijonopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel4.339 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.268a4.340 (bodem: bodembeschermende voorziening)
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Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie en koelvloeistof
worden de materialen, genoemd in artikel 4.2624.332, eerste lid, mechanisch bewerkt boven
een aaneengesloten bodemvoorziening als een apparaat met een olie- of koelvloeistofcircuit
wordt gebruikt.
Artikel 4.2694.341 (lucht: binnen bewerken van diversematerialen)
Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht worden de materialen, genoemd in
artikel
4.2624.332, eerste lid, binnen mechanisch bewerkt.
Artikel4.342 (lucht:diffuseemissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperkenvandiffuse
emissiesindeluchtwordttotaalstof afgezogen.
Artikel 4.2704.343 (lucht: emissie totaal stof)
1. Voordeemissieindeluchtis de emissiegrenswaarde inafzonderlijkemetingis5
milligramvan totaal stof pernormaalkubiekemeter5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige
meting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie vantotaalstof niet meer is dan 100
kilogramtotaalstofperkg/jaar,isheteerstelidnietvantoepassing.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Artikel 4.2714.344 (lucht: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringenresultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van totaal stof en
resultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van totaal stof is NEN-EN
13284-1 ofNEN-EN13284-2 van toepassing.
Artikel 4.2724.345 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1.Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenofaande
1.Erwordtgemetenofaande emissiegrenswaarden voor totaal stof wordt voldaan.
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2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.2704.343, derde
lid, wordt toegepast.
Artikel 4.2734.346 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldinartikel4.270,eerstelid,vindtplaats onder
procesconditiesdierepresentatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
21. DeafzonderlijkeEeneenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste
vijftienminutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere
bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van
bemonsteren.
32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de drie
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdan30%vande
emissiegrenswaarde.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
Artikel 4.2744.347 (lucht: verspreidenafvoeren emissies)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van degezondheidworden emissies naarin de lucht
wordenafgezogenemissies bovendaks en omhooggerichtafgevoerdalsbinnen50metervaneen
emissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt. omhooggerichtafgevoerd.
Artikel4.275 (omschakeltechniekslibvangputenolieafscheider) Inafwijkingvanartikel
4.267kantot[PM]hetafvalwaterwordengeleiddooreen slibvangput en olieafscheider die zijn
geplaatst voor 1 januari 2008 en op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd zijn
afgestemd.
§ 4.204.21 Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen
Artikel 4.2764.348 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op:
a. het reinigen, lijmen of coaten van oppervlakten van voorwerpen van rubber, kunststof,
metalen, keramisch materiaal, steen, papier, karton, gips, film, kurk, hout of houtachtig
materiaal, en
b. het lijmen of coaten van oppervlakten van planten en delen van planten, bont, leer of textiel,.
enals:
1°.hetonderdeelisvaneenproductieproceswaarbijdrieofmeerkubiekemetervande materialen
diewordenbewerktinopslagis,
2°.hetonderdeelisvanhetbeheervanafvalstoffen,of
3°.hetopeenlocatiemeteenwerkplaatsplaatsvindt.
2. Onder het reinigen, lijmen en coaten van steen wordt ook het harsen en chemisch
behandelen van steen verstaan.
3. Onder het lijmen of coaten van textiel wordt ook het veredelen van textiel verstaan.
4. Deze paragraaf is niet van toepassing op: a.eenactiviteitdieplaatsvindtopeenlocatiemet
eenwerkplaatsenonderdeelisvan niet-beroepsmatigewerkzaamheden,
b.eenactiviteitdiewordtuitgevoerdtijdenshetverrichtenvaneenbouw-ofsloopactiviteitof hetbouwen
ofslopenvaneenbouwwerkofweg,
ca. het uitwendig reinigen van motorvoertuigen,spoorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigenen
werktuigenopeenwasplaatsbedoeldinparagraaf4.24,
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b.hetgeautomatiseerdwassenvanmotorvoertuigenofspoorvoertuigenenophetafspuiten van
motorvoertuigenmeteenhogedrukspuit,bedoeldinparagraaf4.43, c.hetverwijderenvangraffiti,
bedoeldinparagraaf4.44,en
d. het reinigen van werktuigen metgewasbeschermingsmiddelen,en,voertuigenen
apparatuurvooragrarischeactiviteiten,bedoeldinparagraaf4.89. e.hetreinigenvan
oppervlaktenmetvuilafzettingofgraffiti.
Artikel 4.2774.349 (melding)
1. Het is verboden tereinigen,lijmenencoatendeactiviteit,bedoeldinartikel4.348,te
verrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensenbescheiden diebijeenmelding
zijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdie
afwijking te melden.
3.Eenmeldingbevat:
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.350 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen)
a.deaanduidingBijhetverrichten van de activiteit, genoemdbedoeld in artikel 4.276,diezal worden
verricht,en4.348,wordtvoldaanaanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en
b.bodembeschermendevoorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2. b.deaanduiding,inclusiefde
omgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalwordenverricht.
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Artikel 4.2784.351 (geen perfluoroctaansulfonaten gebruiken)
Met het oog op de bescherming van het milieu worden geen perfluoroctaansulfonaten gebruikt.
Artikel 4.279 (bodembeschermingvoorwerpen4.352(bodembeschermende
voorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem worden
bodembedreigende stoffen verwerkt boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
2. Een dompelbad dat zich automatisch vult, heeft een automatisch afslagmechanisme dat
afslaat als het dompelbad vol is.
Artikel4.280 (geen EDTA lozen) Methetoogophetvoorkomen vandeverontreinigingvan
hetoppervlaktewaterende bescherming van de doelmatige werking van het
zuiveringstechnisch werk wordt afvalwater metEDTAnietgeloosd.
Artikel 4.2814.353 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het
reinigen van oppervlakten geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.2824.354 (lozingen opin een vuilwaterriool na reinigen metalen) Voor
het afvalwater afkomstig van het reinigen van metalen dat wordtgeloosd in een
vuilwaterriool wordtgeloosd is de emissiegrenswaarde voor olie iniedersteekmonster20
milligramperliter,ofwordt20mg/l,gemetenineensteekmonster,of dat afvalwater voorafgaand
aanwordt vermenging met ander afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:
a. volgens NEN-EN 858-1:2002 of NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003.,of
Artikel 4.283 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op een bemonstering van het afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is
nietgefiltreerd.
b.diezijngeplaatstvoor 2. november2010en op de conserveringvaneenmonsterisNEN-EN- ISO56673vantoepassinghoeveelheidafvalwaterzijnafgestemd.
3.OpeenanalysevandeolieisNEN-EN-ISO9377-2vantoepassing,waarbijonopgeloste stoffen
wordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel 4.2844.355 (lozingen opin een vuilwaterriool na verwijderen verflagen van
hout) Voor het afvalwater afkomstig van het verwijderen van verflagen van hout dat opeen
vuilwaterriool wordt geloosd ineenvuilwaterriool, zijn de emissiegrenswaarden inieder
steekmonster, de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.2844.355,gemetenineen steekmonster
ofineenetmaalmonster.
Tabel 4.2844.355 Emissiegrenswaarden afvalwater
Stof
Emissiegrenswaarden in mg/l,
gemetenineensteekmonster
Lood
Zink
Organohalogeenverbindingenin
chloorAbsorbeerbareorganisch

6
6
3

Emissiegrenswaardeninmg/l,
gemetenineenetmaalmonster
2
2
1

Artikel 4.2854.356 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
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1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevandeBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomen,enophetanalyseren is van toepassing:
a. voor extraheerbareoganohalogeenverbindingen:NEN6676absorbeerbareorganisch
gebondenhalogenen:NEN-EN-ISO9562, b.voorvluchtigeoganohalogeenverbindingen:NEN
6401, c.vooraromatischeoganohalogeenverbindingen:NEN-EN-ISO6468,en
db. voor lood en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2, waarbij deontsluitingvande
elementen
wordenontsloten plaatsvindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1, en NEN6961,
waarbijonopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
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c.voorolie:NEN-EN-ISO9377-2.
Artikel4.357 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.358 (lucht:diffuseemissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperkenvandiffuse
emissiesindeluchtwordendampenen gassenafgezogen.
Artikel 4.286 (4.359(luchtengeur: afvoer emissies)
1. Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht en het voorkomenofhet tot
een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder bijgeurgevoeligeobjecten worden
dampen en gassen die vrijkomen aan de bron afgezogen bij:
a. het reinigen, lijmen of coaten van oppervlakten van voorwerpen door het vernevelen
van vluchtige organische stoffen met een nevelspuit,
b. het coaten van oppervlakten van voorwerpen door het opbrengen van poeder,
c. het reinigen, lijmen of coaten van oppervlakten van voorwerpen met vluchtige
organische stoffen door dompeling in open of halfgesloten baden,
d. het lijmen of coaten van oppervlakten van voorwerpen met producten die vluchtige
organische stoffen bevatten, en
e. het aansluitend aan het reinigen, lijmen of coaten, bedoeld onder a tot en met d,
drogen of uitharden van oppervlakten van voorwerpen met vluchtige organische stoffen
behandelde materialen of het moffelen van materialen diezijnvoorzienvanmet een
poedercoating.
2. Het eerste lid, onder c, is niet van toepassing op hoogkokende stoffen.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan doorhetafzuigenvanalsafgezogen dampen
en gassen enhetafvoerenhiervantwee2 meter of meer boven de hoogste daklijn van de
binnen vijftigmeter50m van dieuitmondinghetemissiepunt gelegen bebouwing worden
afgevoerd.
Artikel4.287 (verspreidenemissies) Methetoogophetverspreidenvanemissiesnaarde
luchtwordendeafgezogenemissies bovendaksenomhooggerichtafgevoerd,alsbinnenvijftigmeter
vaneenemissiepunteen beperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt
Artikel 4.288 (emissiegrenswaarde4.360(lucht:emissie totaal stof)
1. DeemissiegrenswaardenvoorVoordeemissieindeluchtisdeemissiegrenswaardevan totaal stof
isnietmeerdanvijfmilligramperkubiekemeter5 mg/Nm3, gemeten in eenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie van totaal stof niet meer is dan honderd
kilogramperjaarbedraagt,isheteerstelidnietvantoepassing100kg/jaar.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Artikel4.361 (lucht:meetmethoden)
1.OphetbemonsterenvantotaalstofenderesultatendaarvanisNEN-EN15259van toepassing.
2.OphetanalyserenenhetconserverenvantotaalstofisNEN-EN13284-1vantoepassing.
Artikel4.362 (lucht:meetplichtenuitzonderingmeetplicht)
1.Erwordtgemeten ofaandeemissiegrenswaardevoortotaalstofwordtvoldaan.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsdemaatregel,bedoeldinartikel4.360,derdelid, wordt
toegepast.
Artikel4.363 (lucht:eenmaligemeting)
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1.Eeneenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 15 minuten en ten
hoogsteeenhalfuur.Ditgeldtnietals eenlangerebemonsteringstijdvoortvloeituitde meetmethode
ofderepresentatievewijzevanbemonsteren.
2.Hetresultaatvandeeenmaligemetingisdedeelmeting,verminderdmetde
meetonzekerheidvannietmeerdan30%vandeemissiegrenswaarde.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Artikel 4.289 (4.364(lucht: oplosmiddelarme producten en efficiënt reinigen)
1. Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht worden:
a. bij het lijmen of coaten waarbij 1.000kilogramofmeerperjaaraan organische oplosmiddelen
pertenminste1.000kg/jaar worden gebruikt, oplosmiddelarme producten en
applicatiemethoden toegepast, en
b. bij het reinigen van oppervlakten waarbij 1.000kilogramofmeerperjaaraan organische
oplosmiddelen pertenminste
1.000kg/jaar worden gebruikt de volgende maatregelen genomen:
1°. droog reinigen als dit mogelijk is,
2°. reiniging met waterige middelen als droog reinigen technisch niet mogelijk is,
3°. reiniging met organische oplosmiddelen in een procesbad dat is uitgevoerd in een gesloten
systeem als reiniging met waterige middelen technisch niet mogelijk is, of
4°. reiniging met hoogkokende niet gehalogeneerde oplosmiddelen als reiniging in een gesloten
systeem technisch niet mogelijk is.
2. Aan het eerste lid, aanhef en onder a, wordt in ieder geval voldaan als producten,
met uitzondering van planten of delen van planten:
a. een gehalte vluchtige organische stof van niet meer dan 150 gramperliterg/l voor
gebruiksklare producten hebben,
b. voldoen aan de eisen die in het Besluit Organische Oplosmiddelen in Verven en Vernissen
aan het maximale gehalte vluchtige organische stof zijn gesteld, of
c. een gehalte vluchtige organische stof van niet meer dan dertig
volumeprocent in reinigingsmiddelen hebben.
3. Aan het eerste lid, aanhef en onder a, wordt bij het coaten van planten of
onderdelen van planten in ieder geval voldaan dooralseendompelmethodewordt
gebruiktmet:
a. hetgebruikvandedompelmethodemet een volledig watergedragen verfbad bij
droogbloemen, of
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b. hetgebruikvandedompelmethodemet een watergedragen verfbad met niet meer dan
vijftien volumeprocent vluchtige organische stoffen die bestaan uit vloeibare kleurstoffen en
voor zover nodig uitvloeimiddelen, bevochtigingsmiddelen of anti-schuimmiddelen bij
snijbloemen.
4. In een gesloten systeem wordt de in- en uitneemzone ten minste een minuut gesloten
gehouden na beëindiging van het gebruik van de pomp- of persluchtinstallatie.
Artikel4.365 (lucht:afvoerenemissies) Methetoogophetbeschermenvandegezondheid
wordendeafgezogenemissiesbovendaksen omhooggerichtafgevoerd.
§ 4.214.22 Onderhouden van apparaten en, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen
Artikel 4.2904.366 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het onderhouden of repareren van motorvoertuigen
ofvan onderdelen dieolieofkoelvloeistofbevatten van motoren, motorvoertuigen,
gemotoriseerde apparaten, vaartuigen of spoorvoertuigen.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingop: a.niet
beroepsmatigewerkzaamheden, b.reinigen,
lijmenencoaten,
c. het mechanisch bewerken van diverse materialen en het thermisch bewerken,
lassen, of solderen van metalen.
Artikel4.291 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.2924.367 (melding:aanvang) Hetisverbodenonderdelenteonderhoudenof
reparerendiekoelvloeistofbevattenzonderdit ten
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.366,teverrichtenzonderditten minste vier weken
voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
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3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.368 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.366,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.2934.369 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie en koelvloeistof
vindt het onderhouden of repareren van worden onderdelen die deze stoffen bevatten
plaatsonderhoudenengerepareerd boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
Artikel 4.2944.370 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater en het voorkomen of beperken van
deverontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaam wordt het te lozen afvalwater afkomstig van
het onderhouden of repareren van onderdelen van voertuigen, geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.2954.371 (lozingen in een vuilwaterriool)
Voor het afvalwater dat wordtgeloosd in een vuilwaterriool wordtgeloosd, is de
emissiegrenswaarde voor olie iniedersteekmonster20milligramperliter,ofwordt20mg/l, gemeten
ineensteekmonster,of dat afvalwater voorafgaandaanwordtvoor vermenging met ander
afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:
a. volgens NEN-EN 858-1:2002 of NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003.,of b.
diezijngeplaatstvoor2november2010enopdehoeveelheidafvalwaterzijnafgestemd.
Artikel 4.2964.372 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringvan het bemonsterenvan afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevandeolieisBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomen,enophetanalyserenisvoorolie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing,waarbij
onopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel4.373 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.2974.374 (afval: doelmatigafvalbeheeraantalwrakken)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen zijn op een locatie voor het
onderhouden of repareren van motorvoertuigen niet meer dan vier autowrakken en vier
wrakken van
tweewielige motorvoertuigen aanwezig.
Artikel4.375 (afval:nietverwijderenofnuttigtoepassen)
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een autodemontagebedrijf of
demontagebedrijfvoortweewieligemotorvoertuigenofeenlocatievoorhetopslaanvan
autowrakkenofwrakkenvan
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tweewielige motorvoertuigen in het kader van hulpverlening aan kentekenhouders door
eendaarvooraangewezeninstantieofinhetkadervanonderzoekdoorpolitieof justitie.
31. Met het oog op een doelmatig afvalbeheer worden op een locatie voor het onderhouden of
reparerenvanmotorvoertuigen,beheervanafvalstoffenworden autowrakken en wrakken van
tweewielige motorvoertuigen met de daarin aanwezige materialen of onderdelen niet verwijderd
of nuttig toegepast.
42. Het derdeeerste lid is niet van toepassing op:
a. een autodemontagebedrijf of een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen,
ba. deopslaghetopslaan, of
cb. accessoires die worden gedemonteerd omdat de laatste eigenaar of houder van het autowrak
of wrak van een tweewielig motorvoertuig hierom anders dan in de uitoefening van zijn beroep
of bedrijf heeft verzocht en met als doel die accessoires opnieuw te gebruiken voor een ander
motorvoertuig waarvan hij eigenaar of houder is.
Artikel4.298 (omschakeltechniekslibvangputenolieafscheider)
In afwijking van artikel 4.295 kan tot [PM] het afvalwater worden geleid door een
slibvangput en olieafscheider die zijn geplaatst voor 1 januari 2008 en op de hoeveelheid
afvalwater dat wordt geloosd, zijn afgestemd.
§ 4.224.23 Proefdraaien van verbrandingsmotoren
[Gereserveerd]
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Artikel4.375a (toepassingsbereik)
Dezeparagraafisvantoepassingophetproefdraaienvanverbrandingsmotoren.
Artikel4.375b (geluid:binnenproefdraaien) Methetoogophetvoorkomenofbeperken
vangeluidhindervindthetproefdraaienvan verbrandingsmotorenbinnenplaats.
§ 4.234.24 Schoonmaken van pleziervaartuigen
Artikel 4.2994.376 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het uitwendig reinigen van vaartuigen.
Artikel4.377 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.376,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.de
lozingsroute,en b.delocatievanhet
lozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.378 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.376,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.379 (bodem:bodembeschermendevoorziening) Methetoogophetvoorkomen
vanverontreinigingvandebodemmetantifoulingworden vaartuigen gereinigdboveneen
aaneengeslotenbodemvoorziening.
Artikel 4.3004.380 (lozingsroutes afvalwater wasplaats vaartuigen)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het uitwendig reinigen van vaartuigen geloosd in een vuilwaterriool.
2. Hetafvalwaterkanookwordengeloosdopeen oppervlaktewaterlichaamofopofinde bodem, als
lozen in een vuilwaterriool niet mogelijk is omdat:
a. de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool meer dan veertigmeter40m is,
gerekend vanaf de perceelsgrens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, of
b. de capaciteit van heteen vuilwaterriool waarop het perceel is aangesloten onvoldoende is
voor het te
lozen debiet,.
3.Inafwijkingvanheteerstelid kan ookhetafvalwater worden geloosd in een
oppervlaktewaterlichaamofopofindebodemvuilwaterrioolalseenmaatwerkvoorschriftis gesteld
waarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.3014.381 (lozingen inop een oppervlaktewaterlichaam of op of in de
bodem)
Met1. Het oogophetvoorkomenvanverontreinigingvan afvalwaterdatwordtgeloosd op een
oppervlaktewaterlichaam wordthetafvalwaterafkomstigvanhetuitwendig reinigen van
vaartuigen dat in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd: ofopofindebodem,wordt
a. geleid door een voldoendegedimensioneerde
bezinkvoorziening,en meteencapaciteitdieisafgestemdopdehoeveelheidendematevan
verontreinigingvanhetafvalwater.
b2. Voordatafvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 milligram
perlitermg/l,gemetenineensteekmonster.
Artikel 4.3024.382 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
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1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en
een is monster is niet
gefiltreerd.
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2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Op eenanalysevandehetanalyserenvaneenmonsterisvoor onopgeloste stoffen is NEN-EN
872 van toepassing.
Artikel 4.303 (omschakeltechniekslibvangputenolieafscheider4.383(riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven. In
afwijkingvanartikel4.300,tweedelid,kantot[PM]hetafvalwaterwordengeleid dooreenslibvangputen
olieafscheiderdiezijngeplaatstvoor1januari2008enopde hoeveelheidafvalwaterdatwordtgeloosd
zijnafgestemd.
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§ 4.244.25 Verwerken van rubbercompounds
Artikel 4.3044.384 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het verwerken van rubbercompounds.
Artikel4.305 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.3064.385 (melding:aanvang)
1. Het is verboden rubbercompoundsteverwerkendeactiviteit,bedoeldinartikel4.384,te
verrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezen inhoofdstuk
3.
Artikel4.386 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
melden.voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.384,wordtvoldaan
aanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.3074.387 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie- en koelvloeistof
worden rubbercompounds verwerkt boven een aaneengesloten bodemvoorziening, als een
apparaat met een olie- en koelvloeistofcircuit wordt gebruikt.
Artikel 4.3084.388 (lucht: diffuse emissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperken
vandiffuseemissiesindeluchtwordtdelucht afgezogen.
Artikel4.389 (lucht:emissies)
1. Voor de emissiegrenswaardeninafzonderlijkemetingzijndeemissieindeluchtzijnde
emissiegrenswaarden,de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.3084.389,gemetenin
eenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.308,isheteerstelid4.389, niet van
toepassingoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt bij het wegen en mengen van rubbercompounds in ieder geval
voldaan als de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Tabel 4.3084.389 Emissiegrenswaarden
StoffenStof

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

OndergrenswaardeOnd
ergrens in kg/jrjaar

totaal stof

5

100

Som van benzylbutyl
ftalaat(BBP),
benzylbutylftalaat,
dibutylftalaat,diethylhexylftalaatendiisobutylftalaatdibutyl

0,05

0,075

Artikel 4.3094.390 (lucht: meetmethoden)

299

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
1. Op eenbemonsteringenderesultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.308,4.389,enderesultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.3084.389, is van toepassing:
a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2, en
b. voor de som van benzyl butyl ftalaat (BBP), dibutyl ftalaat (DBP), di-ethyl hexyl ftalaat
(DEHP) en di-isobutyl ftalaat (DIBP): [PM].
b.voorchroomVI-verbindingen,berekendalschroom:ISO16740, c.voor
stikstofoxiden:NEN-EN14792,
d.voorzwaveldioxide:NEN-EN14791, e.vooronverbrande
koolwaterstoffen:NEN-EN12619, f.voorzuurstof:NEN-EN
14789, g.voorzwaremetalen:NEN-EN14385, h.voor
zoutzuur:NEN-EN1911-1,1911-2en1911-3, i.voor
waterstoffluoride:NEN-ISO15713, j.voorammoniak:NEN
2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, l.voor
dioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
m.voorkwik:NEN-EN13211, n.voorvocht:NEN-EN
14790,en o.voordebiet:NEN-EN-ISO16911deel1en
2.
Artikel 4.3104.391 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.3084.389, wordt voldaan.
2. Het tweedeeerste lid is niet van toepassing als bij het wegen en mengen van
rubbercompounds de maatregel, bedoeld in artikel 4.3084.389, derde lid, wordt
toegepast.
Artikel 4.3114.392 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldinartikel4.308,eerstelid,vindtplaats onder
procesconditiesdierepresentatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
21. DeafzonderlijkeEeneenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste
vijftienminutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere
bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van
bemonsteren.
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32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdanhet
percentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.392.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
Tabel 4.392 Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Totaalstof
30
Overig
40

Artikel 4.3124.393 (lucht: verspreidenafvoeren emissies)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van emissiesnaar de luchtgezondheid worden bij het
wegen of mengen van
rubbercompounds afgezogen emissies bovendaks en omhoog gericht afgevoerd alsbinnen50
metervaneenemissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt.
§ 4.254.26 Verwerken van thermoplastisch kunststof
Artikel 4.3134.394 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof
waarbij geen ander blaasmiddel wordt gebruikt dan lucht, kooldioxide of stikstof.
Artikel4.314 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.3154.395 (melding:aanvang)
1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.394, teverrichtenzonderdittenminste vier
weken voor het begin ervan te melden.
2. Het is verboden thermoplastischkunststofteverhittenenvormtegevenbijhetverrichtenvan de
activiteitaftewijkenvandegegevensenbescheidendiebijeenmeldingzijnverstrekt, zonder dit ten
minste vier
weken voor aanvangdieafwijking te melden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezen inhoofdstuk
3.

301

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

Artikel4.396 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.394,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.3164.397 (bodem: bodembeschermende voorziening bij het verhitten en
vormgeven van thermoplastisch kunststof met uitzondering van het lassen van
textiel)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met olie en koelvloeistof,
wordt het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof, met uitzondering van het
lassen van textiel, gedaan boven een aaneengesloten bodemvoorziening, als een apparaat met
een olie- of koelvloeistofcircuit wordt gebruikt.
Artikel 4.3174.398 (lucht: diffuse emissies bij het verhitten en vormgeven van
thermoplastisch kunststof met uitzondering van het lassen van textiel) Methetoogop
hetvoorkomenofbeperkenvandiffuseemissiesindeluchtwordttotaalstof datvrijkomtbijhetverhitten
envormgevenvanthermoplastischkunststof,metuitzondering vanhetlassenvantextiel,afgezogen.
Artikel4.399 (lucht:emissiesbijhet verhittenenvormgevenvan
thermoplastischkunststofmet uitzonderingvan het lassenvan textiel)
1. Voordeemissieindelucht bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof met
uitzondering van het lassen van textiel zijn de emissiegrenswaarden inafzonderlijke meting,
de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.3174.399,gemetenineenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan de ondergrenswaarde,
genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.317,isheteerstelid4.399, niet van
toepassingoverschrijdt.
Tabel 4.3174.399 Emissiegrenswaarden
StoffenStof

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

Ondergrensin
Ondergrenswaardein

totaal stof

5

100

Som van benzylbutylftalaat
(BBP),
benzylbutylftalaat,
dibutylftalaat,di-

0,05

0,075

Artikel 4.3184.400 (lucht: meetmethoden bij het verhitten en vormgeven van
thermoplastisch kunststof met uitzondering van het lassen van textiel)
1. Op een bemonstering en de resultaten van een bemonsteringhet bemonsteren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.317,4.399,enderesultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
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2. Op een analysehet analyseren
en de conserveringhet conserveren van de stoffen,
genoemdbedoeld in tabel 4.3174.399, is van toepassing:
a. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2, en
b. voor de som van benzyl butyl ftalaat (BBP), dibutyl ftalaat (DBP), di-ethyl hexyl ftalaat
(DEHP) en di-isobutyl ftalaat (DIBP): [PM].
b.voorchroomVI-verbindingen,berekendalschroom:ISO16740, c.voor
stikstofoxiden:NEN-EN14792,
d.voorzwaveldioxide:NEN-EN14791, e.vooronverbrande
koolwaterstoffen:NEN-EN12619, f.voorzuurstof:NEN-EN
14789, g.voorzwaremetalen:NEN-EN14385, h.voor
zoutzuur:NEN-EN1911-1,1911-2en1911-3, i.voor
waterstoffluoride:NEN-ISO15713, j.voorammoniak:NEN
2826,
k.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, l.voor
dioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
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m.voorkwik:NEN-EN13211, n.voorvocht:NEN-EN
14790,en o.voordebiet:NEN-EN-ISO16911deel1en
2.
Artikel 4.3194.401 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het verhitten
en vormgeven van thermoplastisch kunststof met uitzondering van het lassen van
textiel) Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordt
gemeten of aan de emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.3174.399, wordt
voldaan.
Artikel 4.3204.402 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting bij het
verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof met
uitzondering van het lassen van textiel)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldinartikel4.317,eerstelid,vindtplaats onder
procesconditiesdierepresentatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
21. DeafzonderlijkeEeneenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste15
minutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere bemonsteringstijd
voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.
32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdanhet
percentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.402.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
Tabel 4.402 Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Totaalstof
30
Overig
40

Artikel 4.3214.403 (lucht: verspreidenafvoeren emissies bij het lassen van textiel)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van emissiesnaar de luchtgezondheid worden bij
het lassen van textiel afgezogen emissies
bovendaks en omhoog gericht afgevoerd alsbinnen50metervaneenemissiepunteen
beperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt.
§ 4.264.27 Verwerken van polyesterhars
Artikel 4.3224.404 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het verwerken van polyesterhars waarbij meer dan 1
kilogramkgof1 l
ofliter organische peroxides worden opgeslagen.
Artikel4.323 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.3244.405 (melding:aanvang)
1. Het is verboden polyesterharsteverwerkendeactiviteit,bedoeldinartikel4.404,te
verrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdemaximaleverwerkingscapaciteitendeliggingvande
geuremissiepunten.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.406 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
melden.voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.404,wordtvoldaan
aanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
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Artikel 4.3254.407 (bodem: bodembeschermende voorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met oplosmiddelen
vindtwordtpolyesterharsverwerktboveneenaaneengeslotenbodemvoorziening.
2.Apparatuurdiewordtgebruiktbij het verwerken van polyesterhars en het reinigen van
hierbij gebruikte apparatuur plaatswordtgereinigd boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.
Artikel 4.3264.408
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[Vervallen]
Artikel4.409 (geur: voorkomen of beperken geurhinder)
1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder tot een aanvaardbaar
niveau opeenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctie, wordt de emissie van
styreen beperkt.
2. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:
a. harsen worden toegepast met additieven die verdamping van styreen bij het
uitdampen beperken,
b. harsen worden toegepast met een verlaagd styreengehalte,
c. harsen worden toegepast waarin styreen deels is vervangen door dicyclopentadieen,
d. spuittechnieken worden toegepast zonder persluchtondersteuning,
e. een lagedruk polyesterharssysteem wordt toegepast,
f. naar een gesloten malsysteem wordt overgeschakeld,
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g. naar een vacuumfoliesysteem wordt overgeschakeld,
h. emmers en vaten worden afgedekt,
i. een gesloten leidingsysteem voor oplosmiddelen en hars wordt toegepast, of
j. cryocondensatie, thermische of katalytische naverbranding, een bioreactor of
een zuurstofradicaalgenerator wordt toegepast.
§ 4.274.28 Voedingsmiddelenindustrie
Artikel 4.3274.410 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het maken of bewerken van voedingsmiddelen of dranken
met één of meer apparaten met een individuele belasting op een bovenwaarde van meer dan
130kilowattofeenaansluitwaardevanmeerdan130kilowatt.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing opals de activiteit, bedoeld in het eerste lid, wordt
verricht:
a. in een ippc-installatie,
b. tijdens het slachten van dieren en het uitsnijden van vlees of vis,
c. tijdens de extractie van plantaardige oliën of veredeling van vetten,
d. tijdens het verwerken van dierlijke bijproducten, of
e. bij de productie van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren.
Artikel4.328 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.3294.411 (melding:aanvang)
1. Het is verboden voedingsmiddelenofdrankentemakenoftebewerkendeactiviteit,bedoeld inartikel
4.410,teverrichten zonder dit ten minste vier wekenvoorhetbeginervante
melden. wekenvooraanvang2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvande
gegevensenbescheidendiebijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierweken voordie
afwijking te melden.
3.Eenmeldingbevat: a.demaximaleverwerkingscapaciteitendeliggingvande
geuremissiepunten, b.delozingsroute,
c.delocatievanhetlozingspunt,en d.alsinhetvuilwaterrioolzuurstofbindendestoffenmeteen
jaargemiddeldevervuilingswaarde van5.000inwonerequivalentenofmeerwordengeloosd,eenoverzicht
vandespreidingvande lozingoverhetjaar.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezen inhoofdstuk
3.
Artikel4.411a (gegevensenbescheiden:rapportgeuronderzoek) Tenminstevierwekenvoorhet
beginvandeactiviteitwordthetrapportvanhetgeuronderzoek, bedoeldinartikel4.424,verstrektaanhet
bevoegdgezag.
Artikel4.412 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.410,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.

307

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

Artikel 4.3304.413 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met alcohol en zuren worden
voedingsmiddelen of dranken gemaakt of bewerkt boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.
Artikel 4.331 (lozingsroutes4.414(lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het
maken of bewerken van voedingsmiddelen of dranken, geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.3324.415 (lozingen in een vuilwaterriool)
Met het oog op de beschermingvande doelmatige werking van de voorzieningen voor het
beheer van afvalwater en het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam
wordt vethoudend afvalwater dat wordtgeloosd in een vuilwaterriool wordtgeloosd, voor
vermenging met ander afvalwater geleid door een:
a. vetafscheider en slibvangput volgens NEN-EN 1825-1 en -2., b.vetafscheiderenslibvangput
diezijngeplaatstvoor14september2004enzijnafgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt
geloosd, of
c.flocculatieafscheiderdieis geplaatstvoor1januari2013enopdehoeveelheid
afvalwater is afgestemd.
Artikel 4.3334.416 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevanhetdeolieisBijhetanalyserenvaneenmonsterworden onopgelostestoffen
meegenomen,enophetanalyserenisvoorolie NEN-EN-ISO 93772 van toepassing,waarbijonopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel4.417 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.418 (lucht:diffuseemissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperkenvandiffuse
emissiesindeluchtwordttotaalstof dat
vrijkomtbijhetmakenofbewerkenvanvoedingsmiddelenofdrankenafgezogen.
Artikel 4.3344.419 (lucht: emissie totaal stof)
1. Voordeemissieindelucht bij het drogen, malen, branden of roosteren van voedingsmiddelen,
dranken of grondstoffen of goederen behorende tot stuifklasse S1, S2, S3 of S4 als bedoeld
in bijlage 2II, is de emissiegrenswaarde inafzonderlijkemeting5 milligramvan totaal stof per
normaalkubiekemeter5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie vantotaalstof niet meer is dan 100
kilogramtotaalstofperkg/jaar,isheteerstelidnietvantoepassing.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
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Artikel 4.3354.420 (lucht: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvantotaalstof en de resultaten vaneenbemonstering van
totaalstofdaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van totaal stof is NEN-EN
13284-1 ofNEN-EN13284-2 van toepassing.
Artikel 4.3364.421 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.3344.419, derde
lid, wordt toegepast.
Artikel 4.3374.422 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldinartikel4.334,eerstelid,vindtplaats onder
procesconditiesdierepresentatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
21. De afzonderlijkeeenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste15minuten en
ten hoogste een half uur, tenzij. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.
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32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdan30%van de
emissiegrenswaarde.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
Artikel 4.3384.423 (lucht: verspreidenafvoeren emissies)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van emissiesnaar de luchtgezondheid worden
afgezogen emissies bovendaks en omhoog gericht afgevoerdalsbinnen50metervaneen
emissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt.
afgevoerd.
Artikel 4.339 (omschakeltechniek:slibvangputenvetafscheider4.424(geur:
onderzoek) Inafwijkingvanartikel4.332,eerstelid,kantot[PM]hetafvalwaterwordengeleid
dooreen slibvangput en vetafscheider of flocculatieafscheider die zijn geplaatst voor 1 januari
2013 en op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd, zijn afgestemd.
VoorhetbeginvandeactiviteitwordteengeuronderzoekverrichtvolgensNTA9065.
§ 4.28 Gasdrukmeet-4.29 Gasdrukregel- en -regelstationmeetstation
Artikel 4.3404.425 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een gasdrukmeet- en
regelstationdat:verminderenvanaardgasdrukofhetmetenvan
a.deaardgasdrukvermindert, b.de
aardgashoeveelheidmeetenregelt,en
c.deaardgaskwaliteitmeetaardgashoeveelheidineengasdrukregel- en regelt-meetstation.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingopeengasdrukmeet-enregelstationcategorieA,als: a.de
maximaleinlaatzijdigewerkdruknietmeerdan10.000kiloPascalis, b.geenexpansieturbineaanwezigis,
c.geendrukverhogendeinstallatieaanwezigis,en d.degastoevoerleidingeen
diametervantenhoogste50,8centimeterheeft.
Artikel 4.3414.426 (melding:aanvang)
1. Het is verboden eengasdrukmeet-enregelstationinwerkingtehebbendeactiviteit, bedoeldin
artikel4.425,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghet beginervan te
melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheiden die
bij een melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijkingte
melden.
23. DeEen melding bevat:
a. een aanduiding, inclusief de omgrenzing, van de locatie waar de activiteit zal worden
verricht, en
ba. eenaanduidingdecoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmeting van de
opstelplaats van het gasdrukmeetgasdrukregel- en regelstation.-meetstation,en b.de
capaciteitvanhetgasdrukregel-en-meetstationendedrukwaaronderditcontinu kanwerken.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.426a (informeren:afstanden) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierwekenvoor
detoepassingvanartikel4.428,derde lid,
daarovergeïnformeerd.
Artikel 4.3424.427 (externe veiligheid: bedrijfsnoodplan)
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1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving is bijvoor een
gasdrukmeet-enregelstationcategorieBofCgasdrukregel-en-meetstation een bedrijfsnoodplan ofeen
veiligheidsbeheerssyteem aanwezig.
2. Een bedrijfsnoodplan bevat informatie over:
a. het gebouw, de technische installaties, de locaties van gevaarlijke stoffen en de
beschikbare hulpmiddelen,
b. de interne organisatie en taken en verantwoordelijkheden,
c. de actieplannen en maatregelen gebaseerd op mogelijke calamiteiten en incidenten,
d. de interne en externe meldingsstructuur bij calamiteiten en incidenten, en
e. het beheer van het bedrijfsnoodplan.
3. BijVoor het gasdrukmeet-enregelstationisgasdrukregel-en-meetstationisook aanwezig:
a. hetalgemeneeenalgemeen beheerssysteem voor milieu- en veiligheidsaspecten, b.
onderhoudsschema’s en de resultaten van inspecties, en
c. een actuele plattegrondplattegrond- en situatietekening van het gasdrukmeet-gasdrukregel- en
regelstation-meetstation.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalshetgasdrukregel-en-meetstationonderdeelisvan eenSevesoinrichting.
4.Hetpersoneelheefttoegangtot:
a.eenschemavanhetaardgasmeet-ofregelstationendetoegepasteappendages, b.een
schemavandein-enuitgaandeleidingenmethunafsluiters,en c.rapportenvaneerdere
beproevingen.
Artikel 4.3434.428 (externe veiligheid: veiligheidsafstandenafstanden)
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1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving is de
veiligheidsafstandafstand van de opstelplaats van eengasdrukmeet-hetgasdrukregel- en
regelstation-meetstation tot de omgrenzingbegrenzing van de locatie waardeactiviteitwordt
verricht ten minste de afstand, genoemdbedoeld in tabel 4.3434.428.
2. Als de veiligheidsafstand bedoeld in het eerste lid technisch niet mogelijk is, is de
veiligheidsafstandvandeopstelplaatsvanhetgasdrukregel-enmeetstationtoteenzeer kwetsbare,
kwetsbareofbeperktkwetsbarefunctietenminstedeafstand,genoemdintabel
4.343
32. Als het gasvoerende deel geheel ondergronds ligt, kanis de veiligheidsafstandafstand
ten minste de helft van de afstandzijnvande afstanden, genoemdbedoeld in tabel
4.3434.428.
4.EenkastkantegeneengebouwwordengeplaatstalswordtvoldaanaanNEN1059.
3.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteerstelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers,of c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert.
4.Hetderdelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, of b.
dieeenfunctionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
5.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassing opde
afstand,bedoeldinhetderdelid.
Tabel 4.343 Veiligheidsafstanden4.428Afstanden
Categori Opstellingswijze
e-

Veiligheidsafstandtot
omgrenzinglocatie

Veiligheidsafstand
totlocatie

Capaciteitgasdrukregel-en meetstation

Wijze vanopstelling

Afstandtot
kwetsbare
gebouwenen
locatiesenzeer

Afstandtotbeperkt
kwetsbare
gebouwenen
locaties

B

Kaststation
volgensNEN

4 meterm

2 meterm

4 meterm

2 meterm

Kaststation
volgensNEN

6 meterm

4 meterm

Openopstellingof
vrijstaandgebouw

10 meterm

4 meterm

Allestationsmetten
hoogste40000

-

15 meterm

4 meterm

Allestationsmetboven

-

25 meterm

4 meterm

KastNietmeerdan
6000 Nm3/uur en
(semi-)Ondergronds
station
Kaststation

Open
opstelling/vrijstaand
gebouw
C

Ondergrondsofsemiondergrondsstation

Artikel 4.3444.429 (externe veiligheid: constructie gasdrukmeet-gasdrukregel- en
regelstation-meetstation)
Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving wordt deuitvoering,de
opstellingeengasdrukregel- en hetonderhoud
-meetstation vanhetgasdrukmeet-enregelstationuitgevoerduitgevoerd,opgestelden onderhouden
volgens de voorschriften: a. 7.1 tot en met 7.3.2,b. 8.1 tot en met 8.8.2,c. 9.1 tot en met
9.4, en
11.3 d.11.3,
van NEN 1059.
§ 4.30 Windturbine
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Artikel4.430 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opwekken van elektriciteit met een windturbine.
Artikel4.431 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.430,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
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§ 4.29 Windturbine
[Gereserveerd]

a.hetvermogenvandeturbineinkilowatt, b.de
diametervanderotorincentimeters,
c.de
hoogtevandemastinmeters,
d.degeometrischebegrenzingvanhetgebiedwaarhetplaatsgebondenrisicotenhoogste eenopde
miljoeneneenopdehonderdduizendisalskansperjaardateenonbeschermden onafgebrokenaanwezig
persoonoverlijdt,en e.alsbinnen250mvandewindturbineeenbuisleidingalsbedoeldinartikel3.71ligten
de windturbineleidttoteenverhogingvanhetplaatsgebondenrisicovandebuisleiding:de geometrische
begrenzingvanhetgebiedomdebuisleidingwaarhetplaatsgebondenrisico tenhoogsteeenopdemiljoen
isalskansperjaardateenonbeschermdenonafgebroken aanwezigpersoonoverlijdt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.432 (externeveiligheid:beoordelingwindturbine)
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt een windturbine
tenminsteeenmaalperjaarbeoordeelddooreendeskundigeophetgebiedvanwindturbines
opde
noodzakelijkebeveiligingen,onderhoudenreparaties.
2.Naconstateringofvermoedenvaneengebrek,waardoordeveiligheidvoordeomgevingin hetgedingis,
wordtdewindturbineonverwijldbuitengebruikgesteldenwordthetbevoegd gezaggeïnformeerd.
3.Eenbuitengebruikgesteldewindturbinewordtpasingebruikgenomenalsalle
geconstateerdegebrekenzijnhersteld.
Artikel4.433 (externeveiligheid:veiligheidseisen)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingvoldoeteen windturbine
aan:
a.NEN-EN-IEC61400-1, b.
NEN-EN-IEC61400-2,en
c.NEN-EN-IEC61400-3,alsdewindturbineinzeeligt.
2.Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanalsvoordewindturbineeencertificaatis afgegevendoor
eencertificerendeinstantiewaaruitblijktdatdewindturbinevoldoetaandein heteerstelidgesteldeeisen.
3.Decertificerendeinstantieisgeaccrediteerdvoorhetafgevenvancertificaten volgens
denormen,bedoeldinheteerstelid,doordeRaadvoorAccreditatie.
Artikel4.434 (overgangsrecht:veiligheidseisen)
1.Artikel4.433,eerstelid,isnietvantoepassingopeenwindturbinewaarvoorvoor1 december2001een
vergunningisverleendopgrondvanartikel8.1vandeWetmilieubeheer endievoldoetaandevoorschriften
dieaandievergunningzijnverbonden.
2.Eenwindturbinedieisopgerichtvoor1januari2017ofdienttervervangingvaneen windturbinedieis
opgerichtvoor1januari2017,kaninplaatsvanaandeinartikel4.433, eerstelid,
genoemdenormenookvoldoenaanNVN11400-0.
§ 4.304.31 Middelgrote stookinstallatie
[Gereserveerd]
§ 4.31 Koelinstallatie4.32 Koel- of vriesinstallatie of warmtepomp met kooldioxide,
koolwaterstoffen of ammoniak
Artikel 4.3454.435 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het exploiterenvaneenkoelinstallatiealsdit:aanwezig
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hebbenvaneenkoel-ofvriesinstallatieof
warmtepompmetkooldioxide,koolwaterstoffenofammoniak. a.meerdan12kilogram
natuurlijkkoudemiddelbevat,en b.minderdan1500kilogramammoniakbevat,alshet
koudemiddelammoniakis.
Artikel 4.3464.436 (melding:aanvang)
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1. Het is verboden eenkoelinstallatieteexploiterendeactiviteit,bedoeldinartikel4.435,te
verrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden. melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdehoeveelheidkooldioxide,koolwaterstoffenofammoniakdieten hoogste
aanwezigisindekoel-ofvriesinstallatieofwarmtepomp.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.3474.437 (melding: toepassingtreffen gelijkwaardige maatregel)
1. HetisverbodenAls een anderegelijkwaardige maatregel toetepassendanbetrekkingheeft op de
maatregelmaatregelen, bedoeld in artikel 4.348,zonderdittenminstevierwekenvoor toepassing
vandemaatregeltemelden4.438,eerstelid,aanhefenonderc,oftweedelid, aanhefenonderc,is:
a. Eenvoorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet is niet vereist.,en
b.hetverbodendemaatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2. DeEen melding bevat:
a. een beschrijving van de maatregel die zal worden toegepastgetroffen, en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel4.438 (externeveiligheid:eisenaan deinstallatie)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingvoldoeteen koel-ofvriesinstallatieof
warmtepomp: a.metkooldioxideaanNPR7601,paragraaf5.7endehoofdstukken7en8,metuitzondering
vandeparagrafen8.3en8.6, b.metkoolwaterstoffenaanNPR7600,paragraaf5.7endehoofdstukken7en
8,met uitzonderingvandeparagrafen8.3en8.6,of
c.metammoniakaanPGS13.
2.Eenkoel-ofvriesinstallatieofwarmtepompwordttenminsteeenmaalperjaar
onderhoudenengecontroleerdopveiligfunctionerendooreenpersoonmeteen
vakbekwaamheidcertificaatalsbedoeldin:
a.NPR7601,alshetgaatomeenkoel-ofvriesinstallatieofwarmtepompmetkooldioxide, b.NPR7600,
alshetgaatomeenkoel-ofvriesinstallatieofwarmtepompmet koolwaterstoffen,of
bc. PGS13,als het bewijs,dataaneenvergelijkbaarveiligheidsniveaualsbedoeldinartikel
4.348zalwordenvoldaangaatomeenkoel-ofvriesinstallatieofwarmtepompmetammoniak.
3.Vandecontroleiseenrapportbeschikbaar.
Artikel 4.3484.439 (externe veiligheid: PGSkoelinstallatiebijsneeuwbaanofijsbaan)
Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving wordtvoldaanaanPGS
13.iseenkoel-ofvriesinstallatie metammoniakbijeensneeuwbaanofijsbaaneenindirectkoelsysteemals
bedoeldinPGS13.
Artikel4.440 (overgangsrecht:koelinstallatiebijsneeuwofijsbaan) Artikel4.439isniet
vantoepassingalsdekoel-ofvriesinstallatieofwarmtepompvoor1 januari
2010isgeïnstalleerd.
§ 4.324.33 Oplosmiddeleninstallatie
Artikel 4.3494.441 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op een oplosmiddeleninstallatie dieeenofmeervande in
tabel 4.349a of 4.349b vermelde drempelwaarden bereiktwaarinorganischeoplosmiddelen
wordengebruikt,alshetverbruikdeondergrens,bedoeldindetabellen4.441aof4.441b, overschrijdt.
2.Indezeparagraafwordtonderbestaandeoplosmiddeleninstallatie verstaan:
oplosmiddeleninstallatie die voor of op 1 april 2002 in gebruik is genomen.
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Tabel 4.441a Ondergrensenemissiegrenswaardenvoor activiteiten

2. Voor de berekening van het oppervlak van de andere toegevoegde delen of het totale
indeoplosmiddeleninstallatiegecoateoppervlakwordtgebruikgemaaktvanCAD
(computergesteundontwerp)ofanderegelijkwaardigemethoden.
3. Het oppervlak van de producten, genoemd in tabel 4.349b is: a.hetberekendeoppervlak
vanhettotaleelektroforetischcoatingvlakenhetoppervlakvan delendieeventueelinlaterefasenvan
hetcoatingproceswordentoegevoegdenmet dezelfdecoatingwordenbekleed,of b.hettotale
oppervlakvanhetindeoplosmiddeleninstallatiegecoateproduct.
4. Voor de coating van de producten, genoemd in tabel 4.349b, hebben de totale
emissiegrenswaardenbetrekkingopalleprocesfasendieindezelfdeoplosmiddeleninstallatie worden
uitgevoerd vanaf elektroforetische coating of een ander soort coatingproces tot en methet
uiteindelijkeindewaszettenenpolijstenvandetoplaag,endeoplosmiddelendie bijhetreinigenvan
procesapparatuurwordengebruikt,metinbegripvanspuitcabinesen anderevasteapparatuur,zowel
tijdensalsbuitendeproductiefase.
Tabel 4.349a Drempelwaarden
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Numm
er

Activiteit

Drempelw
aarde
(voor
oplosmid
delenver

Emissiegrens
Totale
Diffuse
waarde
emissiegrens
(Emissiegren emissiegrensw waarde
aardein
s-waardein
percentage
mg C/Nm3)
oplosmiddelen

Bijzondere
bepalingenTotale
emissiegrens
waardeintotale
massa koolstof

Deindezetabel
vermelde
emissiegrenswaa
rden,diffuseemisiegrenswaar
denentotale
emissiegrenswaa
rdenworden
gemetenbijeen
temperatuurvan
Keneendrukvan
101,3kPa.
1

Heatsetrotatie>15
offsetdrukHeatsetrot >25
atie-offsetdruk

100
20

30% (1)
30% (1)

(1)Resten
oplosmiddelen in
eindproduct worden

2

Illustratiediepdruk

>25

75

10% (1)

(1)Diffuse-

3

Andere
rotatiediepdruk,
flexografie,
rotatiezeefdruk,
lamineeroflamineer-of
lakeenheden,
rotatiezeefdruk op
textiel/karton

>15
>25

100
100

25%
20%

Rotatiezeefdruk op
textiel/karton

>30

100

20%

15%.

4

4

Oppervlaktereinigin
g (2)

>1

20 (1)

15%

Oppervlaktereinigi
ng metdein artikel
6b.4,eerste enderde
lid, vermelde
stoffen.

>51

20 (1)

1015%

>5

20

10%

5

Overige
oppervlaktereinigin
g

>2
>10

75
75

20%
15%

6

Coatingvan
voertuigen

<15

50

25%

Overspuitenvan
voertuigen

>0,5

50

25%

Bandlakken

>25

50

5%

7
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6b.4, eerste en
derde lid, vermelde
stoffen.

PRECONSULTATIE-CONCEPT BESLUIT

8

Andere
coatingprocessen,
waarondermetaal,kunststof-, textiel,
film-en
papiercoating,met
uitzonderingvan
rotatiezeefdrukop
textiel

>5

100

25%

-droogprocessen
-coatingprocessen
Coatingvan
wikkeldraad

>15
>15
>5

50
75

20%
20%

-voor
oplosmiddeleninsta
llatiemeteen
gemiddelde
draaddiametervan
nietmeerdan0,1
millimeter

>5

Coatingvanhout
-droogprocessen
-coatingprocessen
Chemischreinigen

>15
>25
>25
0

100
50
75

12

Impregnerenvan
hout

>25

100

5

Overige
oppervlaktereiniging

>2

75 (1)

20% (1)

>10

75 (1)

15% (1)

6

Coatingvanvoertuigen

<15

50

25%

Overspuitenvan
voertuigen

>0,5

50

25%

Bandlakken

>25

50 (1)

9

10

11

7

5g/kg
10g/kg

25%
20%
20%
20g/kg
gereinigden
gedroogd
product
45%

5% (2)

11 kg/m3

(1)Alswordt aangetoond
dathet gemiddelde
gehalteaan organische
oplosmiddelenvanal het
inde oplossingsinstallatie
gebruikte
reinigingsmateriaal
maximaal30
gewichtsprocenten
bedraagtgeldendeze

(1)Voor
oplosmiddeleninstallaties
dietechniekengebruiken
waarbij
oplosmiddelenhergebruik
mogelijkis,geldteen
emissiegrenswaardevan
150. (2)Diffuseemissiegrenswaardevoor
eenbestaande
oplosmiddeleninstallatie:
10%

8

Anderecoatingprocessen,

>5

100 (1)

25% (4)
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waarondermetaal-,
kunststof-,textiel-(5),filmenpapiercoating

emissiegrenswaarde
geldtvoorcoating-en
droogprocessenwaarbij
devrijkomende vluchtige
organische stoffen
beheerstworden
afgevangenen
uitgestoten.

(4)

(2)Deeerste
emissiegrenswaarde
geldtvoor
droogprocessen,de
tweedevoor
coatingprocessen.
>15

50/75

20% (4)

()
(3)(4)

(3)Voor
oplosmiddeleninstallaties
diegenitrogeneerde
oplosmiddelen gebruiken
met techniekenwaarbij
oplosmiddelenhergebrui
kmogelijkis,geldteen
gecombineerde
grenswaardevoor
coating-endroogproces
van150.

2

(4)Voorcoatingwerk
waarbijde vrijkomende
vluchtige organische
stoffen nietbeheerst
kunnen worden
afgevangen
en
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91
10
11

12

13

Coating van
Coating van hout
Chemischreinigen

>5

Impregnerenvan
hout

-coating van leer
voormeubelenen
bepaaldelederen
goederendie worden
gebruikt
alskleine
consumptiegoeder
en

>
10

>15
0

100 (1)

25%

>25

100 (1)

45%

10g/kg (1)
75 g/m2
20g/kg (1)
(2)

afgestoten
(zoalsinde
scheepsbouw,
enbij schilderen
van
vliegtuigrompen
)kanin
overeenstemmin
gmetartikel
6b.2,derdelid,
vandeze
waarden
worden
(1)Geldtvoor
(1)Deze
(1)Uitgedruktin
massa
uitgestoten
oplosmiddelper
kilogram
gereinigden
gedroogd
product. (2)Dein
artikel9,

11kg/m3

(1)De
emissiegrens
waarde geldt
niet voor

85g/m2
75150 g/m2

De
emissiegrenswaard
enzijnuitgedrukt in
gram
uitgestoten
oplosmiddelper
vierkantemeter
vervaardigd
product. (1)Voor
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>10
(1)

150g/m2

14

Fabricage van
schoeisel

>5

25 g per
gemaakt paar
compleet
schoeisel

15

Lamineren van
hout en kunststof

>5

30 g/m2

16

Het aanbrengen

>5

5

2

>1
VervaardigenMaken >1
van
00
coatingmengsels,
lak, inkt en
>1
kleefstoffen
00
0

5
1
5
0

2
5
%

1
5
0

3
5
3

3% van de

2
0
(

2
5
%

25% van de
(1)Alstechnieken
oplosmiddelen wordengebruikt
inputoplosmid waarbij

17

18

Bewerking van
rubber

>1
5

Detotale
emissiegrenswaard
eisuitgedruktin
gramuitgestoten

(1)Alstechnieken
150.
Onderdediffuseemissiegrenswaard
oplosmiddelen evallennietde
5% van de

oplosmiddelen

150. (2)Onderde
diffuseemissiegrenswaa
rdevallenniet
de oplosmiddelen
dieals
bestanddeelvan
eenmengselin

19

Extractie van
plantaardige oliën
en van dierlijke
vetten en raffinage
van plantaardige
oliën

>1
0
1

1,5kg/ton
1,5kg/ton
3,0kg/ton
1,0kg/ton
1,0kg/ton
0,8kg/ton

dierlijkvet
ricinus
raapzaad
zonnebloemzaad
Sojabonen,
normalemaling

>1
>1
>1
>1
>1
0

Sojabonen,witte
vlokken

>1
0

1,2kg/ton

overigezadenen
ander plantaardig
materiaal

>1
0

3kg/ton

( ) Geldt voor alle
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20

plantaardig
>1
materiaal0
fractionerings- processen
met uitzonderingvan

1,5 kg/ton (1)
4kg/ton (2)

-hetverwijderen
vangomuitde

4kg/ton

>1
0

VervaardigenMaken >5
van
0
geneesmiddelen

2
0
(

(1)Alstechnieken
5% van de
oplosmiddelen
-input

5
%
(
(3)

geneesmiddelen

oplosmiddelen wordengebruikt
waarbij
input (4)
oplosmiddelenherg
ebruikmogelijkis,
150. (2)Onderde
diffuseemissiegrenswaa
rdevallenniet
de oplosmiddelen
dieals
bestanddeelvan
eenmengselin
(3)Dffuseemissiegrenswaard
ebestaande
oplosmiddeleninsta
15% (4)Totale
emissiegrenswaard
ebestaande
oplosmiddeleninsta
15%vande
oplosmiddeleninpu

Tabel 4.441b Ondergrensenemissiegrenswaardenvoor activiteitenindevoertuigcoatingindustrie
Tabel 4.349b
Activiteitinde
voertuigcoatingindustrie
(drempelwaardevoor
oplosmiddelenverbruik
inton/jaar)
Activiteit

Ondergren
in
ton/jaar

Jaarlijks
productie
gecoat
materiaal
Jaarlijkse
productie
gecoat
materiaal

Totale emissiegrenswaarde(3)
Totale emissiegrenswaardeuitgestoten
Nieuwe
oplosmiddeleninstallati
e

oplosmiddelper
gemaaktproduct
of
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Bestaande

Coating nieuwe auto's ( >15
)
<_

Coating van nieuwe
vrachtwagencabines (

>15
)

Coating van nieuwe
bestelwagens en
vrachtwagens (>15)

>15

Coating van nieuwe
bussen (

>15
)

>500045
g/m2 ofmeer

Nieuweoplosmiddeleninstal-

latie

45 g/m2 of

60 g/m2 of

1,3 kg/auto + 33 g/m2
Tenhoogste
90g/m2 of
5000
90 g/m2 of
zelfdragend of 1,5 kg/auto + 70 g/m2
>
meerdan
3500 met
chassis

1,9 kg/auto + 41 g/m2
90 g/m2 of

<_ Ten
hoogste 5000

65 g/m2

85 g/m2

meerdan
5000

55 g/m2

75 g/m2

<_2500
>Tenhoogste

90 g/m2
70g/m2

120 g/m2
90g/m2

Meerdan
2500

70 g/m2

90 g/m2

<_ Ten
hoogste 2000

210 g/m2

290 g/m2

1,5 kg/auto + 70 g/m2

(3) De totale emissiegrenswaarden zijn uitgedrukt in gram uitgestoten oplosmiddel per m2
vervaardigd product en in kilogram uitgestoten oplosmiddel per carrosserie.
Meerdan
2000

150 g/m2
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Artikel4.442 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.441,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezen inhoofdstuk
3.
Artikel 4.3504.443 (toepassingsbereik coating voertuigen)
Als bij de coating van voertuigen een drempelwaarde, genoemd in tabel 4.349b, niet wordt
overschreden,voldoetdeoplosmiddeleninstallatie Aan de emissiegrenswaarden en diffuseemissiegrenswaardediffuse-emissiegrenswaarden voor de coating van voertuigen
respectievelijkof het overspuiten van voertuigen, bedoeld in puntnummer 6 van tabel
4.349a4.441a,wordtvoldaan als bij de coating van voertuigen het verbruik de ondergrens,
bedoeldintabel4.441b,nietwordtoverschreden.
Artikel 4.351 (mededeling4.444(aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.441,wordtvoldaanaanderegelsoverhet
1. Van het exploiteren van een oplosmiddeleninstallatie die een of meer van de in tabel 1 of 2
vermeldedrempelwaardenoverschrijdtofdeoplosmiddeleninstallatietewijzigenopeenmanier als
bedoeldinartikel4.357,wordttenminstevierwekenvooraanvangmededelinggedaan.
2.Vaneenanderewijzigingvandezeactiviteitwaardoordeeerdermeegedeeldegegevens zullen
wijzigen,wordttenminstevierwekenvooraanvangmededelinggedaan.
3.Demededelingbevatdeaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaarde activiteitzal
wordenverricht.
Artikel4.352 (geen gelijkwaardigheid)
De toepassing van een gelijkwaardige maatregel is uitgesloten bij gebruik van een
reductieprogrammaalsbodemonderzoek, bedoeld in artikel4.354,eerstelid,onderbparagraaf
5.2.1.
Artikel4.444a (afbakeningmogelijkheidmaatwerk) Meteenmaatwerkregelof
maatwerkvoorschriftwordenderegelsindezeparagraafniet versoepeld.
Artikel4.445 (lucht:uitlegbijtabel4.441b)
1.Voorhetberekenen vanhetoppervlakvandeanderetoegevoegdedelenofhettotale oppervlak
datindeoplosmiddeleninstallatiewordtgecoat,wordtgebruikgemaaktvan computergesteund
ontwerp.
2. Het oppervlak van de producten, bedoeld in tabel 4.441b, is: a.hetberekendeoppervlakvan
hettotaleelektroforetischcoatingvlakenhetoppervlakvan delendieeventueelinlaterefasenvanhet
coatingproceswordentoegevoegdenmetdezelfde coatingwordenbekleed,of b.hettotaleoppervlakvan
hetproductdatindeoplosmiddeleninstallatieisgecoat.
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3. Voor de coating van de producten, bedoeld in tabel 4.441b, hebben de totale
emissiegrenswaardenbetrekkingopalleprocesfasendieindezelfdeoplosmiddeleninstallatie worden
verricht vanafelektroforetischecoatingofeenandersoortcoatingprocestotenmethet uiteindelijkeinde
waszettenenpolijstenvandetoplaag,endeoplosmiddelendiebijhet reinigenvanprocesapparatuur
wordengebruikt,metinbegripvanspuitcabinesenanderevaste apparatuur,zoweltijdensalsbuitende
productiefase.
Artikel 4.353 (4.446(lucht:formule berekenen gecoatoppervlakelektroforetisch
coatingvlak)
1. Het oppervlak van het elektroforetisch coatingvlak, bedoeld in artikel 4.349,derdelid4.445,
wordt berekend met
de volgende formule: (2maalgewicht
productzondercoating)
(gemiddelde dikte metaalplaat x dichtheid metaalplaat)
2. Demethode,bedoeldinartikel4.349,tweedelid,Dezeformule wordt ook gebruikt voor andere
gecoate onderdelen van metaalplaat dienietgecoatzijnmetelektroforese.
Artikel 4.354 (beperkenemissies4.447(lucht:wijziginginstallatie)
1.Alseenbestaandeinstallatieeenbelangrijkewijzigingondergaatofnadewijzigingvoor het eerst
onder het toepassingsbereik van deze paragraaf valt, wordt alsnieuwe
oplosmiddeleninstallatieaangemerkt:
a.hetdeeldatverandert,of
b. hetdeelwaarvandewerkingverandert.
2.Onderbelangrijkewijzigingwordteenwijzigingindemassaorganischeoplosmiddelen verstaan die in
een oplosmiddeleninstallatie gemiddeld op een dag ten hoogste als input wordt gebruikt enleidt
toteenemissievanvluchtigeorganischestoffen: a.vanmeerdan25%vooreenoplosmiddeleninstallatie
waarinactiviteitenwordenverricht
die vallen binnen de laagste drempelwaarde interval van de nummers 1,3,4,5,8,10,13,
16 of 17 van tabel 4.441a, b.vanmeerdan25%vooreenoplosmiddeleninstallatiewaarin
activiteitenwordenverricht die minder dan 10 ton/jaar verbruiken en vallen onder de
nummers 2,6,7,9,11,12,14,
15, 18, 19 of 20 van tabel 4.441a, en
c. van meer dan 10% voor een oplosmiddeleninstallatie die niet onder a of b valt.
3.Demassaorganischeoplosmiddelen,bedoeldinhettweedelid,isdeoplosmiddeleninput alsde
oplosmiddeleninstallatiebijdeontwerpoutputinandereomstandighedendanopstarten, stilleggenen
onderhoudfunctioneert.
4.Heteerstelidisnietvantoepassing alsdetotaleemissiesvandeoplosmiddeleninstallatie niet hoger
zijn dan in het geval het deel dat de wijziging heeftondergaanalseennieuwe
oplosmiddeleninstallatiezouzijnaangemerkt.
Artikel4.448 (lucht:opstartenenstilleggen)
Bij het opstarten en stilleggen van de oplosmiddeleninstallatie worden voorzorgsmaatregelen
1.Methetoogophetbeperkenvan genomenomde emissies van vluchtige organische stoffen naarde
lucht:toteenminimumtebeperken.
Artikel4.449 (lucht:emissiegrenswaarden)
a1. wordenbijeenoplosmiddeleninstallatieVoordeemissieindeluchtzijn de emissiegrenswaarden
endediffuse-emissiegrenswaardenvandetabellen4.349aen4.349b, ofde,diffuse
emissiegrenswaardenende totale emissiegrenswaarden vandewaarden, bedoeldin de tabellen
4.3494.441a en 4.3494.441b nietoverschreden,of.
b.voldoetdeoplosmiddeleninstallatieaandeeisenvaneenreductieprogrammaals bedoeldin
artikel4.355,eerstelid,alshiermeeeenemissiebeperkingwordtbereiktdie gelijkwaardigisaandie
welkebijtoepassingvanhetgesteldeonderazouzijnbereikt.
2. Bij het opstarten en stilleggen van de oplosmiddeleninstallatie worden alle passende
voorzorgsmaatregelengenomen.Onderopstartenenstilleggenwordendeactiviteiten verstaan die
worden uitgevoerd als een activiteit, een deel van de oplosmiddeleninstallatie of eenreservoir
inofbuitenbedrijfwordtgesteldofinofuitdeonbelastetoestandwordt gebracht. Regelmatig
oscillerende activiteitenfasen worden hierbij buiten beschouwing gelaten.
2.Detotaleemissiegrenswaardenzijnnietvantoepassingalsbij hetinwerkinghebbenvan een
oplosmiddeleninstallatie voor een activiteit aan de emissiegrenswaarden en diffuse
emissiegrenswaardenwordtvoldaan.
3.Deemissiegrenswaardenendediffuseemissiegrenswaardenzijnnietvantoepassingalsbij
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hetinwerkinghebbenvaneenoplosmiddeleninstallatievooreenactiviteitaandetotale
emissiegrenswaardenwordtvoldaan.
4.Heteerstelidisnietvantoepassingalsvooreenactiviteitwordtvoldaanaaneen
reductieprogrammaalsbedoeldinartikel4.465alshiermeedeemissiesindezelfdemate worden
beperktalsdoortoepassingvandeemissiegrenswaarden.
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Artikel4.450 (lucht:uitzonderingemissiegrenswaarde)
1.Inafwijkingvantabel4.441aisdeemissiegrenswaardebijhetimpregnerenvanhoutniet van
toepassingophetimpregnerenmetcreosoot.
2.Inafwijkingvantabel4.441bgeldtdeemissiegrenswaardebijoppervlaktereinigingnietin mg
koolstof/m3, maar in massa van de verbindingen in mg/m3.
Artikel4.451 (lucht:afwijkingemissiegrenswaardebijoplosmiddelenhergebruik)
1.Inafwijkingvantabel4.441aisdeemissiegrenswaardebijhetmakenvangeneesmiddelen, het
bandlakken,hetaanbrengenvaneenlijmlaagendebewerkingvanrubbervoorkoolstof
150 g/m3 oplosmiddeleninstallaties als technieken worden gebruikt waarbij
oplosmiddelenhergebruikmogelijkis.
2.Inafwijkingvantabel4.441aisdegecombineerdeemissiegrenswaardevoorhetcoating- en
droogprocesbijanderecoatingprocessenvanafeenondergrensvan15ton/jaarvoor koolstof 150
g/m3, als genitrogeneerde oplosmiddelen worden gebruikt met technieken waarbij
oplosmiddelenhergebruikmogelijkis.
Artikel4.452 (lucht:voorwaardeemissiegrenswaardebijVOS)
1.Deemissiegrenswaardenvooranderecoatingprocessenwaarondermetaal-kunststof- textiel,film-enpapiercoatingencoatingvanhoutzijnvantoepassingopcoating-en droogprocessen
waarbijdevrijkomendevluchtigeorganischestoffenbeheerstworden afgevangenen
uitgestoten.
2.Erkanwordenafgewekenvandeemissiegrenswaardebijanderecoatingprocessenals
vrijkomendevluchtigeorganischestoffennietbeheerstkunnenwordenafgevangenen afgestoten
omdatdittechnischeneconomischnietmogelijkis.
Artikel4.453 (lucht:afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschrift bij
emissiegrenswaarde) Eenmaatwerkvoorschriftwaarmeeartikel4.449
wordtversoepeld,bevateen andereemissiegrenswaarde: a.alswordtaangetoond
dathetvoldoenaandediffuseemissiegrenswaarde technischeneconomischniet
mogelijkis,en
b.vooranderecoatingprocessenwaarondermetaal-,kunststof-,textiel-,film-,enpapiercoating als
daarbijdevrijkomendevluchtigeorganischestoffennietbeheerstkunnenworden afgevangenof
uitgestoten.
Artikel4.454 (lucht:afwijkingdiffuseemissiegrenswaarde bestaande
oplosmiddeleninstallatie) Inafwijkingvantabel4.441aisdediffuse
emissiegrenswaardevooreen bestaandeoplosmiddeleninstallatie:
a.bijillustratiediepdruk:15%, b.bijbandlakken:
10%,en c.bijhetmakenvangeneesmiddelen:
15%.
Artikel4.455 (lucht:uitzonderingdiffuseemissiegrenswaardegeslotencontainer) Dediffuse
emissiegrenswaardeisnietvantoepassingopoplosmiddelendiealsbestanddeelvan eenmengselineen
geslotencontainerwordenverkocht,bij: a.hetmakenvancoatingmengsels,lak,inktenkleefstoffen,
b.debewerkingvanrubber,en c.deextractievanplantaardigeoliënenvandierlijkevettenenraffinagevan
plantaardigeoliën.
Artikel4.456 (lucht:uitzonderingdiffusieemissiegrenswaarde)
1.Derestenvanoplosmiddeleninheteindproductbijheatsetrotatie-offdrukzijngeen onderdeel
vandediffuseemissie.
2.Dediffuseemissiegrenswaardebijoverigeoppervlaktereinigingisnietvantoepassingals wordt
aangetoonddathetgemiddeldegehalteaanorganischeoplosmiddelenvanhet reinigingsmateriaal
datalindeoplosmiddeleninstallatiewordtgebruikttenhoogste30 gewichtsprocentenis.
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3.Vandediffuseemissiegrenswaardekanwordenafgewekenbijanderecoatingprocessen waaronder
metaal-,kunststof-,textiel,film-,enpapiercoatingalsvrijkomendevluchtige organischestoffenniet
beheerstkunnenwordenafgevangenenafgestotenomdatdittechnisch nietmogelijkisofniet
kostenefficiëntis.
Artikel4.457 (lucht:afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschriftbij diffuse
emissiegrenswaarde) Eenmaatwerkvoorschriftwaarmeeartikel4.449wordt
versoepeld,bevateenandere diffuseemissiegrenswaarde: a.alswordtaangetoonddathet
voldoenaandediffuseemissiegrenswaarde technischeneconomischnietmogelijkis,en
b.vooranderecoatingprocessenwaarondermetaal-,kunststof-,textiel-,film-,enpapiercoating als
daarbijdevrijkomendevluchtigeorganischestoffennietbeheerstkunnenworden afgevangenof
uitgestoten.
Artikel4.458 (lucht:afwijkingtotaleemissiegrenswaarde bestaande
oplosmiddeleninstallatie) Inafwijkingvantabel4.441aisdetotale
emissiegrenswaardevooreenbestaande oplosmiddeleninstallatiebijhetmakenvan
geneesmiddelen15%vande oplosmiddeleninput.
Artikel4.459 (lucht:meetplichtenuitzonderingmeetplicht)
1.Erwordtcontinugemeten ofeenafgaskanaal,waaropnabehandelingsapparatuuris aangesloten en
die aan de uitlaatzijde gemiddeld in totaal meer dan 10 kg organischekoolstof peruuruitwerpt,
voldoetaandeemissiegrenswaarden,maarnietdediffuse- emissiegrenswaarden, en de totale
emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 4.449.
2.Ineenoplosmiddeleninstallatiedievoortotaalorganischekoolstofgemiddeldminderdan
10kg/uuitwerpt,wordtomdedriejaardehoeveelheidtotaalorganischekoolstofgemeten. Tijdenselke
metingwordentenminstedriemeetresultatengeregistreerd.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingalsnabehandelingsapparatuurnietnodigis omte
voldoenaandeemissiegrenswaardenofhetreductieplan.
4. De naleving van de emissiegrenswaarde en diffuse-emissiegrenswaarde voor de coating
van voertuigen en het overspuiten van voertuigen, bedoeld in punt 6 van tabel 4.441a,
wordtaangetoondopbasisvanmetingendieomdevijftienminutenwordenverricht.
Artikel4.460 (nalevingbijcontinuemeting) Bijeencontinuemetingwordtaande
emissiegrenswaarden,maarnietdediffuse- emissiegrenswaarden,endetotale
emissiegrenswaarden,bedoeldintabel4.441a,voldaan, alsondernormale
bedrijfsomstandigheden:
a. het 24-uursgemiddelde voor een bepaalde stof niet hoger is dan de emissiegrenswaarde
voor die stof, waarbij het 24-uursgemiddelde wordt berekend van alle geldige metingen tijdens
eenperiodevan24uurwaarineenoplosmiddeleninstallatieondernormaleomstandighedenin bedrijfis,
metuitzonderingvanhetopstartenenstilleggenvandeinstallatieenhetonderhoud vandeapparatuur,en
b.geenvandeuurgemiddeldenhogerisdan1,5maaldeemissiegrenswaarden.
Artikel4.461 (lucht:nalevingbijperiodiekemeting) Bijeenperiodiekemetingwordtaande
emissiegrenswaarden,maarnietdediffuse- emissiegrenswaarden,endetotaleemissiegrenswaarden,
bedoeldintabel4.441a,voldaanals bijdiemeting:
a. het gemiddelde van alle meetresultaten onder normale omstandigheden niet hogeris
dan de emissiegrenswaarde, en b.geenvandeuurgemiddeldenondernormale
omstandighedenhogerisdan1,5 maaldeemissiegrenswaarden.
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Artikel4.462 (lucht:nalevingbijemissiegrenswaarden,diffuseemissiegrenswaarden en
totaleemissiegrenswaarden)
Opbasis van de totale massa organische koolstof die wordt uitgestoten, wordt bepaald of
aandeemissiegrenswaarden,maarnietdediffuse-emissiegrenswaarden,endetotale
emissiegrenswaarden wordt voldaan.
Artikel4.463 (lucht:gasvolumes)
1. Gasvolumes mogen worden toegevoegd om de afgassen af te koelen of te verdunnen
alsdittechnischgerechtvaardigdis.
2. De toegevoegde gasvolumes worden niet betrokken bij het vaststellen van de
massaconcentratievandeverontreinigendestofinhetafgas.
Artikel 4.355 (4.464(lucht:referentiepunt reductieprogramma)
1.Eenreductieprogrammaisspeciaalvooreenoplosmiddeleninstallatieontworpen.Bijde opzet
wordtiniedergevalrekeninggehoudendat:
a. als vervangingsproducten met weinig of geen oplosmiddelen nog in ontwikkeling zijn er
extratijdvoorhetuitvoerenvanhetreductieprogrammanodigis;
b. Het referentiepunt voor de emissiebeperking ineenreductieprogrammakomt zo goed
mogelijk overeen komt met de emissie die het resultaat zou zijn als er geen beperkende
maatregelen zouden worden genomen.
Artikel4.465 (lucht:voldoenaan reductieprogramma)
21. Aan eengelijkwaardigeeenzelfdematevan emissiebeperking als bedoeld in artikel 4.354,
eerstelid,onderb,is 4.449,vierdelid,wordt,bij eenoplosmiddeleninstallatiewaarvoorhet producteen
constantgehalteaanvastestofkanwordenaangenomen, in ieder geval voldaan als de feitelijke
emissie kleiner is dan of gelijk is aan de beoogde emissie. Ditgeldtalleen voor een
oplosmiddeleninstallatie waar voor het product een constant gehalte aan vaste stof kanworden
aangenomen.
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32. De feitelijke emissie wordt bepaald aan de hand van de oplosmiddelenboekhouding.
43. De beoogde emissie wordt berekend door de jaarlijkse referentie-emissie methetintabel
[PM]vermeldetoepasselijkereductiepercentagevooreenactiviteitalsdaarbijdeondergrens wordt
overschreden, te vermenigvuldigen methetreductiepercentage,bedoeldintabel4.465.
54. De jaarlijkse referentie-emissie vooreenactiviteit wordt berekend door de totale massa
aan vaste stof in de hoeveelheid coating, inkt, lak of kleefstof die per jaar wordt gebruikt te
vermenigvuldigen met de vermenigvuldigingsfactor,bedoeld in tabel 4.355vermelde
toepasselijkevermenigvuldigingsfactorenhetreductiepercentage.4.465.
5. Onder vaste stof wordt inditartikelverstaan elk materiaal in coating, inkt, lak en kleefstof
verstaan dat vast wordt als het water of de vluchtige organische stoffen zijn verdampt.
Tabel 4.3554.465Reductieprogramma
Numm Activiteit
Drempelwaarde
er
(voor
activit
oplosmiddelenv
eit
erbruikOndergr
ens in
tabel

Vermenigvuldig Reductiepercen Bijzondere
ingsfactorVerm tage beoogde
bepalingen
enigvuldigings- emissie
factor
jaarlijkse

2

Illustratiediepdruk

>25

4

15%

3

Andere rotatiediepdruk, >15
flexografie,
rotatiezeefdruk,
lamineer- of
>25
lakeenheden,
rotatiezeefdruk op
textiel/ of karton

4

30%

4

25%

Rotatiezeefdruk op
textiel/ of karton

>30

1,5

25%

Coating
van
voertuigen (<waarbij
minder
dan
15
ton/jaar
verbruik

<15

1,5

40%

Overspuiten van
voertuigen

>0,5

3

40%

6

7

Bandlakken

8

Andere
coatingprocessen

>25

10%
(2)

metaalcoating,kunststofcoatingen
overige

(2)
Reductiepercentag
ebeoogdeemissie
bestaande
(3)Rotatiezeefdrukop
textielvaltonder

>5

Coatingvantextiel (3),vezel,filmof
papier
coatingincontactmet
levensmiddelen,coatinginlucht-en

Andere

3

(1)
Reductiepercentage
beoogdeemissie

4

35%

2,33

35%

1,5

35%

4

25%

2,33

25%

>15

coatingvantextiel (3),vezel,filmof
papier
coatingincontactmet
levensmiddelen,coatinginlucht-en
ruimtevaart
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7

Bandlakken

8
Andere
coating
proces
sen

Coatingvantextiel,
metuitzonderingvan
rotatiezeefdrukop
textiel,vezel,filmof
papier

10
16

>
2
5
>
5

3

10%

4

35%

>
1
5

4

25%

Coatingincontactmet >
levensmiddelen,coating 5
inlucht-enruimtevaart
>
1
5
Metaalcoating,
>
kunststofcoatingen
5
overigecoating
metaalcoating, >
kunststofcoatingen 1
overige 5
Coating van hout
>

2
,
3
2
,
3
1
,
5
1
,
5
4

35%

2
5
%
4

>
>

4
4

2
3

>

4

2

Het aanbrengen van
een lijmlaag

25%
35%

Artikel4.466 (lucht:afwijkingtabelreductieprogrammabestaandeinstallatie) Inafwijking
vantabel4.465ishetreductiepercentagevanbestaandeoplosmiddeleninstallaties bij:
a.illustratiediepdruk:20%,en b.
bandlakken:15%.
Artikel 4.356 (4.467(lucht: aanpassen vermenigvuldigingsfactor reductieprogramma)
Alssprakeisvaneen De vermenigvuldigingsfactor, bedoeld in tabel 4.465, kan worden aangepast
vooreenindividueleoplosmiddeleninstallatiebijeen aangetoonde stijging van het rendement van
een oplosmiddeleninstallatie mag de exploitant hiervan de vermenigvuldigingsfactor, bedoeld in
tabel 4.355, voor een individuele oplosmiddeleninstallatieaanpassen.
Artikel4.357 (wijziginginstallatie)
1. Als een bestaande installatie een belangrijke wijziging ondergaat, of na de wijziging
voor het eerst onder het toepassingsbereik van deze paragraaf valt wordt deze als
nieuweoplosmiddeleninstallatieaangemerkt:
a.voorhetdeeldatverandert,of
b. voor het deel waarvan de werking verandert.
2.Onderbelangrijkewijzigingwordteenwijzigingindemassaorganischeoplosmiddelen verstaan
die in een oplosmiddeleninstallatie gemiddeld op één dag maximaal als input gebruikt
wordt en leidt tot een emissie van vluchtige organische stoffen: a.vanmeerdan25%vooreen
oplosmiddeleninstallatiewaarinactiviteitenwordenverricht die binnen de laagste
drempelwaarde interval van de punten 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 of
17 van tabel 4.349a vallen, b.vanmeerdan25%vooreenoplosmiddeleninstallatiewaarin
activiteitenworden verricht die minder dan 10 ton per jaar verbruikt en onder de punten
2, 6, 7, 9, 11, 12,
14, 15, 18, 19 of 20 van tabel 4.349a vallen, en
3°. van meer dan 10% voor een oplosmiddeleninstallatie die niet onder 1° of 2° valt.
2. Onder belangrijke wijziging wordt ook een wijziging in de massa organische
oplosmiddelenverstaanalsgeensprakeisopstarten,stilleggenofonderhoudvande
oplosmiddeleninstallatie.
3. Als de totale emissies van de oplosmiddeleninstallatie niet hoger zijn dan als het deel
dat de verandering heeft ondergaan als een nieuwe oplosmiddeleninstallatie zou zijn
aangemerkt is het eerst lid niet van toepassing.
Artikel 4.358 (4.468(lucht: gevaarlijke stoffen)
1. Stoffen of mengsels die op grond van de etikketeringsverordening door hun gehalte aan
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vluchtige organische stoffen als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting
zijn ingedeeld en waaropmoetenzijnvoorzienvan de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i,
H360D of H360F vantoepassingzijn worden, voor zover mogelijk, binnen zo kort mogelijke
tijd vervangen door naarhunaard minder schadelijke stoffen of mengsels.
2. De emissiesvanemissiegrenswaardenvoorgevaarlijkestoffenzijndewaarden,bedoeldin tabel
4.468,voor:
a. vluchtige organische stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de
voortplanting zijn ingedeeld en waaropmoetenzijnvoorzienvan de gevarenaanduidingen
H340, H350, H350i, H360D of H360F vantoepassingzijn, en
b. gehalogeneerde vluchtige organische stoffen waaropdediemoetenzijnvoorzienvan
gevarenaanduidingen H341 of H351 van.
toepassingzijn, overschrijdendeemissiegrenswaardenvantabel
4.358niet.
3.Deemissiegrenswaardenvantabel4.358geldenvoordetotalemassavandebetrokken stoffen.
43. Een oplosmiddeleninstallatie waarin tweeofmeermeerdere activiteiten worden verricht als
bedoeld in tabellen 4.3494.441a of 4.3494.441b die elk de hierinvermelde
drempelwaardenondergrenzen overschrijden diezijnvermeldindietabellen, voldoet:
a. voor stoffen of mengsels als bedoeld in het eerste of tweede lid, voor elke activiteit
afzonderlijk aan dein die leden vermeldeeisen, en
b. voor andere stoffen of mengsels dan bedoeld onder a:
1°. voor elke activiteit afzonderlijk aan artikel 4.354,eerstelid,onderaofb4.449, of
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2°. aan een waarde voor de totale emissies, die niet hoger is dan bij toepassing van het onder
1°
gestelde hetgevalzouzijn.
Tabel 4.3584.468Emissiegrenswaardengevaarlijkestoffen
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Stoffen of mengsels

Massastroom in
g/uur

Emissiegrenswaarde in
mg/Nm3

Vluchtigeorganischestoffenmet aanduiding
H340, H350, H350i, H360D of H360F en
verplichte etikettering

>_tenminste 10 g/uur

2 mg/Nm3

Gehalogeerdevluchtigeorganischestoffen
metaanduiding H341 of H351 en verplichte
etikettering

>_tenminste 100
g/uur

20 mg/Nm3

Artikel 4.359 (emissiemonitoringalgemeen4.469(lucht:nalevingbijgevaarlijke
stoffen) Demonitoringvanemissies,hetopstellenvaneenreductieprogramma,het
opstellen
van een oplosmiddelenboekhouding en de emissiemetingen ter controle op de naleving
van de emissiegrenswaarden voldoen aan de artikelen 4.360 tot en met 4.363.
Artikel4.360 (metingenennabehandelingsapparatuur)
1. De exploitant van de oplosmiddeleninstallatie meet continu of een afgaskanaal, waarop
nabehandelingsapparatuurisaangeslotenendieaandeuitlaatzijdegemiddeldintotaalmeer dan tien
kilogram organische koolstof per uur uitwerpt, voldoet aan de emissiegrenswaarden, maarniet
dediffuse-emissiegrenswaarden,endetotaleemissiegrenswaarden,bedoeldin artikel 4.354.
2.Ineenoplosmiddeleninstallatiediegemiddeldminderdantienkilogramtotaal organische
koolstofperuuruitwerpt,voertdeexploitantvande oplosmiddeleninstallatieomdedriejaar
metingenuitvantotaalorganischekoolstof, waarbijtijdenselkemetingtenminstedrie
meetresultatenwordengeregistreerd.
3. Metingen voor controle op de naleving van de emissiegrenswaarden zijn niet
vereistalsnabehandelingsapparatuurnietnoodzakelijkisomtevoldoenaandeze
paragraaf.
Artikel4.361 (voldoenaan emissiegrenswaarden)
1. Bij continue metingen is aan de emissiegrenswaarden, maar niet de diffuseemissiegrenswaarden, en de totale emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 4.354,
voldaanalsondernormalebedrijfsomstandigheden:
a. het 24-uursgemiddelde voor een bepaalde stof de daarvoor geldende emissiegrenswaarde
niet overschrijdt, waarbij het 24-uursgemiddelde wordt berekend van alle geldige metingen
tijdenseenperiodevan24uurwaarineenoplosmiddeleninstallatieondernormale omstandighedenin
bedrijfis,metuitzonderingvanhetopstartenenstilleggenvande installatieenhetonderhoudvande
apparatuur,en b.geenvandeuurgemiddeldenhogerisdan1,5maaldeemissiegrenswaarden.
2.Bijperiodiekemetingenisaandeemissiegrenswaarden,maarnietdediffuseemissiegrenswaarden,endetotaleemissiegrenswaarden,bedoeldinartikel4.354, eerste
lid,ondera,voldaanalsbijdiemeting: a.hetgemiddeldevanallemeetresultatenonder
normale
omstandigheden de emissiegrenswaarden niet overschrijdt, en b.geenvande
uurgemiddeldenondernormaleomstandighedenhogerisdan1,5 maalde
emissiegrenswaarden.
3. De naleving van de emissiegrenswaarde en diffuse-emissiegrenswaarde voor de
coatingvanvoertuigenenhetoverspuitenvanvoertuigen,bedoeldinpunt6vantabel
4.349a, wordt aangetoond op basis van metingen die om de vijftien minuten worden
verricht.
4.Devaststellingofaan:
a. de emissiegrenswaarden, bedoeld in artikel 4.358, tweede lid, wordt voldaan, wordt bepaald
Op basis van de som van de massaconcentratiesvandeverschillende betrokkenmassaconcentratie
vande vluchtige organische stoffen,en dieworden gebruikt,wordtbepaaldofwordtvoldaanaande
emissiegrenswaarden,bedoeldintabel
4.468.
b.deemissiegrenswaarden,maarnietdediffuse-emissiegrenswaarden,endetotale
emissiegrenswaarden,bedoeldinartikel4.354,eerstelid,wordtvoldaan,wordtbepaald opbasis
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van de totale massa organische koolstof die wordt uitgestoten, tenzij in tabel 4.349a
andersisbepaald.
5. Gasvolumes mogen worden toegevoegd om de afgassen af te koelen of te verdunnen
alsdittechnischgerechtvaardigdis.Detoegevoegdegasvolumeswordennietbetrokken
bijhet
vaststellenvandemassaconcentratievandeverontreinigendestofinhetafgas.
Artikel 4.362 (4.470(lucht: oplosmiddelenboekhouding)
1. DeexploitantvandeoplosmiddeleninstallatievoertErwordt een oplosmiddelenboekhouding
bijgehouden waarmee:
a. wordt aangetoond dat is voldaan aan:
1°. de emissiegrenswaarden, diffuse-emissiegrenswaardendiffuseemissiegrenswaarden of de
totale emissiegrenswaarden,
bedoeld in deartikelen[PM]artikel4.449, eerste lid,ondera,onder1°,2a,eerstetot en tweede lid,en
[PM],tweedeenmet derde lid, en
2°. alsvantoepassing,deeisenvan het reductieprogramma, bedoeld in artikel 4.354,
eerste4.449,vierde lid, ondera,onder2°,
b. de mogelijkheden voor emissiebeperking in de toekomst worden gespecificeerd, en
c. informatie aaneenieder kan worden verstrekt over het verbruik en de emissie van
oplosmiddelen.
2. Een oplosmiddelenboekhouding omvat een periode van twaalf maanden en wordt binnen
dertien weken na afloop van die periode afgesloten, en voldoet aan het derde en vierde lid en
artikel4.363deartikelen4.471,4.472,4.473,4.474en4.475.
Artikel4.471 (lucht:berekeningoplosmiddelenverbruikinoplosmiddelenboekhouding)
31. Voorcontroleopdenalevingvan De totaleinputvanorganischeoplosmiddelenpertwaalf maanden
ineeninstallatie,verminderdmeteventuelevluchtigeorganischestoffendievoor hergebruik worden
teruggewonnen, wordt berekend om vast te stellen of een reductieprogramma wordt het
oplosmiddelenverbruikberekendnageleefd, aan de hand van de volgende formule: V = I1 - O8.
42. Voor deberekeninghetberekenen van de jaarlijkse referentie-emissie, bedoeld in tabel
4.3554.465, wordt deincoatingsgebruikte hoeveelheid vaste stof dieincoatingswordt
gebruikt bepaald volgens de formule, genoemdbedoeld in het derdeeerste lid.
Artikel 4.363 (4.472(lucht: berekening emissies)totaleemissiegrenswaardein
oplosmiddelenboekhouding)
1. Voor controle op De naleving vantotale emissie wordt berekend om vast te stellen of een totale
emissiegrenswaarde wordt nageleefd, met de totale emissie berekend aan de hand van
de volgende formule: E = F + O1.
2.Voorcontroleopdenalevingvanartikel4.358,derdelid,onderb,wordtdetotaleemissie van alle
betrokken activiteiten bepaald en vergeleken met de totale emissie die zou zijn veroorzaakt
als artikel 4.354 voor elke activiteit afzonderlijk zou zijn nageleefd.
Artikel4.473 (lucht:berekeningdiffuseemissiegrenswaardein
oplosmiddelenboekhouding)
31. Tercontroleop De nalevingvandiffuseemissiewordtberekendomvasttestellenof een diffuse
emissiegrenswaarde wordt nageleefd,met de diffuse emissie berekend aan de hand van een van
de volgende formules:
a. F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8, of
b. F = O2 + O3 + O4 + O9.
42. De diffuse emissie wordt bepaald met behulpvan een korte representatieve serie metingen
ofdooreengelijkwaardigeberekeningsmethode.Debepaling,dieniet hoeft niette worden herhaald
zolang de oplosmiddeleninstallatie niet wordt gewijzigd.
53. De diffuse emissie wordt uitgedrukt als een percentage van de oplosmiddeleninput,
berekend aanmet de handvandevolgende formule: I = I1 + I2.
Artikel4.364
Artikel4.474 (lucht:berekeninganderestoffenofmengselsbijmeerdereactiviteiten) Detotale
emissievandeactiviteitendiewordenverrichtwordt bepaaldenvergelekenmetde totale emissie die zou
zijn veroorzaakt als artikel 4.449 voorelkeactiviteitafzonderlijkzou geldenomvasttestellendatde
waardevoordetotaleemissiesvananderestoffenof
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mengsels,bedoeldinartikel4.468,derdelid,onderb,onder2°,niethogerisdanbij toepassing
vandeemissiegrenswaardenofhetreductieprogramma.
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Artikel4.475 (lucht:symbolenvoor nalevingcontroletotale emissiegrenswaarde)
Onder de symbolendiewordengenoemd in de artikelen 4.363 genoemdesymbolen4.471,
4.472,4.473en4.474, wordt verstaan:
E = Totale emissie
F = Diffuse emissie
V = Verbruik.
I = Input.
I1 = De hoeveelheid aangekochte organische oplosmiddelen alszodanigofdieisaangekochtwelof niet
in mengsels, die in het proces worden ingevoerd tijdens de termijn waarover de massabalans
wordt bepaald.
I2 = De hoeveelheid oplosmiddelenhergebruik. De teruggewonnen oplosmiddelen worden steeds
meegerekend als ze worden gebruikt om de activiteit te verrichten.
O = Output.
O1 = De hoeveelheid vluchtige organische stoffen in de emissies via de schoorsteen.
O2 = Diffuse emissie van vluchtige organische stoffen in water, rekening houdend met
de afvalwaterzuivering bij deberekeninghetberekenen van O5.
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O3 = Diffuse emissie van vluchtige organische stoffen in enigieder product, die als
verontreiniging of als residu in de productendie bij de activiteit vervaardigdeproductenzijn
gemaakt achterblijft.
O4 = Diffuse emissie van vluchtige organische stoffen in de lucht.
O5 = Organische oplosmiddelen en/of organische verbindingen die door chemische of fysische
reacties verloren gaan, met inbegrip van hoeveelheden organische oplosmiddelen die door
verbranding, een andere zuivering van afgassen of door afvalwaterzuivering vernietigd worden
of door adsorptie opgevangen worden, mits die niet bij O6, O7 of O8 worden meegerekend.
O6 = Organische oplosmiddelen in ingezameld afval.
O7 = Organische oplosmiddelen alszodanigwel of niet in mengsels die als een product met
handelswaarde worden verkocht of bestemd zijn om te worden verkocht, met uitzondering van
oplosmiddelen die vallen onder O3.
O8 = De hoeveelheid organische oplosmiddelen, met inbegrip van organische oplosmiddelen in
mengsels, die voor hergebruik is teruggewonnen maar niet opnieuw bij de activiteit wordt
gebruikt en die niet onder O7 valt.
09 = De hoeveelheid vluchtige organische stoffen, die op andere wijze dan bedoeld onder O1 tot
en met O8 vrijkomt.
§ 4.33 Afleveren gassen
[Gereserveerd]
§ 4.34 Kleinschalig Tanken en opslaan van LPG
Artikel 4.3654.476 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het afleveren van minder dan 25.000 liter vloeibare
brandstoffen per jaar aan gemotoriseerde transportmiddelen, met uitzondering van vaartuigen,
en aan werktuigen een afleverinstallatie met een handpomp of een elektrische pomp wordt
gebruikt.tankenvanmotorvoertuigenmetLPG,hetdaarvooropslaanvanLPGenhetvullen vaneenLPGreservoir.
Artikel4.366 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
2.Deze paragraaf 5.1.1 is niet van toepassing alsdeopslagcapaciteitvoorLPGmeerisdan
50.000kg.
Artikel4.477 (externeveiligheid:eisenPGS 16)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtbijhettanken van
motorvoertuigenmetLPG,hetdaarvooropslaanvanLPGenhetvullenvaneenLPG- reservoirvoldaan
aanPGS16.
2.Detankinstallatie,hetLPG-reservoirendedaarbijbehorendeleidingenvoldoenaanPGS16.
Artikel4.478 (externeveiligheid:tankzuil)
1.MethetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtLPGalleengetankt meteen
tankzuilin:
a.brandstofreservoirsdie:
1°.alleendienenvoordebergingvanLPG,
2°.speciaalzijningerichtvoordeaandrijvingvanmotorvoertuigen,
3°.zijnbevestigdaanmotorvoertuigen,en
4°.onderanderezijningerichtvoordevoedingvanverwarmingssystemenvoorgebruikin
motorvoertuigenendeaanhangersdaarvan,of
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b.eenLPG-reservoirvaneentankwagen.
2.GasflessenofwisselreservoirswordennietmetLPGgevuld.
Artikel4.479 (externeveiligheid:eisenaan installatieenopslag) Methet
oogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgeving: a.iseenLPG-reservoir
ondergrondsofingeterptgeïnstalleerd,
b. heeft een LPG-reservoir een inhoud van 20 m3 of meer, c.wordtin
eenLPG-reservoiralleenLPGopgeslagen,en d.wordtgeenLPGopgeslagenin
eentijdelijkopgesteldLPG-reservoir.
Artikel4.480 (overgangsrecht:eisenaan installatieenopslag)
1.Artikel4.479,ondera,isnietvantoepassingopLPG-reservoirsdieonderdeeluitmakenvan eenLPGtankstationwaarvoorvoor1juli1984eenvergunningisverleendopgrondvande Hinderwet.
2.Artikel4.479,onderb,isnietvantoepassingopLPG-reservoirsdiedeeluitmakenvaneen LPGtankstationwaarvoorvoor1juli1984eenvergunningisverleendopgrondvande Hinderwetenwaarbinnen
dooronvoldoenderuimtehetplaatsenvaneenLPG-reservoirmet een inhoud van 20 m3 of meer niet
mogelijk is. De inhoud van het reservoir is dan niet kleiner dandievanhetreservoirdattot1juli
1984aanwezigwas.
§ 4.35 Tanken en opslaan van LNG
Artikel4.481 (toepassingsbereik)
1.DezeparagraafisvantoepassingophettankenvanmotorvoertuigenmetLNG,het daarvoor
opslaanvanLNGenhetvullenvaneenLNG-reservoir.
2.DezeparagraafisnietvantoepassingalsdeopslagcapaciteitvoorLNGmeerisdan50.000 kg.
Artikel4.482 (externeveiligheid:eisenPGS 33-1)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtbijhettanken van
motorvoertuigenmetLNG,hetdaarvooropslaanvanLNGenhetvullenvaneenLNG- reservoirvoldaan
aanPGS33-1.
2.Detankinstallatie,hetLNG-reservoirendedaarbijbehorendeleidingenvoldoen aanPGS
33-1.
Artikel4.483 (externeveiligheid:tankzuil) Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheid
voordeomgevingwordtLNGgetanktmet een
tankzuilin:
a.brandstofreservoirsdie:
1°.alleendienenvoordebergingvanLNG,
2°.speciaalzijningerichtvoordeaandrijvingvanmotorvoertuigen,en
3°.zijnbevestigdaanmotorvoertuigen,of b.een
reservoirvaneentankwagenvoorLNG.
2.GasflessenofwisselreservoirswordennietmetLNGgevuld.
Artikel4.484 (externeveiligheid:eisenaan installatieenopslag) Methet
oogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgeving: a.wordtineenLNGreservoiralleenLNGopgeslagen,en b.wordtgeenLNGopgeslagenineentijdelijk
opgesteldLNG-reservoir.
§ 4.36 Tanken van CNG
Artikel4.485 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophettankenvan
motorvoertuigenmetCNGmeteen tankinstallatiedieeennominaletankdrukheeftvantenminste
20.000kPa.
Artikel 4.3674.486 (melding:aanvang)
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1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.485,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2. Het is verboden minder dan 25.000 liter vloeibare brandstoffen af te leverenbijhet
verrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensenbescheidendiebijeenmelding zijnverstrekt,
zonder dit ten minste
vier weken voor aanvangdieafwijking te melden.
3.EenmeldingbevatdecoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmeting vande
tankzuilendebufferopslag.
Artikel4.486a (informeren:afstanden) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierwekenvoor
detoepassingvanartikel4.488,derde lid,
daarovergeïnformeerd.
Artikel4.487 (melding:treffengelijkwaardigemaatregel)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.489,is:
a. toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist, en b.hetverbodende
maatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2.Eenmeldingbevat:
a. een beschrijving van de maatregel die zal worden getroffen, en b.gegevenswaaruit
blijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaatwordtbereiktalsmet
devoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel4.488 (externeveiligheid:afstanden)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstand vanafde
tankzuiltotdebegrenzingvandelocatietenminste:
a.10m, b.15malsperetmaalmeerdan300personenauto’smetCNGwordengetankt,en c.20
malsperetmaalmeerdan100autobussenmetCNGwordengetankt.
2.Deafstandvanafdebufferopslagtotdebegrenzingvandelocatieistenminste: a.10m, b.15malsde
bufferopslageenwaterinhoudheeftvan3.000literofmeermaarminderdan
5.000liter,en c.20malsdebufferopslageenwaterinhoudheeftvan5.000literof
meer.
3.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteerstelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoeleidtdatde
interneafstandenvanPGS25nietkunnenwordennageleefd.
4.Hetderdelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzing vandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeen
functionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
5.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassingop deafstand,
bedoeldinhetderdelid.
Artikel4.489 (externeveiligheid:eisenPGS 25)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtbijhettanken vanCNG
voldaanaanPGS25.
2.Detankinstallatie,debufferopslagendedaarbijbehorendeleidingenvoldoenaanPGS25.
Artikel4.490 (externeveiligheid:tankzuil)
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1.MethetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtCNGgetanktmet eentankzuilin:
a.brandstofreservoirsdie:
1°.alleendienenvoordebergingvanCNG,
2°.speciaalzijningerichtvoordeaandrijvingvanmotorvoertuigen,en
3°.zijnbevestigdaanmotorvoertuigen,of b.eenreservoirvaneenvervoermiddeldatis
geschiktvoorhetvervoervanCNG.
2.GasflessenofwisselreservoirswordennietmetCNGgevuld.
§ 4.37 Tanken en opslaan van waterstof
Artikel4.491 (toepassingsbereik)
1.Dezeparagraafisvantoepassingophettankenvanmotorvoertuigenmetgasvormige waterstof,het
daarvooropslaanvangasvormigewaterstofophetlandenhetvullenvaneen opslaginstallatievoor
waterstof.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingalsdetankdrukmeerisdan70.000kPaofde opslagcapaciteit
voorwaterstof,opdelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,meerisdan
5.000kg.
Artikel4.492 (externeveiligheid:eisenPGS 35)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtbijhettankenvan
motorvoertuigenmetgasvormigewaterstof,hetdaarvooropslaanvangasvormigewaterstofen hetvullen
vaneenopslaginstallatievoorwaterstofvoldaanaanPGS35.
2.Detankinstallatie,deopslaginstallatieendedaarbijbehorendeleidingenvoldoenaanPGS
35.
Artikel4.493 (externeveiligheid:tankzuil) Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheid
voordeomgevingwordtgasvormigewaterstof getanktmeteentankzuilinbrandstofreservoirsdie: a.
alleendienenvoordebergingvangasvormigewaterstof, b.speciaalzijningerichtvoordeaandrijvingvan
motorvoertuigen,en c.zijnbevestigdaanmotorvoertuigen.
Artikel4.494 (externeveiligheid:eisenaan installatieenopslag) Methetoogop
hetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtineen opslaginstallatie
voorwaterstofalleengasvormigewaterstofopgeslagen.
§ 4.38 Kleinschalig tanken
Artikel4.495 (toepassingsbereik)
1.Dezeparagraafisvantoepassingophettanken
vanminderdan25.000litervloeibare
brandstoffen per jaar met een tankinstallatie met een handpomp of een elektrische pomp
aan:
a.gemotoriseerdetransportmiddelen,metuitzonderingvanvaartuigen,en b.
werktuigen.
2.Alsvloeibarebrandstoffenwordengetankt,isdezeparagraafookvantoepassingop het
daarnaasttankenvanureum.
Artikel4.496 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.495,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.

343

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

Artikel4.497 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.495,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.3684.498 (melding: toepassingtreffen gelijkwaardige maatregel)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.499,is:
a. toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist, en
1b. het is verboden eenanderemaatregeltoetepassendan de maatregel,bedoeldinartikel
4.369, tetreffen zonder dit ten minste vier weken voortoepassing van demaatregeltevoren te
melden. Een voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet, is niet vereist.
2. DeEen melding bevat:
a. een beschrijving van de maatregel die zal worden toegepast, en b.hetbewijs,dataaneen
vergelijkbaarveiligheidsniveaualsbedoeldinartikel4.369zal wordenvoldaan. b.gegevenswaaruit
blijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaatwordtbereiktalsmetde
voorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel 4.3694.499 (externe veiligheid: PGS)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving wordt bij het tanken
van vloeibare brandstoffen,metuitzonderingvandiesel, voldaan aan PGS 30.
2. De afleverinstallatietankinstallatie voldoet ook aan PGS 30.
Artikel 4.3704.500 (bodem: bodembeschermende voorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare
brandstoffen ofureum wordt getankt boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
2. De afleverinstallatietankinstallatie, het vulpistool en de afleverslangslang van het
vulpistool bevinden zich boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
3. HetafleverenvindtplaatsErwordtgetankt door of onder direct toezicht van personeel.
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Artikel 4.3714.501 (bodem: afleverentanken met vulpistool)
1. Met het afleverenoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemmetvloeibare
brandstoffenofureumwordtbijhettanken met een elektrische pomp vindtplaatsmetgebruik
gemaaktvan een vulpistool.
2. Het vulpistool beschiktoverheeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als:
a. als de brandstoftank vol is, enof
b. als het vulpistool valt.
Artikel 4.3724.502 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater enhetvoorkomenofbeperkenvan de
verontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaam wordt het te lozen afvalwater afkomstig van
een vloeistofdichteaaneengesloten bodemvoorziening bij het afleverentanken van vloeibare
brandstoffen geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.3734.503 (lozingen in een vuilwaterriool)
Voor het afvalwater dat wordtgeloosd in een vuilwaterriool wordtgeloosd is de
emissiegrenswaarde voor olie iniedersteekmonster20milligramperliter,ofwordt20mg/l, gemeten
ineensteekmonster,of dat afvalwater voorafgaandaanwordtvoor vermenging met ander
afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:
a. volgens NEN-EN 858-1: 2002 of NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003., of
b.diezijngeplaatstvoor2november2010
enzijnafgestemdopdehoeveelheidafvalwater datwordt
geloosd.
Artikel 4.3744.504 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing,
en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
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3. OpeenanalysevandeolieisBijhetanalyserenvaneenmonsterworden onopgelostestoffen
meegenomen,enophetanalyserenisvoorolie NEN-EN-ISO 93772 van toepassing,waarbijonopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel 4.375 (omschakeltechniekslibvangputenolieafscheider4.505(riooltekening) In
afwijkingvanartikel4.373kantot[PM]het afvalwaterwordengeleiddooreen slibvangputen
olieafscheiderdiezijngeplaatstvoor1januari2008enopdehoeveelheid afvalwaterdatwordtgeloosdzijn
afgestemd. Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijn
aangegeven.
§ 4.354.39 Grootschalig tanken
Artikel 4.3764.506 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het afleverentanken van meer dan 25.000
liter vloeibare brandstofbrandstoffen per jaar aan gemotoriseerde
transportmiddelenen:
a. gemotoriseerdetransportmiddelen,metuitzonderingvanvaartuigen,en b.
werktuigen.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het afleveren van vloeibare
brandstoffenaanvaartuigen.
32. Als vloeibare brandstofwordtafgeleverdbrandstoffenwordengetankt, is deze
paragraaf ook van toepassing op het daarnaast afleverentanken van ureum.
Artikel4.377 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.3784.507 (melding:aanvang)
1. Het is verboden meer dan 25.000 liter vloeibare brandstoffen aan gemotoriseerde
transportmiddelenenwerktuigenafteleveren1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldin artikel
4.506,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Demeldingbevat:
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.508 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.506,wordtvoldaanaan
deregelsover: a. eenaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden
verrichthetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1, en
b. een aanduiding van de opstelplaats van de afleverinstallatiebodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.3794.509 (melding: toepassingtreffen gelijkwaardige maatregel)
1. HetisverbodenAls een anderegelijkwaardige maatregel toetepassendanbetrekkingheeft op de
maatregelmaatregelen, bedoeld in artikel 4.381, zonder dit ten minste vier weken voor toepassing
vandemaatregeltemelden4.510,is:
a. Eenvoorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet,is niet vereist.,en

346

PRECONSULTATIE-CONCEPTBESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1OKTOBER
b.hetverbodendemaatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2. DeEen melding bevat:
a. een beschrijving van de maatregel die zal worden toegepastgetroffen, en b.gegevens
waaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaatwordtbereiktals
metdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd. b.hetbewijs,dataaneenvergelijkbaar
veiligheidsniveaualsbedoeldinartikel4.381zal wordenvoldaan.
Artikel4.380 (externeveiligheid:afstand)
1. Met het oog op de veiligheid voor de omgeving is de veiligheidsafstand bij het
onbemandafleverenvanvloeibarebrandstoffenmeteenvlampuntvanminderdan60 graden
Celsiustenminste20meter:
a. van de afleverinstallatie tot de omgrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht,of
b.alsdattechnischnietmogelijkis,vandeafleverinstallatietoteenzeerkwetsbare, kwetsbareofbeperkt
kwetsbarefunctie.
Artikel 4.3814.510 (externe veiligheid: PGS)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving wordt bij het tanken
vanvloeibarebrandstoffen,metuitzonderingvandiesel, voldaan aan PGS 28.
2. Ook De afleverinstallatietankinstallatie voldoet aan PGS 28.
Artikel 4.3824.511 (bodem: bodembeschermende voorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare brandstoffen
en ureum wordt getankt boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.
2. De afleverinstallatietankinstallatie, het vulpistool en de afleverslangslang van het vulpistool
bevinden zich ook boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.
3. BedrijfsrioleringdieHetdeelvanhetvuilwaterriooldat op een vloeistofdichte
bodemvoorziening is aangesloten, is vloeistofdicht vanafdeaansluitingtotaande
zuiveringsvoorziening.
Artikel 4.3834.512 (bodem: afleverentanken met vulpistool of afleverslangslang)
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1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare
brandstoffen en ureum vindtwordtbij het tanken met een elektrische pomp plaatsmetgebruik
gemaaktvan een vulpistool of een afleverslangslang die is aangekoppeld via een vaste
aansluiting.
2. Het vulpistool beschiktoverheeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als:
a. als de brandstoftank vol is, enof
b. als het vulpistool valt.
3. De afleverslangslang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting beschiktoverheeft een
automatisch afslamechanismeafslagmechanisme dat afslaat als de brandstoftank vol is.
Artikel 4.3844.513 (bodem: aan- en afwezigheid personeel)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare
brandstoffen vindthetafleverenmeteenafleverslang wordt doorofonderdirecttoezicht van
personeel getankt met een slang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting,plaats door
ofonderdirecttoezichtvanpersoneel.
2. Als het afleverenkan worden getankt met een vulpistool kan plaatsvinden in
afwezigheid van personeel is een noodstopvoorziening aanwezig, die voor
eeniederiedereen zichtbaar en bereikbaar is.
Artikel 4.3854.514 (bodem: geomembraanbaksysteem)
1. Met het oog op het voorkomen van bodemverontreinigingverontreinigingvandebodem
met vloeibare brandstoffen kan hettankenplaatsvindenwordengetankt boven een
geomembraanbaksysteem, als:
a. het tankstation binnen de bebouwde kom ligt,
b. de afleverzuileninééntankzuilenineen rij parallel staan aan de naastgelegen weg, en c.
afleveren alleen aan de wegzijde of aan de openbare weg plaatsvindtwordtgetankt.
2. Als uit een onderzoek naar de grondmechanica, dat is uitgevoerd voor het aanbrengen
van het geomembraanbaksysteem, volgt dat het aanbrengen van een vloeistofdichte
bodemvoorziening onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, kanhetafleveren
vankunnen vloeibare brandstoffen ookplaatsvindenwordengetankt boven een
geomembraanbaksysteem.
3. Een geomembraanbaksysteem is aangelegd volgens BRL SIKB7700K908/02 door een
persoon of instelling die daarvoor over een erkenning beschiktheeft als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.
Artikel4.515 (bodem:beoordelinggeomembraanbaksysteem)
1.Eengeomembraanbaksysteemwordtnaaanlegenvervolgenstenminsteeenmaalperzes jaar
volgensASSIKB6700beoordeeldengoedgekeurddooreenpersoonofinstellingdie daarvoorbeschikt
overeenerkenningvolgensdeASSIKB6700.
2.Alseengeomembraanbaksysteemwordtgerepareerd,wordthetgerepareerdedeel
opnieuwbeoordeeldengoedgekeurdvolgensheteerstelid.
Artikel 4.3864.516 (lozingsroute afvalwater)

348

PRECONSULTATIE-CONCEPTBESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1OKTOBER
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater enhetvoorkomenofbeperkenvande
verontreinigingvanoppervlaktewaterlichamen wordt het te lozen afvalwater afkomstig van een
vloeistofdichte bodemvoorziening bij het afleverentanken van vloeibare brandstoffen geloosd in
een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelid kan het afvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.3874.517 (lozingen in een vuilwaterriool)
1. Met het oog op de beschermingvande doelmatige werking van de voorzieningen voor het
beheer van afvalwater en het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam
wordt het afvalwater dat opeenvuilwaterriool wordt geloosd voorafgaandaanineen
vuilwaterriool,voor vermenging met ander afvalwater geleid door een slibvangput en
olieafscheider:
a. volgens NEN-EN 858-1:2002 of NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003.,of
2.Deemissiegrenswaardevoorolieisiniedersteekmonster200milligramperliter. b.diezijngeplaatst
voor2november2010enzijnafgestemdopdehoeveelheidafvalwater datwordtgeloosd.
Artikel 4.3884.518 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing,
en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
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3. Opeenanalysevandeolie,genoemdinartikel[PM],isBijhetanalyserenvaneen monster
wordenonopgelostestoffenmeegenomen,enophetanalyserenisvoorolie NEN-EN-ISO 93772 van toepassing,waarbijonopgelostestoffenwordenmeegenomen indeanalyse.
Artikel4.519 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.3894.520 (lucht: verminderen uitstoot benzinedamp)
1. Met het oog op het verminderen van de uitstoot in de atmosfeer van benzinedamp vindt
hettankenplaatsviaeenfase-IIbenzinedampterugwinningssysteemwordtviaeenfaseIIbenzinedampterugwinningssysteemgetankt, als:
a. het debiet van benzine meer dan 500 kubiekemeterperm3/jaar is, of
b. het debiet van benzine meer dan 100 kubiekemeterperm3/jaar is en de
afleverinstallatieisgelegentankinstallatieligt onder woon- of werkruimten die
permanent in gebruik zijn.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op benzinestationstankstations die alleen benzine
afleverentanken in verband met devervaardiginghetmaken van en deafleveringhettanken aan
nieuwe motorvoertuigen voor het wegverkeer.
3. Er wordt dooreenuithangbord,stickerofanderemeldingbijditbenzinestation duidelijk
zichtbaar gemaakt dat een EU-systeemvoordampretourfase-IIfaseIIbenzinedampterugwinningssysteem is geïnstalleerd.
Artikel 4.3904.521 (lucht: fase-IIbenzinedampretoursysteemfaseIIbenzinedampterugwinningssysteem)
1. Met het oog op het verminderen van de hoeveelheid benzinedamp die in de atmosfeer
wordt uitgestoten voldoet,heeft een fase-IIbenzinedampterugwinningssysteemaande
volgendeeisenfaseII-benzinedampterugwinningssysteem:
a. hetsysteemheeft een afvangrendement van benzinedamp van 85%,
b. deeen damp/benzine-verhoudingvoorhetsysteemisbenzineverhoudingvan ten minste
0,95 en tenhoogstenietmeerdan 1,05, en
c. hetsysteemisvoorzienvan een keurmerk waaruit blijkt dat het is goedgekeurd volgens de
testprocedure NEN-EN 16321-1 door een rechtspersoon, die daarvoor is geaccrediteerd door
een accreditatie-instantie op grond van NEN-EN-ISO/IEC 17020.
2.Dedamp/benzineverhoudingisdeverhoudingtussenhetvolumevanbenzinedampbij
atmosferischedrukdiedooreenfaseII-benzinedampterugwinningssysteemlooptenhet volume
vandegeleverdebenzine.
23. Het fase-IIbenzinedampterugwinningssysteemfaseIIbenzinedampterugwinningssysteem wordt ten minste eenmaal per jaar door een
onafhankelijke inspectie-instelling opdegoedewerking gecontroleerd volgens de
testprocedure NEN-EN 16321-2.
34. Als een automatisch bewakingssysteem is geïnstalleerd, kan ten minste eenmaal per
drie jaar worden gecontroleerd.
Artikel4.391 (lucht:automatischbewakingssysteem) Methetoogopdecontrolevande
nalevingis5. Een automatisch bewakingssysteem als bedoeld in
hetvierde artikel4.390,derde lid, is in staat:
a. storingen van het automatisch bewakingssysteem en in het functioneren van het
fase-IIbezinedampterugwinningssyteemfaseII-benzinedampterugwinningssysteem op te
sporen,
b. deze storingen te melden aan degene die de activiteit uitvoertverricht, en
c. de toevoer van benzine naar de afleverzuiltankzuil automatisch te stoppen als de storing
niet binnen zeven dagen is verholpen.
Artikel 4.392 (omschakeltechniek4.522(overgangsrecht: geomembraanbaksysteem)
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Artikel4.514,derdelid,isnietvantoepassing als een geomembraanbaksysteem is aangelegd voor 1
januari2007,isartikel4.385,derdelid,nietvantoepassing.
1januari2007.
Artikel 4.393 (omschakeltechniekslibvangputenolieafscheider4.523(overgangsrecht:
verminderenemissiebenzinedamp)
Inafwijkingvan Artikel 4.3874.520, eerste lid, kan tot [PM] het afvalwater worden geleid
door een slibvangput en olieafscheider die zijn geplaatst is nietvantoepassingopeen
tankstation voor het tanken van benzine aanmotorvoertuigenvoorhetwegverkeerdie zijn
opgericht voor 1 januari 2008 en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.
2012 Artikel4.394 (omschakeltechniek:verminderenemissiebenzinedamp) tot het
moment waarop het geheel van de tanks of pompen en leiddingen van de
afleverinstallatietankinstallatie sterk wordt gewijzigd of vernieuwd, waarbij hetafleverenvande
benzine plaatsvindtwordtgetankt:
a. met een debiet van ten hoogste 3000kubiekemeterper3.000 m3 /jaar, of b.
anders dan voor de openbare verkoop,.
is
is artikel 4.389, eerste lid, niet van toepassing op een tankstation voor het afleveren van
benzine
aan motorvoertuigen voor het wegverkeer die zijn opgericht voor 1 januari 2012.
Artikel 4.395 (omschakeltechniek:fase-IIbenzinedampretoursysteem4.524
(overgangsrecht:fase II-benzinedampterugwinningssysteem)
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Tot het moment dat het geheel van de tanks of pompen en leidingen van de
afleverinstallatietankinstallatie sterk wordt gewijzigd of vernieuwd wordt eenmaal per drie
jaar opdegoedewerking gecontroleerd volgens testprocedure NEN-EN 16321-12:
a. bij een installatie waar hetafleverenvan benzine plaatsvindtwordtgetankt met een debiet
van ten hoogste 3000kubiekemeterper3.000m3/jaar, en
b. die is opgericht voor 1 januari 2012.
§ 4.36 Kleinschalig bunkerstation
Artikel4.396 (toepassingsbereik)
§ 4.40 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations
Artikel4.525 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van vloeibare brandstoffen in een
bunkerstation.
Artikel4.526 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.525,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.EenmeldingbevatdecoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmetingvanhet vulpuntvan
eenbunkerstationendezijdenvaneenbunkerstationwaarinbrandstoffenvan ADR-klasse3,met
uitzonderingvandiesel,wordenopgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.526a (informeren:afstand) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierweken voor
detoepassingvanartikel4.527,derde lid,
daarovergeïnformeerd.
Artikel4.527 (externeveiligheid:afstand)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheid voor de omgeving is de afstand vanaf hetvulpunt
vaneenbunkerstationendezijdenvaneenbunkerstationwaarinbrandstoffen vanADR-klasse3,met
uitzonderingvandiesel,wordenopgeslagentotdebegrenzingvande locatietenminste20m.Binnen
dezeafstandisovernachtingdoorderdenenrecreatief verblijfniettoegestaan.
2.Alseenbunkerstationwaarinalleendieselwordtopgeslagen,ligtaaneendoorgaande vaarroute,isde
afstandvanafdeaandievaarroutegrenzendezijdevandatbunkerstationtot debegrenzingvandelocatie
tenminste20m.
3.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteerstelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers,of c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert.
4.Hetderdelidisnietvantoepassingopkwetsbaregebouwenenlocaties: a.binnen
debegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeenfunctionele
bindinghebbenmetdeactiviteit.
5.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassingop deafstand,
bedoeldinhetderdelid.
Artikel4.528 (externeveiligheidenwater: constructieladingtanksbunkerstation)1. Methet
oogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingenhetvoorkomenvan verontreinigingvaneen
oppervlaktewaterlichaamzijndeartikelen3totenmet21,23,27tot enmet33,36en45totenmet58van
bijlage3.8vandeBinnenvaartregelingvan
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overeenkomstigetoepassingopeenbunkerstation.
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2.Heteerstelidisnietvantoepassingopeenbunkerstationwaarvooreencertificaat van
onderzoekisafgegevenalsbedoeldinartikel6vanhetBinnenvaartbesluit.
Artikel4.529 (overgangsrecht:afstand)
Artikel4.528,eerstelid,isnietvantoepassingopbunkerstationsdiezijngeïnstalleerdvoor
1januari2011.
§ 4.41 Kleinschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen
Artikel4.530 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het afleverentanken van mindernietmeer dan 25.000
liter vloeibare brandstoffen per jaar aan vaartuigen alseenafleverinstallatie met een
tankinstallatiemeteen handpomp of een elektrische pomp wordtgebruikt. Artikel4.397
(aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
2.Alsvloeibarebrandstoffenwordengetankt,isdeze paragraaf 5.1.1isook van
toepassing ophetdaarnaasttankenvanureum.
Artikel 4.3984.531 (melding:aanvang)
1. Het is verboden minderdan25.000litervloeibarebrandstoffenafteleverendeactiviteit, bedoeld
inartikel4.530,teverrichten zonder dit ten minste
vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
Artikel4.399 (melding:toepassinggelijkwaardigemaatregel)
1.Hetisverbodeneenanderemaatregeltoetepassendandemaatregel,bedoeldinartikel
4.400,zonderdittenminstevierwekenvoortoepassingvandemaatregeltemelden.Een
voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet is niet vereist.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.EenmeldingbevatdecoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmetingvan de
tankinstallatiewaarmeebrandstoffenvanADR-klasse3,metuitzonderingvandiesel, worden
getankt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.531a (informeren:afstand) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierweken voorde
toepassingvanartikel4.533,tweede lid,
daarovergeïnformeerd.
Artikel4.532 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.530,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.533 (externeveiligheid:afstand)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstandvanaf de
tankinstallatiewaarmeebrandstoffenvanADR-klasse3,metuitzonderingvandiesel, worden
getankttotdebegrenzingvandelocatietenminste20m.Binnendezeafstandis overnachtingdoor
derdenenrecreatiefverblijfniettoegestaan.
2. De meldingbevatafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocaties enzeer
kwetsbaregebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvan deafstand,bedoeld
inheteerstelid:
a. een beschrijving van de maatregel die zal worden toegepast, en b.hetbewijs,dataaneen
vergelijkbaarveiligheidsniveaualsbedoeldinartikel4.400zal wordenvoldaan.
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen,
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b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvanwerknemersofbezoekers,of
c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert.
3.Hettweedelidisnietvantoepassingopkwetsbaregebouwenenlocaties: a.binnen
debegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeenfunctionele
bindinghebbenmetdeactiviteit.
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4.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassing opde
afstand,bedoeldinhettweedelid.
Artikel 4.4004.534 (externe veiligheid: PGStankinstallatie)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving wordtbijhettanken
voldaanaanPGS30iseentankzuilmeteenelektrischepompvoorzienvaneenschakelaar voorhetaanenuitschakelenvandetankinstallatie.
2. Ook De afleverinstallatievoldoetaanPGS30artikelen46en47vanbijlage3.8bijde
Binnenvaartregelingzijnvanovereenkomstigetoepassingopeentankinstallatieopeen
bunkerstation.
Artikel 4.4014.535 (bodem: bodembeschermende voorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare
brandstoffen ofureum bevindt de afleverinstallatietankinstallatie zich boven een
aaneengesloten bodemvoorziening.
2. HetafleverenvindtplaatsErwordt door of onder direct toezicht van personeel getankt.
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Artikel 4.4024.536 (bodem:afleveren enoppervlaktewaterlichaam:tanken met
vulpistool of afleverslangslang)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem eneen
oppervlaktewaterlichaam met vloeibare brandstoffen vindtofureumwordtbij het tanken met
een elektrische pomp plaatsmetgebruikgemaaktvan een vulpistool of een
afleverslangslang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting.
2. Een vulpistool beschiktoverheeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als:
a. als de brandstoftank vol is, en
b. als het vulpistool valt.
3. Een afleverslangslang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting beschikt
overheeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als de brandstoftank
vol is.
Artikel 4.403 (preventieverontreinigingoppervlaktewaterlichaam4.537
(overgangsrecht:afstand)
Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaammetvloeibarebrandstoffeniseeninstallatievoorhetafleverenvan vloeibare
brandstoffenbestandtegenwisselendewaterstanden. Artikel4.533,eerstelid,isnietvantoepassingop
bunkerstationsenopdewalgeplaatstevaste tankinstallatiesdiezijngeïnstalleerdvoor1januari2011.
§ 4.374.42 Grootschalig bunkerstationtanken van brandstoffen aan vaartuigen
Artikel 4.4044.538 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het afleverentanken van meer dan 25.000 liter vloeibare
brandstof
per jaar aan vaartuigen.
Artikel4.405 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
2.Alsvloeibarebrandstoffenwordengetankt,isdeze paragraaf 5.1.1isook van
toepassing ophetdaarnaasttankenvanureum.
Artikel 4.4064.539 (melding:aanvang)
1. Het is verboden meerdan25.000litervloeibarebrandstoffenteleverendeactiviteit, bedoeldin
artikel4.538,teverrichten zonder dit ten minste vier wekenvoorhetbeginervan temelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.EenmeldingbevatdecoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmetingvande
tankinstallatiewaarmeebrandstoffenvanADR-klasse3,metuitzonderingvandiesel, wordengetankt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezen inhoofdstuk
3.
Artikel4.539a (informeren:afstand) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierweken voorde
toepassingvanartikel4.541,tweede lid,
wekenvooraanvangtemeldendaarovergeïnformeerd.
Artikel4.540 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.538,wordtvoldaanaan
deregelsover:
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a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.
bodembeschermendevoorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.4074.541 (externe veiligheid: Rijnvaartpolitiereglementafstand)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstandvanaf de
tankinstallatiewaarmeebrandstoffenvanADR-klasse3,metuitzonderingvandiesel, worden
getankttotdebegrenzingvandelocatietenminste20m.Binnendezeafstandis overnachtingdoor
derdenenrecreatiefverblijfniettoegestaan.
2.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteerstelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers,of c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert.
3.Hettweedelidisnietvantoepassingopkwetsbaregebouwenenlocaties: a.binnen
debegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeenfunctionele
bindinghebbenmetdeactiviteit.
4.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassingop deafstand,
bedoeldinhettweedelid.
Artikel4.542 (externeveiligheid:tankinstallatie)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving wordtgeenvloeibare
brandstofgeleverdaaneenschipdatgevaarlijkestoffenvervoertalsbedoeldinartikel3.14, tweede en
derde lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995.iseentankzuilmeteenelektrische pompvoorzien
vaneenschakelaarvoorhetaan-enuitschakelenvandetankinstallatie.
2.Erwordtgeenvloeibarebrandstofgeleverdaaneenschipdatgevaarlijkestoffen vervoertals
bedoeldinartikel3.14,eerstelid,vanhetRijnvaartpolitiereglement1995,als dezegevaarlijke
stoffengassenzijn.
2.Deartikelen46en47vanbijlage3.8bijdeBinnenvaartregelingzijnvan
overeenkomstigetoepassingopeentankinstallatieopeenbunkerstation.
Artikel4.543 (externeveiligheid:niettankenvan schependiegevaarlijke stoffen
vervoeren)
3.Erwordtgeenvloeibarebrandstofgeleverdaan Met het oog op het waarborgen van de veiligheid
voordeomgevingwordt een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert alsendetekens voert, bedoeld
in artikel 3.14, eerstetweedeofderde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement of
Rijnvaartpolitiereglement 1995, alsbijhetbunkerstationbenzinewordtafgeleverdniet getanktmet
vloeibarebrandstoffen.
Artikel 4.4084.544 (bodem: bodembeschermende voorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met vloeibare
brandstoffen ofureum bevindt een afleverinstallatiediezichtankinstallatie op land bevindt zich
boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.
2. BedrijfsrioleringdieHetdeelvanhetvuilwaterriooldat op een vloeistofdichte
bodemvoorziening is aangesloten, is vloeistofdicht vanafdeaansluitingtotaande
zuiveringsvoorziening.
3. HetafleverenvindtplaatsErwordt door of onder direct toezicht van personeel getankt.
Artikel 4.4094.545 (bodem:afleveren enoppervlaktewaterlichaam:tanken met
vulpistool of afleverslangslang)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem eneen
oppervlaktewaterlichaam met vloeibare brandstoffen vindtofureumwordtbij het
afleverentanken met een elektrische pomp plaatsmetgebruikgemaaktvan een vulpistool of
een afleverslangslang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting.
2. Het vulpistool beschiktoverheeft een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als:
a. als de brandstoftank vol is, en
b. als het vulpistool valt.
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3. De afleverslangslang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting beschiktoverheeft een
automatisch afslagmechanisme dat afslaat als de brandstoftank vol is.
Artikel4.546 (lozingsrouteafvalwater)
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1.Methetoogophetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordthettelozen afvalwater afkomstig
van een vloeistofdichte bodemvoorziening geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel4.547 (lozingenineen vuilwaterriool)
Voorhetafvalwaterdatwordtgeloosd ineenvuilwaterriool,isdeemissiegrenswaardevoor olie20
mg/l,gemetenineensteekmonster,ofwordtdatafvalwatervoorafgaandaan vermengingmetander
afvalwatergeleiddooreenslibvangputenolieafscheider: a.volgensNEN-EN858-1ofNEN-EN8581/A1enNEN-EN858-2,of b.diezijngeplaatstvoor2november2010enzijnafgestemdopdehoeveelheid
afvalwater datwordtgeloosd.
Artikel4.548 (normbladenbemonstering,conserveringenanalyse)
1.Ophetbemonsterenvan afvalwaterisNEN6600-1vantoepassing,eneenmonsteris niet
gefiltreerd.
2.Ophetconserveren vaneenmonsterisNEN-EN-ISO5667-3vantoepassing.
3.Bijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgelostestoffenmeegenomen,enop het
analyserenisvoorolieNEN-EN-ISO9377-2vantoepassing.
Artikel4.549 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.550 (overgangsrecht:afstand) Artikel4.541,eerstelid,isnietvantoepassingop
bunkerstationsenopdewalgeplaatste vaste
tankinstallatiesdiezijngeïnstalleerdvoor1januari2011.
§ 4.384.43 Wasstraat
Artikel 4.4104.551 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het geautomatiseerd uitwendig wassen van
motorvoertuigen of spoorvoertuigen enophetafspuitenvanmotorvoertuigenmeteen
hogedrukspuit.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het uitwendig wassen van werktuigen
waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast.
Artikel4.411 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.4124.552 (melding:aanvang)
1. Het is verboden motorvoertuigenofspoorvoertuigengeautomatiseerduitwendigtewassen
zonderdeactiviteit,bedoeldinartikel4.551,teverrichtenzonderdittenminstevierweken voorhetbegin
ervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdieafwijking te
melden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.553 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.551,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.4134.554 (bodem: bodembeschermende voorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met oliën,
vetten en koelvloeistof vindthetwassenplaatswordtgewassen boven een
vloeistofdichte bodemvoorziening.
2. BedrijfsrioleringdieHetdeelvanhetvuilwaterriooldat op een vloeistofdichte
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bodemvoorziening is aangesloten, is vloeistofdicht vanafdeaansluitingtotaande
zuiveringsvoorziening.
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Artikel 4.4144.555 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater enhetvoorkomenofbeperkenvan de
verontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaam wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het wassen van motorvoertuigen en spoorvoertuigen geloosd in een
vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwater worden geloosd in een vuilwaterriool als een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.4154.556 (lozingen in een vuilwaterriool)
Voor het afvalwater dat wordtgeloosd in een vuilwaterriool wordtgeloosd, is de
emissiegrenswaarde voor olie iniedersteekmonster20milligramperliter,ofwordt20mg/l, gemeten
ineensteekmonster,of dat afvalwater voorafgaandaanwordtvoor vermenging met ander
afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:
a. volgens NEN-EN 858-1:2002 of NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003., of
b.diezijngeplaatstvoor2november2010enzijnafgestemdopdehoeveelheidafvalwater
datwordt
geloosd.
Artikel 4.4164.557 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevanolieisBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomen,enophetanalyserenisvoorolie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing,waarbij
onopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel 4.417 (omschakeltechniekslibvangputenolieafscheider4.558(riooltekening) In
afwijkingvanartikel4.415kantot[PM]het afvalwaterwordengeleiddooreen slibvangputen
olieafscheiderdiezijngeplaatstvoor1januari2008enopdehoeveelheid afvalwaterdatwordtgeloosdzijn
afgestemd. Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijn
aangegeven.
§ 4.394.44 Verwijderen graffiti
Artikel 4.4184.559 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het verwijderen van graffiti.
Artikel 4.419 (preventieverontreinigingafvalwater4.560(melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.559,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.560a (bodem:bodembeschermendevoorziening)
1. Met het oog op het beperkenvandematevoorkomen van verontreiniging van het afvalwater,
hetvoorkomendebodemwordtgraffitiverwijderdboveneenaaneengesloten bodemvoorziening. of
beperkenvandeverontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaamendebeschermingvan de
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2.Heteerstelidisnietvantoepassingopeenmobielewasinstallatiedienietmeerdan zesmaanden
aaneengeslotenopdezelfdelocatieisgeplaatst.
Artikel4.561 (preventieverontreinigingafvalwater)
Methetoogopde doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater,
wordt
alleen het naspoelwater afkomstig van het verwijderen van graffiti geloosd.
Artikel 4.4204.562 (lozingsroute afvalwater verwijdering graffiti)
1. Met het oog op eenhet doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen naspoelwater
afkomstig
van het verwijderen van graffiti geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel4.563 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningaanwezigwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
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§ 4.404.45 Natte koeltoren
Artikel 4.4214.564 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een natte koeltoren diewater
in.
aërosolvormindeluchtkanbrengen.
Artikel 4.422 (aanwezigheidrisico-analyseenbeheersplan4.565(melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.564,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.566 (risicoanalyse)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving beschiktdegenedieeen
nattekoeltorenin
iseenrisicoanalysebeschikbaarwaarin werkingheeftovereenrisicoanalyseenovereen legionellabeheersplan.
Artikel4.423 (eisenrisicoanalyse)
1.Ineenrisicoanalyse is beschreven welke risico’s de natte koeltoren meebrengtheeft
voor de omgeving.
2. Bij de risicoanalyse worden in ieder geval de volgende risicofactoren betrokken:
a. het risico op vermeerdering van legionellabacteriën in de koeltoren door:
1°. de aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt,
2°. de temperatuur van het water,
3°. de verblijfstijd van het water,
4°. de stilstand van het water, en
5°. de aanwezigheid van biofilm en sediment,
b. de bedrijfsvoering van de natte koeltoren,
c. de effectiviteit van het waterbehandelingsprogramma voor legionellabacteriën en
biofilmvorming, en
d. de risicocategorie, tebepalendiewordtbepaald volgens de risicocategorie-indeling in tabel
4.4234.566.
3. De risicoanalyse wordt gewijzigd als wijzigingen in de natte koeltoren of binnen[PM]
meterindeomgeving daarvan daarvoor aanleiding geven.
Tabel 4.4234.566 Risicocategorie-indeling
Risicocategorie
1

Locatie natte koeltoren
Natte koeltoren op minder dan 200 meterm van een ziekenhuis, verpleeghuis
of andere medisch georiënteerde zorginstelling waar mensen verblijven met
een verminderd immuunsysteem

2

Natte koeltoren op minder dan 200 meterm van verzorgingstehuizen, hotels
of andere gebouwen waarin zich veel mensen bevinden

3

Natte koeltoren op minder dan 600 meterm van een woonomgeving

4

Natte koeltoren op meer dan 600 meterm van een woonomgeving

Artikel 4.4244.567 (eisen legionellabeheersplanlegionella-beheersplan)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingiseenlegionella- beheersplan
beschikbaarwaarindemaatregelenzijnbeschrevenomderisico’s,bedoeldin artikel4.566,eerstelid,
tebeheersen.
12. MethetoogDemaatregelenzijngericht op:
a. hetzoveelmogelijkbeperkenvan het ontstaan en hetbeperkenvande
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verspreidingverspreiden van waternevel,
b. het zoveel mogelijk vermijden dat water in leidingen, reservoirs en appendages stilstaatstil
staat,
c. het schoonhouden van de natte koeltoren en het water dat zich daarin bevindt,
d. het zoveel mogelijk beperken van de vermeerdering van legionellabacteriën door toepassing
van waterbehandelingstechnieken, en
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e. het waarborgen volgens de processpecificaties van een juiste en veilige werking van de
natte
koeltoren,. wordenmaatregelenbeschreveninhet
beheersplan.
2. Het legionella-beheersplan bevat naastdemaatregeleniniedergevalook: a.
een tekening of schema met de actuele indeling van de natte koeltoren, b.
een beschrijving van de juiste en veilige werking van de natte koeltoren,
c. een beschrijving van alle uittevoeren controles diewordenverricht aan de natte
koeltoren, inclusief de controle op de aanwezigheid van legionella,
d. een aanduiding van de waarden van de fysische, chemische en microbiologische
parameters inclusief de concentratie aan legionellabacteriën in de natte koeltoren bij het
bereiken waarvan maatregelen ter verbetering worden getroffen, en een beschrijving van
die maatregelen, en
e. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen bij calamiteiten.
3. Het legionella-beheersplan bevat aantekeningen van:
a. de onderhoudswerkzaamheden die worden verricht,
b. de wijzigingen in de natte koeltoren of het onderhoud, c.
de uitkomsten van controles die worden uitgevoerd, en d.
bijzonderheden over de werking van de natte koeltoren.
4. Deze aantekeningen worden ten minste drie jaren bewaard.
5.Hetlegionella-beheersplanwordtuitgevoerd.
§ 4.414.46 Auto- en tweewielerdemontage
Artikel 4.4254.568 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het demontageproces van autowrakken of wrakken van
tweewieligemotorvoertuigen,datbestaatuit:
a.het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen,
b. het ontsteken van airbags en gordelspanners,
c.hetaftappenvanvloeistoffen,
d. het opslaan van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen, en
e. het opslaan van stoffen, preparaten of producten afkomstig van autowrakken of
wrakkenvantweewieligemotorvoertuigen.
Artikel4.426 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassingmotorvoertuigen.
Artikel 4.4274.569 (melding:aanvang)
1. Het is verboden hetdemontageprocesdeactiviteit,bedoeldinartikel4.568, te verrichten
zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Demeldingbevat:
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.570 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.568,wordtvoldaanaan
deregelsover: a. eenoverzichtvandeingenomenafvalstoffenendeactiviteitenmetafvalstoffenhet
bodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1, en b.bodembeschermendevoorzieningen,bedoeldin
paragraaf5.4.2.
b. per handeling per afvalstof de maximale opslagcapaciteit en de verwerkingscapaciteit per
jaar.
3.Alsdeafvalstoffenwordeningezameldbijofwordenafgegevendooreenandere persoondan
degenediehetdemontagebedrijfexploiteert,wordtbijdemeldingeen beschrijving gevoegd
van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen als
bedoeld in artikel 4.443.
Artikel 4.4284.571 (bodem: bodembeschermende voorziening)
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1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met motorolie,
remolie, koelvloeistof, remvloeistof en vloeibare brandstoffen vindtworden:
a. hetopslaanvan autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen voorafgaand
aan het demonteren plaatsopgeslagen boven een aaneengesloten bodemvoorziening in
combinatie met een lekbak, en
b. hetaftappenvan vloeistoffen enhetdemonterenvanvloeistofbevattendeonderdelen
plaatsafgetapt boven een aaneengesloten bodemvoorziening.,en c.onderdelendievloeistof
bevattengedemonteerdboveneenaaneengesloten bodemvoorziening.
2. Wrakken die bij ontvangst worden geïnspecteerd op lekkage en waarbij uit de inspectie
blijkt dat er geen vloeibare bodembedreigende stoffen lekken, kunnen worden opgeslagen
boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
Artikel4.572 (lozingsrouteafvalwater)
1.Methetoogophetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordthettelozenafvalwater geloosdin
eenvuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
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Artikel4.429 (lozingsrouteafvalwater) Methetooghetdoelmatigbeheervan
afvalwaterwordthetafvalwaterafkomstigvan: a.hetdemonterenvanautowrakkenofwrakken
vantweewieligemotorvoertuigen, b.hetopslaanvanautowrakkenofwrakkenvantweewielige
motorvoertuigen,
c. het opslaan van stoffen, preparaten of producten afkomstig van autowrakken of wrakken
van
tweewieligemotorvoertuigen,
geloosdineenvuilwaterriool.

Artikel 4.4304.573 (lozingen in een vuilwaterriool)
Voor het afvalwater dat wordtgeloosd in een vuilwaterriool wordtgeloosd, is de
emissiegrenswaarde voor olie iniedersteekmonster20milligramperliter,ofwordt20mg/l, gemeten
ineensteekmonster,of dat afvalwater voorafgaandaanwordtvoor vermenging met ander
afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:
a. volgens NEN-EN 858-1:2002 of NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003.,of b.die
zijngeplaatstvoor2november2010endieopdehoeveelheidafvalwaterzijnafgestemd.
Artikel 4.4314.574 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringvan het bemonsterenvan afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevandeolieisBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomen,enophetanalyserenisvoorolie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing,waarbij
onopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel4.575 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.576 (lucht:diffuseemissiesbijhet ontstekenvan airbagsen gordelspanners)Methet
oogophetvoorkomenofbeperkenvandiffuseemissiesindelucht wordttotaalstofbijhetontstekenvan
airbagsengordelspannersafgezogen.
Artikel 4.4324.577 (lucht: emissie totaal stof bij het ontsteken van airbags en
gordelspanners)
1. Voordeemissieindelucht bij het ontsteken van airbags en gordelspanners is de
emissiegrenswaarde in afzonderlijke meting 5 milligramvan totaal stof per normaal
kubiekemeter5 mg/Nm3 gemeten in eenmalige meting.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als:
a. de emissie vantotaalstof niet meer is dan 100 kilogramtotaalstofperkg/jaar, en b.
minder dan 50005.000 autowrakken per jaar worden gedemonteerd.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als:
a.perjaartenhoogste5000autowrakkenwordengedemonteerd,
b. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Artikel 4.4334.578 (lucht: meetmethoden bij het ontsteken van airbags en
gordelspanners)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvantotaalstof en de resultaten vaneenbemonstering van
totaalstofdaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van totaal stof is NEN-EN
13284-1 ofNEN-EN13284-2 van toepassing.
Artikel 4.4344.579 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het ontsteken
van airbags en gordelspanners)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.
2. Het tweedeeerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in artikel 4.4324.577,
eerste lid, wordt toegepast.
Artikel 4.4354.580 (lucht: afzonderlijkemetingeenmaligemetingbijhet ontstekenvan
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airbagsengordelspanners)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldartikel4.432,eerstelid,vindtplaatsonder
procesconditiesdierepresentatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
21. De afzonderlijkeeenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste15minuten en
ten hoogste een half uur, tenzij. Dit geldt niet als een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de
meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.
32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de drie
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdan30%van de
emissiegrenswaarde.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
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Artikel 4.4364.581 (lucht: verspreidenafvoeren emissies bij het
ontsteken van airbags en gordelspanners)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van emissiesnaar de luchtgezondheid worden bij
het ontsteken van airbags en gordelspanners afgezogen emissies bovendaks en omhoog gericht
afgevoerd alsbinnen50metervaneenemissiepunteenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeer kwetsbare
functieligt.
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Artikel 4.4374.582 (afval: handelingenopkorte termijnzospoedigmogelijk
demonteren)
1. Met het oog op een doelmatig afvalbeheerwordenbeheervanafvalstoffenworden
autowrakkenenwrakkenvantweewieligemotorvoertuigen zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van het autowrak of het wrak van een
tweewieligmotorvoertuig,dewrakken,ontdaanvan de volgende stoffen,preparatenof
productenafgetaptofgedemonteerdenopgeslagen enmaterialen:
a. motorolie,
b. transmissieolie,
c. versnellingsbakolie,
d. olie uit het differentieel,
e. hydraulische olie,
f. remvloeistoffen,
g. koelvloeistoffen,
h. ruitensproeiervloeistoffen,
i. airconditioningsvloeistoffen,
j. benzine,
k. diesel,
l. LPG-tank, inclusief LPG, enaardgastank,inclusiefaardgas m.
accu, inclusief accuzuren,
n. oliefilter,
o. PCB/PCT-houdende condensatoren metPCBofPCT, p.
batterijen, en
q. ontplofbare onderdelen, als deze niet zijn geneutraliseerd, met uitzondering van
elektrische airbags en gordelspanners.
2.Restantenvanvloeistoffenwordenzogoedmogelijkuitleidingenafgetapt.De
aftappuntenwordennahetaftappenafgesloten.
32. Als dat noodzakelijknodig is voor derecyclinghetopnieuw als product gebruiken van
gedemonteerde onderdelen, kan inafwijkingvanheteerstelid worden afgezien van het aftappen
van de oliën uit de indatlidgenoemde onderdelen,genoemdinheteerstelid, en kan het oliefilter
worden teruggeplaatst.
Artikel 4.4384.583 (afval: overige handelingenactiviteiten)
1. Met het oog op een doelmatig afvalbeheerbeheervanafvalstoffen worden autowrakken
ontdaan van de volgende stoffen,preparatenofproducten enmaterialen:
a. banden, glas en grote kunststofonderdelen, als deze materialen tijdens het shredderproces
niet zo worden gescheiden dat ze alsmateriaal kunnen worden gerecycled,
b. metalen onderdelen die koper, aluminium of magnesium bevatten als deze metalen niet
tijdens het shredderproces worden gescheiden,
c. katalysatoren,
d. onderdelen diewaarvanisaangegevendatdeze lood, kwik, cadmium of zeswaardig
chroom bevatten, en zozijnaangeduid,
e. elektrische airbags en gordelspanners, als deze niet zijn geneutraliseerd.
2. Een autowrak wordt niet zo geplet,gekniptofopanderewijze of mechanisch
verkleind dat de identiteit of de inhoud daarvan niet meer herkenbaar is.
3. Wrakken van tweewielige motorvoertuigen worden ontdaan van stoffen,preparatenof
producten als bedoeld in het eerste lid, onder d en e.onderdelen waarvan is aangegeven
datdezelood,kwik,cadmiumofzeswaardigchroombevattenenvanelektrischeairbags
en
gordelspanners,alsdezenietzijngeneutraliseerd.
Artikel 4.4394.584 (afval: opslag van productenstoffenenmaterialen uit wrakken)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden afgetapte of gedemonteerde
stoffen,preparatenofproducten enmaterialen als bedoeld in artikel 4.4374.582, eerste lid,
afzonderlijk bewaardopgeslagen als dat nodig is voor recycling alsmateriaalofproduct of nuttige
toepassing.
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2. Afgetapte of gedemonteerde stoffen,preparatenofproducten enmaterialen als bedoeld in
artikel 4.4384.583, eerste lid, worden zo opgeslagen dat de mogelijkheden voor recycling als
materiaalofproduct of nuttige toepassing niet worden geschaad.
3. Stoffenenmaterialendie niet geschiktzijn voor recycling alsproductgeschiktestoffen,
preparatenofproducten,,maar waarvoor wel een andere mogelijkheid van recyclingals
materiaalof nuttige toepassing bestaat, worden gescheiden gehouden en gescheiden
afgevoerd naar een bedrijflocatie met een milieuhygiënisch verantwoorde en doelmatige
verwerkingsmogelijkheid.
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Artikel 4.4404.585 (afval: opslag van wrakken bijhet demontagebedrijfvoor
demontage)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden autowrakken of wrakken van
tweewielige motorvoertuigen die nog niet zijn ontdaan van de stoffen,preparatenofproducten en
materialen, bedoeld in artikel 4.4374.582, eerste lid, direct bij binnenkomst en in
afwachting van verdere bewerking opeenspecifiekdaarvooraangewezenplaats opgeslagen en
worden deze niet gestapeld.
2. Autowrakken die nog niet zijn ontdaan van allede stoffen,preparatenofproductenals en
materialen, bedoeld in artikel 4.4384.583, eerste lid, worden maximaalnietmeerdan twee hoog,
met een maximale hoogte van nietmeerdan 4,5 meterm, gestapeld opeendaartoe aangewezen
plaats,danwelof worden zo in stellingen gestapeld dat deze gemakkelijk kunnen worden
geïnspecteerd en gedemonteerd.
Artikel 4.4414.586 (afval: afvoeren van autowrakken)
1. Met het oog op een doelmatig afvalbeheerbeheervanafvalstoffen worden autowrakken
waarvandieontdaanzijnvan de stoffen,preparatenofproducten enmaterialen, bedoeld in artikel
4.437,eerstelidenartikel4.438deartikelen4.582, eerste lid, zijnafgetaptof gedemonteerd,
alleenen4.583,eerstelid, rechtstreeks naar een locatie afgevoerd met een shredderinstallatie
die de autowrakken scheidt in metaalschrootdat direct alsmateriaal te recyclen
metaalschrootis en shredderafvalstoffen.
2. Hetistoegestaanom Autowrakken die zijn ontdaan van de stoffen,preparaten en
productenmaterialen, bedoeld in artikel4.437deartikelen4.582, eerste lid, en artikel
4.4384.583, eerste lid, terbeschikkingtestellenaankunnenop een andere locatie waar de
autowrakken worden opgeslagen, mits de exploitant van de locatie waar de autowrakken
zijngedemonteerderzorgvoordraagtdatals:
a. op deopslaglocatiegeendemontagehandelingenofhandelingendielocatiegeen
demontageactiviteitenofactiviteiten met de autowrakken worden verricht die ertoe leiden dat
de identiteit of de inhoud van de autowrakken niet meer herkenbaar is, en
b. de autowrakken na opslag op de opslaglocatie naar een locatie als bedoeld in het
eerste lid toegaanwordengebracht.
3. Hetisooktoegestaanom Autowrakken die zijn ontdaan van de stoffen,preparaten en
productenmaterialen, bedoeld in artikel 4.4374.582, eerste lid, kunnen voordat ze
overeenkomstigheteerstelid worden afgevoerd, ter beschikking testellenwordengesteld aan een
instelling voor oefen- en opleidingsdoeleinden.
Artikel 4.4424.587 (afval: in ontvangst nemen wrakken)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen wordt bij de ontvangst van een
autowrak met een kenteken dat is verstrekt door een in een andere lidstaat van de Europese
Unie daartoedaarvoor aangewezen instantie, op verzoek van degene die zich van dat autowrak
ontdoet, een certificaat van vernietiging als bedoeld in artikel 4.4405, derde lid, van de
autowrakkenrichtlijn afgegeven,waarin.Hierinworden in ieder geval de volgende gegevens
zijn opgenomen:
a. de naam, het adres en de handtekening van degene die het certificaat van vernietiging
afgeeft,
b. de datum van afgifte van het certificaat van vernietiging,
c. het kenteken van het autowrak, inclusief de kenletters van het land daarop,
d. de categorie van voertuigen waartoe het autowrak behoort alsmedeen het merk en het
model van het autowrak,
e. het chassisnummer van het autowrak, en
f. de naam, het adres, de nationaliteit en de handtekening van de eigenaar of houder van
het afgegeven autowrak.
2. Bij het certificaat van vernietiging wordt het bij het autowrak behorende
kentekenbewijs gevoegd.
3. Als het bij het autowrak behorende kentekenbewijs niet aanwezig is, wordt dat op het
certificaat van vernietiging aangegeven.
§ 4.47 Opslaan van autowrakken
Artikel 4.443 (afval:acceptatie-encontroleprocedure4.588(toepassingsbereik) Deze
paragraafisvantoepassingophetopslaanvanautowrakkennademontage,opeen andere
locatiedandiewaardewrakkenzijngedemonteerd.
373

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
Artikel4.589 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.588,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
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3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.590 (afval:activiteitenmet autowrakken)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen is,alsautowrakkenofwrakken van
tweewieligemotorvoertuigenwordenop-ofovergeslagenofverwerktdieworden ingezameldbijof
afgegevendooreenanderepersoondandegenediehetdemontagebedrijf exploiteert,eenactuele
beschrijvingaanwezigvandeproceduresvanacceptatieencontrole vandeontvangenwrakken,die
nodigzijnvooreendoelmatigbeheervandeze afvalstoffen.wordengeendemontageactiviteitenof
activiteitenmetdeautowrakkenverricht dieertoeleidendatdeidentiteitofdeinhoudvande
autowrakkennietmeerherkenbaaris.
2. De beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderscheidt groepen van afvalstoffen
waarvoorvanuithetoogpuntvandoelmatigbeheervanafvalstoffenverschillende procedures
worden gehanteerd en omvat per onderscheiden groep van afvalstoffen in ieder geval
de volgende elementen: a.hettypeontdoenerwaarvanafvalstoffenwordenaangenomen,alsdit
gevolgenheeft voordeacceptatieencontrole,
b. de eisen die degene die de activiteit verricht, stelt aan de manier waarop de afvalstoffen
wordenaangeboden, c.demanierwaaropdeafvalstoffenwordengecontroleerdbijontvangst,en d.de
manierwaaropdeafvalstoffendieopeenmilieuhygiënischrelevantemanierafwijken vanwatgangbaar
isvoordecategorie,wordenbehandeld.
3.Degenediedeactiviteitverricht,draagterzorgvoordat:
a. de procedures van acceptatie en controle, bedoeld in het eerste lid, in acht worden
genomen,en
b2. deafvalstoffenuitsluitendwordeningenomenvoorzoverdieproceduresworden
nageleefdErwordennietmeerdan50autowrakkenopgeslagen.
3.Alsdeactiviteitplaatsvindtaaneenkadeendeautowrakkenviadekadeworden vervoerd,
wordennietmeerdan400autowrakkenopgeslagen.
4.Deautowrakkenwordennaopslagopdeopslaglocatiegebrachtnaareenlocatieals bedoeldin
artikel4.586,eerstelid.
Artikel4.444 (omschakeltechniek:slibvangputenolieafscheider) Inafwijkingvan
artikel4.430kantot[PM]hetafvalwaterwordengeleiddooreen slibvangputenolieafscheider
dieopdehoeveelheidafvalwaterdatwordtgeloosdzijn afgestemd,endiezijngeplaatstvoor:
a. 1 november 2011, als het gaat om afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte
bodemvoorziening bij het demonteren van autowrakken, of b.1maart2014,alshetgaat
omafvalwaterafkomstigvaneenvloeistofdichte bodemvoorzieningbijhetdemonterenvan
wrakkenvantweewieligemotorvoertuigen.
§ 4.42 Rioolwaterzuivingsinstallatie4.48 Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Artikel 4.4454.591 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het ontvangen en behandelen van stedelijk afvalwater in
de waterlijn met een vervuilingswaarde van ten minste 20002.000 inwonerequivalenten en het
indikken of mechanisch ontwateren van het vrijkomende slib in een zuiveringtechnisch werk.
Artikel4.446 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.4474.592 (melding:aanvang lozing)
1. Het is verboden stedelijkhet afvalwater teontvangenoftebehandelenofhet vrijkomende
slibintedikkenofmechanischteontwateren,afkomstigvandeactiviteit, bedoeldinartikel4.591,te
lozen zonder dit ten minste vier weken vantevorenvoorhet beginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensenbescheiden diebijeenmelding
zijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdieafwijking te melden.
3. Een melding bevat:
a.delocatievanhetlozingspunt,
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ab. de ontwerpcapaciteit van het zuiveringtechnisch werk in inwonerequivalenten,
bc. het gemiddelde lozingsdebiet in kubiekemeterm3 per dag,
cd. de maximale hydraulische aanvoer in kubiekemeterm3 per uur,
de. de resultaten van de immissietoets voor fosfor- en stikstofverbindingen, uitgevoerd
volgens [PM],enhetHandboekImmissietoets2016,bedoeldinbijlageXXbijhetBesluit kwaliteit
leefomgeving,
e.[PM].
3.Alssprakeisvanhetopslaan,overslaan,ofverwerkenvanafvalstoffendienietviaeen voorziening
voorhettransportvanafvalwaterwordenaangevoerd,bevatdemeldingook: af. eenoverzichtvande
afvalstoffenendeactiviteitenmetafvalstoffendeliggingvande geuremissiepunten, en
b. per handeling per afvalstof de maximale opslagcapaciteit en de verwerkingscapaciteit per
jaar.
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4.Alsdeafvalstoffenwordeningezameldbijofwordenafgegevendooreenanderepersoon dandegene
diederioolwaterzuiveringsinstallatieexploiteert,wordtbijdemeldingeen beschrijving gevoegd van
de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen als bedoeld in artikel
4.464. g.debijhetverwerkenvanafvalstoffendieperasvanbuitende rioolwaterzuiveringsinstallatie
wordenaangevoerdtoetepassenbestebeschikbare verwerkingstechnieken.
Artikel4.593 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.591,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.594 (afbakeningmogelijkheidmaatwerkregel/maatwerkvoorschrift)
Meteenmaatwerkregelofmaatwerkvoorschriftwordtnietafgewekenvandeartikelen4.603,
4.604en4.607totenmet4.610.
Artikel 4.448 (mededeling4.595(gegevensenbescheiden: resultaten
grondwateranalyse)
Van Tenminsteeenkeerpertweekalenderjarenworden binnentweemaandennade laatste
bemonsteringen de resultaten van de analyse, bedoeld in artikel 4.4544.602, tweede
lid, wordteenmaalpertweeaanhetbevoegdgezagverstrekt.
kalenderjaren, binnen twee maanden na de laatste van de bemonsteringen mededeling gedaan.
Artikel 4.449 (mededeling4.596 (informeren: hogere meetwaarden grondwateranalyse)
VanHet bevoegd gezag wordt geïnformeerd over meetwaarden, die meer dan 50 procent% hoger zijn
dan de
achtergrondwaarde, bedoeld in artikel 4.4544.602, vijfde lid,wordtmededelinggedaan.
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Artikel 4.450 (mededeling4.597(gegevensenbescheiden: stedelijk afvalwater)
1.Vanhetontvangenofbehandelenvanstedelijkafvalwaterofhetindikkenofmechanisch bewerkenvan
hetvrijkomendeslibwordtTenminste binnen vier maanden na afloop van ieder kalenderjaar
mededelinggedaan.wordendevolgendegegevens
2.Eenmededelingbevat:
enbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrekt:
a. een overzicht van de zuiveringtechnische werken onder de zorg van degene die de
activiteitverricht,
b. een overzicht van de resultaten van de bemonstering, en analyse enbeoordeling, bedoeld in
artikel x7enx84.608, en
c. het totale zuiveringsrendement, bedoeld in artikel x7A4.609.
Artikel4.597a (gegevensenbescheiden:rapportgeuronderzoek) Vierwekenvoorhet
beginvandeactiviteitwordthetrapportvanhetgeuronderzoek,als bedoeld
inartikel4.611,aanhetbevoegdgezagverstrekt.
Artikel 4.4514.598 (bodem: bodembeschermende voorziening)
1. Met het oog op het voorkomenof beperken van verontreiniging van de bodem metzware
metalen,PAK’sentolueen bevindt zowel het gedeeltevandewaterlijnvanafhet ontvangstwerk tot
de selector of beluchtingstank als hetbovengrondse gedeelte van het zuiveringtechnisch werk,
waar slibontvanging,opslagenslibwordtontwaterdenopgeslagenen waar leidingwerk met primair
slib plaatsvindtis, zich boven een vloeistofdichte vloeraaneengeslotenbodemvoorziening.
2. Bedrijfsriolering die op een vloeistofdichte bodemvoorziening is aangesloten is vloeistofdicht.
2.Hetondergrondsegedeeltevanhetzuiveringtechnischwerk,waarslibwordtontwaterd en
opgeslagenenwaarleidingwerkmetprimairslibis,enhetgedeeltevandewaterlijn vanafhet
ontvangstwerktotdeselectorofbeluchtingstank,zijnlekdichtuitgevoerd.
Artikel 4.4524.599 (bodem: bassins, tanks en leidingen in de waterlijn)
Met het oog op het voorkomenof beperken van verontreiniging van de bodem met zware
metalen, PAK’s en tolueen voldoet het ontwerp- en aanlegproces van bassins, tanks en
leidingen in de waterlijn vanaf het ontvangstwerk tot de selector of de beluchtingstank aan:
a. CUR/PBV-Aanbeveling 51, met uitzondering van de paragrafen 4.1, 5.1, 6.1.1, en 6.1.2, en
b. CUR/PBV-Aanbeveling 65, met uitzondering van paragraaf 5.2.1.
Artikel4.600 (bodem:controlelekdichtheidzuiveringtechnischwerk)
1. Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van de bodem met
zware metalen, PAK’s en tolueen wordt op de lekdichtheid van de bedrijfsonderdelen van
dezuiveringtechnischewerkengecontroleerddoorgeo-elektrischemetingenteverrichten met
eenmeetfrequentievaneenmaalperzesjaar.
2.Inplaatsvandoorgeo-elektrischemetingenkanookoplekdichtheidwordengecontroleerd meteen
grondwatermonitoringssysteemdatbestaatuit: a.eenhorizontaalmonitoringssysteembijeen
rioolwaterzuiveringsinstallatieaangelegdopof na1januari2012,of b.verticalepeilbuizenbijeen
rioolwaterzuiveringsinstallatieaangelegdvoor1januari2012.
Artikel 4.4534.601 (bodem: constructie grondwatermonitoringssysteem)
1. Met het oog op debetrouwbaarheidvandemetinghetvoorkomenofbeperkenvan
verontreinigingvandebodem liggen de horizontale buizen en de verticale peilbuizen van
heteen grondwatersysteem opeenafstandvan meer dan 30dertig meter van elkaar.
2. Als meerdere bassins of tanks zijn geplaatst binnen eenafstandvan 60 meterm, gemeten
van hart tot hart, wordt, een extra horizontale of verticale peilbuis geplaatst.
3. Als bassins of tanks zijn geplaatst op meer dan 60 meterm van elkaar, gemeten van
hart tot hart, wordt om de 30dertig meter een horizontale of een verticale peilbuis
geplaatst.
4. Een verticale peilbuis en de plaatsing van een verticale peilbuis voldoen aan NEN 5766.
5. Horizontale peilbuizen en verticale peilbuizen worden benedenstrooms ten opzichte van
de stroming van het grondwater geplaatst.
Artikel 4.4544.602 (bodem: meting)
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1. Methetoogopdebetrouwbaarheidvandemetingworden De achtergrondwaarden aan
chemische zuurstofverbruik (CZV) en ammonium-stikstof(N-NH4)ammoniumstikstofworden
vastgesteld in het grondwater van een bovenstroomsgeplaatste peilbuis diebovenstroomsis
geplaatst.
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2. Eenmaal per kalenderjaar wordt een gefiltreerd monster, dat is genomen uit het
horizontaal monitoringssysteem of uit de peilbuizen geanalyseerd op CZV en N-NH4. Tussen
opeenvolgende bemonsteringenmonsternames ligt ten minste elf maanden.
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43. Als de gemeten waarden meer dan 50% hoger zijn dan de achtergrondwaarden, wordt
binnen twee maanden een nieuw grondwatermonster uit het monitoringssysteem
geanalyseerd, en ook een grondwatermonster uit de bovenstroomsgeplaatste peilbuis die
bovenstroomsisgeplaatst.
54. Als de gemeten waarden tijdens drie opeenvolgende waarnemingen gemiddeld meer dan
50% hoger zijn dan de achtergrondwaarden, wordt de meetfrequentie verhoogd naar twee
monsters per jaar voor de peilbuis. Tussen opeenvolgende monsternames liggen ten minste vijf
maanden.
75. Als de gemeten waarden tijdens drie opeenvolgende waarnemingen gemiddeld meer dan
50% hoger zijn dan de achtergrondwaarden en deafwijkinggewetenkanwordenditte
wijtenis aan bedrijfsmatige activiteiten:
a. worden de monsters die daarna worden genomen geanalyseerd op de stoffen,
genoemdbedoeld in NEN 5740, en
b. wordt een herstelplan opgesteld.
86. Het plaatsen van de peilbuizen, deanalyseshetanalyseren van de grondwatermonsters en
het opstellen van de rapporten, worden uitgevoerd door een persoon of een instelling die
daarvoor beschikt over een erkenning opgrondvanhetBesluitbodemkwaliteitvolgensNEN-ENISO/IEC17025enASSIKB3000beschikt.
Artikel4.455 (bodem:visueleinspectiebassins,tanks enleidingen)
1.Methetoogopdebetrouwbaarheidvandemetingwordentenminsteéénkeerpervijftien jaarde
dilatatievoegenenonderlingeovergangenvanbassins,tanksenleidingenvisueel geïnspecteerdvolgens
AS6700,alsdecontroleopdelekdichtheidalleenplaatsvindtviaeen grondwatermonitoringssysteem.
2.Debevindingenwordenvastgelegdineenlogboek.
Artikel 4.4564.603 (constructie zuiveringtechnisch werk en lozingspunt)
1. Met het oog op het beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt
een zuiveringtechnisch werk zo ontworpen,gebouwd, geëxploiteerd en onderhouden dat onder
normale weersomstandigheden de doelmatige werking ervan is gewaarborgd.
2. Het lozingspunt is zo gekozen dat de nadelige effectengevolgen op het
oppervlaktewaterlichaam waaropwaarop wordt geloosd zo geringklein mogelijk zijn.
Artikel 4.4574.604 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen gezuiverde afvalwater
afkomstig van
de behandeling van stedelijk afvalwater geloosd inop een oppervlaktewaterlichaam.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdopeen
oppervlaktewaterlichaamalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere
lozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.4584.605 (lozing inop een oppervlaktewaterlichaam)
1. Voor het afvalwater afkomstig van de behandeling van stedelijk afvalwater dat ineen
oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd opeenoppervlaktewaterlichaam, zijn de
emissiegrenswaarden iniedertijd-ofvolumeproportioneeletmaalmonsterdieintabel4.458a, enin
iedervoortschrijdendjaargemiddelde,inovereenstemmingmet: a.dewaarden,bedoeldintabel4.605a,
gemetenineentijd-of volumeproportioneeletmaalmonster,en
b.afhankelijkvan de ontwerpcapaciteit van het zuiveringtechnisch werk, de waarden,
genoemdbedoeld in tabel 4.4584.605b,gemetenineenvoortschrijdendjaargemiddelde.
2. Voor het aantal monsters, genoemdbedoeld in tabel 4.4584.605c, zijn de
emissiegrenswaarden, de waarden, genoemdbedoeld in de derde kolom van tabel
4.458a4.605d,gemetenineentijd-ofvolumeproportioneeletmaalmonster.
Tabel 4.4584.605a Emissiegrenswaarden afvalwater
Stoffen
EmissiegrenswaardenEmissiegrenswa
arde, in mg/l,alsbedoeldinhet

Emissiegrenswaarde, als
bedoeld in het tweede lid, in

Biochemisch
zuurstofverbruik zonder
nitrificatie

20

40

Chemisch zuurstofverbruik
Onopgeloste stoffen

125
30

250
75
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Tabel 4.4584.605b Emissiegrenswaarden afvalwaterinieder voortschrijdendjaargemiddelde
Emissiegrenswaarde in mg/l
Bij een
Bij een
Bij een
ontwerpcapaciteit van
ontwerpcapaciteit van
ontwerpcapaciteit van
Stoffen
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inwonersequivalenten2.000tot

inwonersequivalenten20.000tot

inwonersequivalentenmeerdan

Som van
fosforverbindingen

2,0

2,0

1,0

Som van
stikstofverbindingen

15

10

10

Stoffen

Tabel 4.4584.605c Aantallen monsters
Aantal genomen monsters per Aantal monsters,
jaar
bedoeldinhet
4-7
8-16
17-28
29-40
41-53
54-67
68-81
82-95
96-110
111-125
126-140
141-155
156-171
172-187
188-203
204-219
220-235
236-251
252-268
269-284
285-300
301-317
318-334
335-350
351-365

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Artikel4.606 (afbakeningmogelijkheidmaatwerkregelenmaatwerkvoorschrift)
1.Eenmaatwerkregelofmaatwerkvoorschriftwaarmee deemissiegrenswaarden,bedoeldin artikel
4.605,wordenversoepeld,wordtalleengesteldals: a.hetzuiveringtechnischwerkvoor1
september1992ingebruikisgenomenende ontwerpcapaciteitsindsdedatumdathetingebruik
werdgenomenmetnietmeerdan
25%isuitgebreid,of b.hetzuiveringtechnischwerkeenontwerpcapaciteitvanminderdan20.000
inwonerequivalentenheeft,en c.alsgevolgvandatmaatwerkintotaaltenminste75%vantotaalfosforen
totaalstikstof wordtverwijderdindezuiveringtechnischewerkenonderdezorgvandegenediede
activiteit verricht.
Artikel 4.4594.607 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefilterdgefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3.Bijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgelostestoffen
meegenomen,enetmaalmonsterswordenindividueelgeanalyseerd.
34. Op eenanalysevandestoffenen het zuurstofverbruikanalyseren is van toepassing:
a. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872,
b. voor het biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2,
c. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633,
d. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395,
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e. voor Kjeldahlstikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646,
f. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN 6604, en
g. voor de som van fosforverbindingen: NEN-EN-ISO 15681-1 en NEN-EN-ISO 15681-2,
waarbij de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse, en etmaalmonsters
individueel
geanalyseerdworden.
Artikel 4.4604.608 (bemonster- en analyseplicht)
1. Methetoogophetbepalenofaandewaardes,genoemdinartikel4.458wordtvoldaan enhet
berekenenvanhetzuiveringsrendement,wordt Het inkomende stedelijk afvalwater en het
afvalwater dat wordt geloosd,wordt volumeproportioneel over een etmaal bemonsterd, en
geanalyseerd op de emissiegrenswaarden,genoemdstoffenenparameters, bedoeld in artikel
4.4584.605.
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2. Als de ontwerpcapaciteit van het zuiveringtechnisch werk niet meer dan 100.000
inwonersequivalenteninwonerequivalenten is, kan het afvalwater dat wordt geloosd ook
tijdproportioneel worden bemonsterd.
3. Het aantal monsters per jaar is ten minste het aantal, genoemdbedoeld in tabel 4.460,in
overeenstemming met4.608, afhankelijk van de ontwerpcapaciteit van het zuiveringtechnisch
werk.
4.Alsdeontwerpcapaciteitminderisdan10.000inwonerequivalenten,eninhetvoorgaande jaarwerd
voldaanaandewaarden,bedoeldinartikel4.605,ishetaantalmonstersvoorhet
biochemisch
zuurstofverbruikenchemischzuurstofverbruiktenminste4.
45. Als uit de resultaten van een analyse isgeblekenblijkt dat in het inkomende stedelijk
afvalwater het gehalte aan nitriet- en nitraatstikstof in het voorgaande jaar voortdurend minder
dan 1% is ten opzichte van het gehalte aan Kjeldahlstikstof, kan ook alleen het gehalte aan
Kjeldahlstikstof in dat afvalwater geanalyseerd worden geanalyseerd.
Tabel 4.4604.608 Aantallen monsters
Aantal monsters per jaar
Voor de som van
fosforverbindingen en de som
van stikstofverbindingen
Ontwerpcapaciteit
2.000 tot 5.000
12
inwonersequivalenteninwonerequivale

Voor het biochemisch
zuurstofverbruik en
chemisch zuurstofverbruik
12

5.000 tot 50.000
inwonersequivalenteninwonerequivale

24

12

50.000 tot 100.000
inwonersequivalenteninwonerequivale

48

24

Meer dan 100.000
inwonersequivalenteninwonerequivale

60

24

Minderdan10.000
inwonersequivalenten,alsinhet
voorgaandejaarwerdvoldaanaan de
waarden,genoemdinartikel

-

4

Artikel 4.4614.609 (berekening zuiveringsrendement)
1. Met Het oogophetbepalenvanhettotale zuiveringsrendement van een zuiveringtechnisch werk
wordt met een debietmeting continu de hoeveelheid geloosd afvalwater in kubieke meter per
dag bepaald, met een methode waarvan de onnauwkeurigheid in de debietmeting kleiner is dan
5%.
2.Hettotalezuiveringsrendementwordt als volgt berekend:

waarin wordt verstaan onder:
a. Vi = de hoeveelheid van de som van stikstofverbindingen en de som van
fosforverbindingen in het stedelijkafvalwaterdatwordtgezuiverd,inkg/j,en te
zuiverenstedelijkafvalwater,inkilogramperjaar,en
b. Ve = de hoeveelheid van de som van stikstofverbindingen, en de som van fosforverbindingen
in
het stedelijkafvalwaterdat na de zuivering telozenstedelijkafvalwater,inkilogramper
jaar,wordtgeloosd,inkg/j.
3. Vi en Ve worden als volgt berekend:

waarin wordt verstaan onder:
385

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

r: het zuiveringtechnische werk,
n: het aantal zuiveringtechnische werken,
d: de bemonsteringsdag,
Mr: het aantal bemonsteringsdagen per jaar voor het zuiveringtechnisch werk, bedoeldondera,
ird: de concentratie van stikstof- en fosforverbindingen in het tezuiveren stedelijk afvalwater op
dedatwordt dag,bedoeldonderc,voorhetzuiveringstechnischwerk,bedoeldondera,ingramperkubieke
meter,gezuiverdopdebemonsteringsdag,voorhetzuiveringtechnischwerkingr/m3,
Erd: de na de zuivering geloosde hoeveelheid stedelijk afvalwater op de dag,bedoeldonder
cbemonsteringsdag, door
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het zuiveringtechnisch werk, in m3, en he tzuive ringste chnischwe rk,be doe ldonde ra,inkubie ke
me te r,e n erd: de concentratie van stikstof- en fosforverbindingen in het stedelijk afvalwater dat
na de
zuivering wordt geloosd, op de dag,be doe ldonde rcbemonsteringsdag, door het zuive ringste
chnischwe rk,be doe ldonde ra,ingrampe rkubie keme te rzuiveringtechnisch werk,ingr/m3.
2.Meteendebietmetingwordt continu de hoeveelheid geloosd afvalwater in m3 per dag
bepaald, meteenmethodewaarvandeonnauwkeurigheidindedebietmetingkleinerisdan5%.
Artikel4.610 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningaanwezigwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.4624.611 (geur: geurbelastingonderzoek)
VoorhetbeginvandeactiviteitwordteengeuronderzoekverrichtvolgensNTA9065.
§ 4.49 Ontvangen van afvalstoffen
1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geurhinderisdegeurbelastingalsgevolgvaneenzuiveringtechnischwerkbijeenbeperkt kwetsbare,
kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieminderdan0,5odourunitperkubiekemeter luchtals98-percentiel.
2.Alsgeurgevoeligeobjectenzijngelegenbuitendebebouwdekom,isdegeurbelastingbij defuncties
alsgevolgvaneenzuiveringtechnischwerkminderdan1odourunitper kubiekemeterluchtals98percentiel.
Artikel 4.463 (geur: meten geurbelasting4.612(toepassingsbereik)
1.Dezeparagraafisvantoepassingophetontvangenvanafvalstoffen.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingophetontvangenvanstedelijkafvalwater: a.vanuit
eenopenbaarvuilwaterrioolbijeenzuiveringtechnischwerk,en b.afkomstigvaneen
lozingsactiviteitopeenzuiveringtechnischwerk.
Artikel4.613 (melding)
1. Met Het oogopisverboden de betrouwbaarheidvandemetingwordtde
geurbelastingactiviteit, bedoeld in artikel 4.462, bepaald met de rekenmethode van het
Nieuw Nationaal Model (Uitgave 1998, ISBN 9076323-003)4.612,teverrichtenzonderdit ten
minstevierwekenvoorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
2.Degeuremissievanuiteenzuiveringstechnischwerkisdesomvandeemissiesdoorde verschillende
procesonderdelen,uitgedruktinodourunitsperseconde,diewordenbepaald
metbehulpvande
emissiefactoren,genoemdintabellen4.463a,4.463ben4.463c.
Tabel 4.463a Odour units peraanvoerpercentageviavrij verval riool bijontvangwerk en
voorbehandeling
Percentageaanvoerviavrij verval riool inou/sper
Onderdeelvanhet
zuiveringtechnischwerk
m2

ontvangwerk(put,vijzels
etc.)
roostergoedverwijdering
roostergoedcontainers
zandvanger:
-oppervlak
-overstort
zandwasser
verdeelwerk

5175%

76100%,
ofbij
ijzerdosering

0-25%

26-50%

65

46,5

28

9,5

65
65

46,5
46,5

28
28

9,5
9,5

7,5
135
135
135

7
48
48
48

6
17
17
17

5,5
6
6
6
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voorbezinktank:
-oppervlak
-overstort
anaërobetank
selector:
-belucht
-onbelucht
voordenitrificatietank

8,5
18,5
5,5

7,5
16,5
5

7
15
4,6

6
13,5
4,2

6
5,5
2,2

5,5
5
1,9

5
4,6
1,7

4,5
4,2
1,6

3.Eenmeldingbevat:
a. eenoverzichtvandeingenomenafvalstoffenendeactiviteitenmetafvalstoffen bedoeldin
paragraaf3.5.11, Tabel 4.463b Odour units perslibbelastingbijbiologischzuiveringsproces
Onderdeelvanhet
zuiveringtechnisch
werk

Slibbelasting(kg BZV/kgd.s.d.)in ou/sperm2

minder
dan
0,05
ou/s

0,050,10
ou/s
per

0,110,20
ou/s
per

0,210,30
ou/s
per

Meer
dan0,30
ou/sper
m2

Beluchtingstank
-aërobezone:
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*bellenbeluchting
*puntbeluchting
metomkapping
*borstelbeluchting
metomkapping
*puntbeluchting
zonderomkapping
-anoxischezone:
*bellenbeluchting
*borstelbeluchting
*puntbeluchting
Retourslibgemaal
Nabezinktank
-invoerzone
-oppervlak1
Na-nitrificatie
Na-denitrificatie

0,2

0,35

0,65

1,05

1,65

0,2

0,35

0,65

1,05

1,65

0,2

0,35

0,65

1,05

1,65

0,3

0,55

1,0

1,6

2,5

0,18
0,18
0,18
0,6

0,32
0,32
0,32
1,1

0,6
0,6
0,6
2,0

0,95
0,95
0,95
3,2

1,5
1,5
1,5
5

0,2
0,16
0,16
0,16

0,35
0,28
0,16
0,16

0,65
0,5
0,16
0,16

1,05
0,85
0,16
0,16

1,65
1,3
0,16
0,16

b. per handeling per afvalstof de opslagcapaciteit en de verwerkingscapaciteit per jaar, en
c.eenbeschrijving vandeproceduresvanacceptatieencontrolevandeontvangen
afvalstoffen, bedoeld in artikel 4.614. Tabel 4.463c Odour units perslibkwaliteitinsliblijn
Onderdeelvanhet
zuiveringtechnisch
werk
voorindikker
naindikker
uitgegistslibbuffer
slibindiklagune
filterpers
zeefbandpers
centrifuge
afvoerenopslag
fosfaatbezinktank
strippertank
slibindikker
flocculatietank

Slibkwaliteitinou/sperm2
vers
8

aëroob
3,95

4,05
4,05
4,05
3,95
3,95
3,95
3,95

anaëroob
3,05
3,05
1,75
1,75
1,75

gemengd
8

4,35
4,35
4,35

4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.4644.614 (afval: acceptatie- en controleprocedure)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen is,alsafvalstoffenwordenop-of
overgeslagenofverwerktdiewordeningezameldbijofafgegevendooreenanderepersoon dan
degenediederioolwaterzuiveringsinstallatieexploiteert, een actuele beschrijving aanwezig van
de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen, die nodig zijn voor
een doelmatig beheer van diedeze afvalstoffen.
2. De beschrijving onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit het oogpunt van
doelmatig beheer van afvalstoffen verschillende procedures worden gehanteerd voorde
ontvangst en omvat per onderscheiden groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende
elementen:
a. het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, als dit gevolgen heeft voor
de acceptatie en controle,
b. de eisen die degene die de activiteit verricht, 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 rioolwaterzuiveringsinstallatie exploiteert, draagt er zorg voor dat:
a. de procedures van acceptatie en controle, bedoeld in het eerste lid, in acht worden
genomen,en
389

PRECONSULTATIE-CONCEPTBESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1OKTOBER

b.deafvalstoffenuitsluitendwordeningenomenalsdieprocedureswordennageleefd.
§ 4.43 Mengen afvalstoffen
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3.Afvalstoffenwordenalleeningenomenalsdeproceduresvooracceptatieencontrole zijn
gevolgd.
§ 4.50 Milieustraat
Artikel4.615 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetbiedenvan
gelegenheidomgrovehuishoudelijke afvalstoffenaftegeven.
Artikel4.615a (begrippen)
1.Voordetoepassingvandezeparagraafwordenhuishoudelijkeafvalstoffendieals gevaarlijke
afvalstofaangewezenbestanddelenbevatten,nietmetgevaarlijkeafvalstoffen gelijkgesteld
zolangzenognietzijningezameldofafgegeven.
2. Voor de toepassing van deze paragraaf worden afgegeven huishoudelijke afvalstoffen die als
gevaarlijkeafvalstofaangewezenbestanddelenbevatten,gelijkgesteldmetgevaarlijke afvalstoffen.
3.Voordetoepassingvandezeparagraafwordeningezameldeofafgegevenhuishoudelijke
afvalstoffendiegeenalsgevaarlijkeafvalstofaangewezenbestanddelenbevatten, gelijkgesteldmet
bedrijfsafvalstoffen.
Artikel4.616 (afval:het ontvangenvan grove huishoudelijkeafvalstoffen)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen zijn op een locatie waar een
gemeentegelegenheidbiedtomgrovehuishoudelijkeafvalstoffenaftegeven,alsdevolgende
huishoudelijkeafvalstoffenwordeningenomen,voorzieningenaanwezigvoorhetgescheiden
achterlatenvandieafvalstoffen:
a.afgedankteelektrischeenelektronischeapparatuur, b.
asbest,
c.geïmpregneerdhout, d.gasflessen,brandblussersen
overigedrukhouders, e.grond,
f.niet-geïmpregneerdhout, g.banden
vanvoertuigen, h.dakafval, i.
geëxpandeerdpolystyreenschuim,
j.gemengdsteenachtigmateriaal,maargeenasfaltengips, k.gips,
l.groftuinafval, m.harde
kunststoffen, n.
matrassen, o.metalen,
p.papierenkarton,
q.textiel,maargeentapijt,en r.
vlakglas.
2.Opdelocatiewordtduidelijkaangegevenwaardeafvalstoffen,genoemdinheteerste lid,dieniet
opdelocatiewordeningenomen,kunnenwordenaangeboden.
3.Erwordtzoveelmogelijkvoorkomendatafvalstoffenwaarvoorspecifieke voorzieningen
aanwezigzijnindevoorzieningvoorhetrestafvalwordenachtergelaten.
4.Devoorzieningvoormatrasseniszouitgevoerddatdematrassennietincontactkomen met
hemelwater.
Artikel4.617 (afval:acceptatieprocedureontvangenvan afvalstoffen)
Indebeschrijving vandeproceduresvanacceptatieencontrolevandeontvangenafvalstoffen, bedoeldin
artikel4.614,wordtaangegeven: a.hoewordtvoorkomendatafvalstoffenwaarvoorspecifieke
voorzieningenaanwezigzijninde voorzieningvoorhetrestafvalwordengedeponeerd,
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b.hoewordtvoorkomendatopdelocatiegrovehuishoudelijkeafvalstoffenwordenafgegeven dieniet
wordeningenomen,en c.opwelkewijzewordtbereiktdatzoveelmogelijkvandeingenomenafvalstoffen
geschiktis voorenafgevoerdwordttenbehoevevanvoorbereidingvoorhergebruikenrecycling.
§ 4.51 Op- en overslaan van verwijderd asbest
Artikel4.618 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafisvantoepassingophetop-enoverslaanvanverwijderdasbestofeen verwijderd
[Gereserveerd]asbesthoudendproduct.
Artikel4.619 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.618,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.620 (gezondheid:tegengaanverspreidingasbest)
1.Methetoogophetbeschermenvandegezondheidenhetvoorkomenenbeperkenvan deverspreiding
vanasbest,geefthetop-enoverslaanvanasbestgeenstofverspreidingdie methetbloteoog
waarneembaaris.
2.Asbestisalleenaanwezigineencontainerenverpaktinniet luchtdoorlatend
verpakkingsmateriaalvanvoldoendedikteensterkte.
Artikel4.621 (afval:registratie)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen wordt bij het in containers
samenvoegenvanasbestvanverschillendesaneringen,percontainervastgelegdvanwelke
saneringenhetasbestafkomstigis.Degegevenswordenvijfjaarbewaard.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingopasbestdatisingenomenbijeenmilieustraat waarop
paragraaf3.5.8vantoepassingis.
§ 4.44 Verbranden afvalstoffen
[Gereserveerd]
§ 4.45 Storten afvalstoffen
[Gereserveerd]
§ 4.46 Verdichten bedrijfsafval
[Gereserveerd]
§ 4.47 Ontvangen bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
[Gereserveerd]
§ 4.48 Milieustraat
[Gereserveerd]
§ 4.494.52 Tandartspraktijk
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Artikel 4.4654.622 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op tandheelkundige bewerkingen waarbij amalgaam
vrijkomtkan
vrijkomen.
Artikel4.623 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.622,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.4664.624 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van
tandheelkundige bewerkingen met amalgaam geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.4674.625 (lozingen in een vuilwaterriool)
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Met het oog op de beschermingvande doelmatige werking van de voorzieningen voor het
beheer van afvalwater,hetbeperkenvanverontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaamen het
voorkomendatzeerzorgwekkendestoffeninhetmilieuterechtkomen wordt afvalwater dat wordt
geloosd in een vuilwaterriool wordtgeloosd, geleid door een amalgaamafscheider volgens NENEN-ISO 11143.
Artikel 4.4684.626 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3.
OpeenanalysevanhetBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomen, en op het analyseren is voor amalgaam is NEN-EN-1483 van toepassing,
waarbijonopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
§ 4.504.53 Crematorium
Artikel 4.4694.627 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een crematorium.
Artikel 4.4704.628 (melding:aanvang)
1. Het is verboden eencrematoriuminwerkingtehebbendeactiviteit,bedoeldinartikel
4.627,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor hetbeginervantemelden.
aanvangtemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.4714.629 (lucht: verbod verbranden metalen en kunststoffen)
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1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de lucht worden geen kisten
verbranddie bekleed zijn met lood en zink verbrand.
2. Metalen en kunststofonderdelen worden voor verbranding verwijderd.
Artikel 4.4724.630 (lucht: emissie rookgassen en stikstofoxiden)
1. Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht:
a. worden rookgassen zo volledig mogelijk verbrand, en
b. wordt het ontstaan van stikstofoxiden beperkt.
2. Aan het eerste lid, onderdeelonder a, wordt in ieder geval voldaan als:
a. een crematieoven isvoorzienvan een naverbrandingsruimte met een naverbrander heeft,
waarin de rookgassen uit de hoofdkamer worden naverbrand, en
b. het ontwerp van de crematieoven zo is, dat onder normale bedrijfsomstandigheden
de verblijftijd van de afgassen in de naverbrandingsruimte ten minste 1,5 seconde is
bij een temperatuur van ten minste 800 gradenCelsius°C,
3. Aan het eerste lid, onderdeelonder b, wordt in ieder geval voldaan als:
a. een low-NOX brander in de hoofdkamer van de oven wordt toegepast, en
b. een naverbrander in de naverbrandingsruimte wordt toegepast.
Artikel 4.4734.631 (lucht: emissie kwik en kwikverbindingen)
1. Voordeemissieindeluchtis de emissiegrenswaarde inafzonderlijkemetingis0,05 gramvan kwik
en kwikverbindingen, berekend als Hg, pernormaalkubiekemeter0,05g/Nm3, gemetenin
eenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie nietmeerisdan0,075kilogramvan kwik en
kwikverbindingen, berekend als Hg, per nietmeerisdan0,075kg/jaar,isheteerste lidnietvan
toepassing.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een
adsorptiemedium en een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
4. Bij het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van het adsorptiemedium en de
filtrerende afscheider is rekening gehouden met het voorkomen van dioxine- en
furanenvorming in het filter, en het afvangen van de eventueel in de afgassen aanwezige
dioxinen en furanen.
Artikel 4.4744.632 (lucht: meetmethoden)
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1. Op eenbemonsteringenderesultatenvaneenbemonsteringhetbemonsteren van kwik en
kwikverbindingen enderesultatendaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van kwik en
kwikverbindingen is NEN-EN 13211 van toepassing.
3. DeberekeningHetberekenen van een emissieconcentratie wordt betrokken op een
zuurstofgehalte van 11% onder normaalcondities en voor droog rookgas.
Artikel 4.4754.633 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarde voor kwik en kwikverbindingen wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in 4.4734.631, derde
lid, wordt toegepast.
Artikel 4.4764.634 (lucht: eisen aan naverbrandingsruimte van crematieoven)
Met het oog op het verbranden van rookgassen en het beperken van het ontstaan van
stikstofoxiden bij het in werking hebben van een crematieoven voldoet de
naverbrandingsruimte van een crematieoven aan de volgende eisen:
a. in de naverbrandingsruimte is een menging van de rookgassen zo dat deze zo volledig
mogelijk worden verbrand,
b. de temperatuur van de rookgassen in de naverbrandingsruimte wordt door een brander
boven de 800 gradenCelsius˚C gehouden, waartoe de brander van een automatische
regeling is voorzien, en
c. het zuurstofgehalte in de naverbrandingsruimte is ten minste 6%, waarbij kortdurende
onderschrijdingen van dit gehalte zijn toegestaan als deze onderschrijdingen nooit langer dan
een minuut duren en het zuurstofgehalte altijd boven de 3% blijft.

396

PRECONSULTATIE-CONCEPTBESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1OKTOBER

Artikel 4.4774.635 (lucht: meten en registratie temperatuur en
zuurstofgehalte naverbrandingsruimte)
1. Met het oog op het beperken van de verontreiniging van de lucht worden de
temperatuur en het zuurstofgehalte in de naverbrandingsruimte bij het in werking hebben
van een crematieoven continu gemeten en geregistreerd.
2. Uiterlijk zes maanden nadat de crematieoven voor het eerst wordt gebruikt en daarna
jaarlijks wordt de goedewerkingoven gecontroleerd door een deskundige. Hierbij wordt
ten minste de werking van de automatische regelingen en de continue meetapparatuur
gecontroleerd.
3. In het crematorium is een logboek of systeem aanwezig waarin de volgende zaken
worden vastgelegd:
a. de onderhouds- en controleresultaten en de meetwaarden, bedoeld in het eerste en
tweede lid,
b. de opgetreden storingen of andere onregelmatigheden die van invloed kunnen
zijn op de luchtemissie, onder vermelding van de datum, het tijdstip en de aard van
de storing en de genomen acties om de storing ongedaan te maken en voor de
toekomst te voorkomen.
Artikel 4.4784.636 (lucht: emissie totaal stof bij crematieoven voor dieren)
1. Voordeemissieindelucht bij het in werking hebben van een crematieoven voor dieren
is de emissiegrenswaarde inafzonderlijkemeting5milligramvan totaal stof per normaal
kubiekemeter5 mg/Nm3, gemeten in eenmalige meting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie vantotaalstof niet meer is dan 100
kilogramtotaalstofperkg/jaar,isheteerstelidnietvantoepassing.
3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies door een
geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
Artikel 4.4794.637 (lucht: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvantotaalstof en de resultaten vaneen
bemonsteringvantotaalstofdaarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalysehetanalyseren en deconserveringhetconserveren van totaal stof zijnis
NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2 van toepassing.
Artikel 4.4804.638 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarde voor totaal stof wordt voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de maatregel, bedoeld in 4.44784.636,
derde lid, wordt toegepast.
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Artikel 4.4814.639 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldindeartikelen4.473,eerstelid,en4.478,eerstelid, vindtplaats
onderprocesconditiesdierepresentatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
21. De afzonderlijkeeenmalige meting bestaat uit drie deelmetingen van tenminste15 minuten
entenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtnietals een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit
de meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren.
32. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de drie
deelmetingendeelmeting, verminderd met de meetonzekerheid vannietmeerdan30%van de
emissiegrenswaarde.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantierechtspersoon.
Artikel 4.4824.640 (afval: inzamelen stof)
Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen wordt het afgevangen stof uit de
filtrerende
afscheider niet als crematie-as behandeld, maar afgegeven aan een daarvoor erkende
inzamelaar.
§ 4.514.54 Laboratorium
Artikel 4.4834.641 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een laboratorium of een
praktijkruimte, met uitzondering van praktijkruimten voor het middelbaar onderwijs en
laboratoria voor huisartsen, dierenartsen, apothekers, tandartsen of tandtechnici.
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praktijkruimte.
Artikel 4.4844.642 (melding:aanvang)
1. Het is verboden metbiologischeagentiatewerkendeactiviteit,bedoeldinartikel4.641, te
verrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.643 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende te
melden.voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.641,wordtvoldaan
aanderegelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.4854.644 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met alcohol en zuren vindt
debevindteen
activiteitplaatslaboratoriumofeenpraktijkruimtezich boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.
Artikel 4.4864.645 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog ophet doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig
van het in
werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterriool alseen
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.4874.646 (gedragsvoorschriften en voorzieningen afvalwater)
1. Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaam en beschermingvan de doelmatige werking van de
voorzieningen voor het beheer van afvalwater:
a. wordt gehandeld volgens gedragsvoorschriften over het voorkomen van verontreiniging
van afvalwater diedoordegenedieeenlaboratoriumofpraktijkruimteinwerkingheeft, en
b. zijn voorzieningen aanwezig die zijn afgestemd op de werkzaamheden die worden verricht.
2. In de gedragsvoorschriften is in ieder geval beschreven:
a. eenoverzichtvanwatde afvalwaterstromen zijn en of ze wel of niet geloosd kunnen worden, en
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b. de werkwijze die wordt gevolgd en de maatregelen die worden getroffen om het lozen
van waterbezwaarlijke stoffen te voorkomenbeperken.
Artikel4.647 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.648 (lucht:stofklassen) BijlageIIbijditbesluitbevatdeonderverdelingvanstoffen
instofklassenERS,MVP1,MVP2, gasvormigeanorganischestoffen,gasvormigeorganischestoffen,
stofvormigeorganische stoffen,enstofvormigeanorganischestoffen.
Artikel4.649 (lucht:diffuseemissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperkenvandiffuse
emissiesindeluchtwordttotaalstof afgezogen.
Artikel 4.4884.650 (lucht: emissies)
1. Voor de emissieindeluchtzijnde emissiegrenswaarden per stofklasse inafzonderlijke meting
zijn de waarden, genoemdbedoeld in tabel 4.4884.650,gemetenineenmaligemeting.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als de emissie per stofklasse nietmeerisdan de
ondergrenswaarde,genoemdondergrens,bedoeld in tabel 4.488,isheteerstelid4.650, niet
vantoepassingoverschrijdt.
3. Aan het eerste lid wordt voor stoffen die vrijkomen bij laboratoriumproeven met
stoffen ingedeeld in de klassen S, sA1, sA2 en sA3 in ieder geval voldaan als de
afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider worden gevoerd.
4. Aan het eerste lid wordt voor stoffen die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen
ingedeeld in de klassen gA1, gA2 en gA3 in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies
door een geschikte gaswasser, aërosolfilteraerosolfilter of mistfilter worden gevoerd.
5. Aan het eerste lid wordt voor stoffen die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen
ingedeeld in de klassen gO1, gO2 en gO3 in ieder geval voldaan als de afgezogen emissies
door een geschikt adsorptiefilter worden gevoerd.
Tabel 4.4884.650 Emissiegrenswaarden
Stofklasse

Emissiegrenswaarde in mg/Nm3 OndrgrenswaardeOndergrens

S / sO /totaalstof

5

100

sA.1

0,05

0,125

sA.2

0,5

1,25

sA.3

5

5

gA.1

0,5

1,25

gA.2

3

7,5

gA.3

30

75

gO.1

20

50
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gO.2

50

250

gO.3

100

250

Artikel 4.4894.651 (lucht: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren en de resultaten vaneenbemonsteringvanstoffen
ingedeeldindestofklassen,genoemdintabel4.488,daarvan is NEN-EN 15259 van toepassing.
2. Op eenanalyseendeconserveringvanstoffeningedeeldindestofklassen,genoemdin tabel
4.488,hetanalyserenenhetconserveren is van toepassing:
a. voor stikstofoxiden: NEN-EN 14792,
b. voor zwaveloxiden: NEN-ISO 10849,
c. voor zwaveldioxide: NEN-EN 14791,
d. voor onverbrande koolwaterstoffen: NEN-EN 12619,
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e. voor totaal stof: NEN-EN 13284-1 ofNEN-EN13284-2, f.
voor zuurstof: NEN-EN 14789,
g. voor chroom VI-verbindingen: ISO 16740,
h. voor zware metalen: NEN-EN 14385,
i. voor zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2, en 1911-3,
j. voor waterstoffluoride: NEN-ISO 15713,
k. voor ammoniak: NEN 2826,
l. voor individuele gasvormige organische componenten: NEN-ENNPR-CEN/TS 13649:2014,
m. voor dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1,21,2 en 3,
n. voor kwik: NEN-EN 13211,
o. voor vocht: NEN-EN 14790, en
p. voor debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2.
Artikel 4.4904.652 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degenediedeactiviteitverricht,meetvolgensdemeetmethodenErwordtgemeten of aan de
emissiegrenswaarden, genoemdbedoeld in tabel 4.4884.650, wordt voldaan.
2. Het tweedeeerste lid is niet van toepassing als demaatregelen,eenmaatregelals bedoeld in
artikel 4.4884.650, derde, vierde enof vijfde lid, wordt toegepast.
Artikel 4.4914.653 (lucht: afzonderlijkeeenmalige meting)
1. Een afzonderlijkeeenmalige meting als bedoeld in artikel 4.488,4.650 bestaat uit drie
deelmetingen van tenminste15minutenentenhoogste een half uur,tenzij.Ditgeldtniet als een
langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van
bemonsteren.
2. Het resultaat van de afzonderlijkeeenmalige meting is hetgemiddeldevan de
deelmetingendeelmeting, verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid ofmeteen
standaardwaardevoordemeetonzekerheidvannietmeerdanhetpercentagevande
emissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.653.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Tabel 4.653 Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Zwaveldioxide
20
Stikstofoxide
20
Totaalstof
30
Debiet
20
Overig
40

Artikel 4.4924.654 (lucht: verspreidenafvoeren emissies)
Met het oog op het verspreidenbeschermen van emissiesnaar de buitenluchtgezondheid worden
afgezogen emissies bovendaks en omhoog gericht afgevoerdalsbinnen50metervaneen emissiepunt
eenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt.
afgevoerd.
Artikel 4.493 (lucht4.655(gezondheid: voorkomen verspreiden ziektekiemen)
Met het oog op het voorkomen van het verspreiden van ziektekiemen worden bij het gericht
werken met biologische agentia:
a. voorzieningen getroffen die zijn gericht op het voorkomen van het vrijkomen van het
biologisch agens, en
b. gedragsvoorschriften opgesteld en nageleefd.
§ 4.524.55 Traumahelikopter
[Gereserveerd]
Artikel4.656 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetgebruikenvan
eenvoorzieningvoorhetlandenen opstijgenvanhelikoptersbijziekenhuizen.
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Artikel4.657 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.656,teverrichtenzonderdittenminste vier
wekenvoorhetbeginervantemelden.
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2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.658 (geluid:bronvermogen) Methet oogophet voorkomenofbeperkenvan
geluidhinderishetgeluidsvermogensniveau vanhelikoptersdiedooreenhelitraumacentrumworden
ingezetvoorhetvervoervan mobielemedischeteamsniethogerdan140dB(A).
Artikel4.659 (geluid:gebruikhelikopterbijeen ziekenhuis)
1. Met het oog op het voorkomen of beperken van geluidhinder en het zo beperkt mogelijk
gebruikmakenvaneenvoorzieningvoorhetlandenenopstijgenvanhelikopters,wordtdeze voorziening
alleendoorhelikoptersgebruiktalsditgebruikbijzonderisaangewezenop medischegronden.
2.Bijeenhelitraumacentrumvindennaasthetgebruik,bedoeldinheteerstelid,tenhoogste
400 vliegbewegingenperkalenderjaarplaatsalsditbijzonderisaangewezenvoor:
1°.onderhoudofreparatie,
2°.tankvluchten,of
3°.opleidingentrainingvandepilootenvanhetmobielmedischteam.
3.Bijeenziekenhuis,andersdaneenhelitraumacentrum,vindennaasthetgebruik,bedoeldin heteerste
lid,tenhoogste20vliegbewegingenperkalenderjaarplaatsalsditbijzonderis aangewezenvoorde
opleidingentrainingvandepiloot.
Artikel4.660 (geluid:registratievliegbewegingen)
1.Devolgendegegevenswordengeregistreerd: a.de
redenvoorhetgebruikvandevoorziening, b.detijdvan
vertrek,
c.detijdvanaankomst.
2.Deregistratiewordtbinnentweewerkdagennagebruikvandevoorzieningbijgewerkten tenminste
vijfjaarnahetvastleggeninderegistratiebewaard.
Artikel4.661 (geluid:overgangsrechtbronvermogen) Inafwijkingvanartikel4.658ishet
geluidsvermogensniveauvaneenhelikopterdiewordt ingezetdooreenhelitraumacentrumdatop1
februari2003inwerkingwas,tothetmoment vanvervangingvandiehelikopterniethogerdan145
dB(A).
§ 4.534.56 Chemisch reinigen textiel
Artikel 4.4944.662 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het droogwassen van textiel.
Artikel4.495 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing.
Artikel 4.4964.663 (melding:aanvang)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.662,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2. Het is verboden textieldroogtewassenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvan de
gegevensenbescheidendiebijeenmeldingzijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor
aanvangdieafwijking te melden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.664 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.662,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
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Artikel 4.4974.665 (bodem: bodembeschermende voorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreinigingvande
bodembodemverontreiniging met oplosmiddelen vindthetdroogwassenwordt
drooggewassen met PER en TRI plaats boven een vloeistofdichte
bodemvoorziening.
2. Hetdroogwassenmet Andere oplosmiddelen vindtplaatswordendrooggewassen boven een
vloeistofdichteaaneengesloten bodemvoorziening ofeenaaneengeslotendichtevoorziening.
3. BedrijfsrioleringdieHetdeelvanhetvuilwaterriooldat op een vloeistofdichte
bodemvoorziening is aangesloten is vloeistofdicht vanafdeaansluitingtotaande
zuiveringsvoorziening.
Artikel 4.4984.666 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig van
het
droogwassen van textiel geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.4994.667 (lozingen in een vuilwaterriool)
Voor het afvalwater dat wordtgeloosd in een vuilwaterriool wordtgeloosd is de
emissiegrenswaarde voor PER in0,1
iedermg/l,gemetenineen steekmonster 0,1milligramperliter.
Artikel 4.5004.668 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een is monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Op eenanalysehetanalyseren van PER is NEN-EN-ISO 10301 van toepassing, waarbij
onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.
Artikel4.669 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.5014.670 (lucht: gebruik PER)
Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht worden alleen PER of nietgechloreerde alifatische koolwaterstoffen gebruikt.
§ 4.544.57 Jachthaven
Artikel 4.5024.671 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op:
a. het exploiteren van een jachthaven metmeerdan50ligplaatsen,enwaarpleziervaartuigen b.
het exploiteren van een jachthaven met meer dan 10 ligplaatsen die wordt aangedaan door
zeegaandepleziervaartuigen.
afmeren.
Artikel 4.5034.672 (melding:afval)
1. Het is verboden omafvalstoffendievanbuitendejachthavenafkomstigzijnopteslaan, overte
slaan,ofteverwerken,deactiviteit,bedoeldinartikel4.671,teverrichten zonder dit ten minste vier
weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
23. DeEen melding bevat:
a. eenoverzichtvan de afvalstoffenendeactiviteitenmetafvalstoffenlozingsroute, en
b. perhandelingperafvalstofdemaximaleopslagcapaciteitendeverwerkingscapaciteitper jaar.de
locatievanhetlozingspunt,en
3c. als opofin de afvalstoffenwordeningezameldbijofwordenafgegevendoor eenandere
persoondandegenediedejachthavenexploiteert,wordtbijdemelding eenbeschrijving
gevoegdvandeproceduresvanacceptatieencontrolevande
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ontvangenafvalstoffenalsbedoeldinartikel2.14b.bodemofopeen
oppervlaktewaterlichaamwordtgeloosd,dewijzevanbehandelingvanhet
afvalwaterendecapaciteitvandezuiveringsvoorziening.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
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Artikel4.504 (bodembescherming)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem worden vaartuigen bij een
jachthaven gereinigd boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
Artikel 4.505 (lozingsroute4.673(lozingsroutes afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het dooreenjachthaven te
lozen ingenomen telozenbilgewatereningenomenhuishoudelijk afvalwater geloosd in een
vuilwaterriool.
2. Hetafvalwaterkanookwordengeloosdop eenoppervlaktewaterlichaamofopofinde bodem, als
lozen in een vuilwaterriool niet mogelijk is omdat:
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a. de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool meer dan veertig meter40 m is, gerekend
vanaf de perceelsgrens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt of het bilgewater wordt
ingenomen, of
b. de capaciteit van het vuilwaterriool waarop het perceel is aangesloten, onvoldoende is voor
het
te lozen debiet,.
3.Inafwijkingvanheteerstelid kan ookhetafvalwater worden geloosd in een
oppervlaktewaterlichaamofopofindebodemvuilwaterrioolalseenmaatwerkvoorschriftis gesteld
waarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.5064.674 (lozingen bilgewater in een vuilwaterriool)
1. Het bilgewater dat in een vuilwaterriool wordt geloosd, wordt gescheiden in een olieenwaterfractie.
2.Deemissiegrenswaardevoorolieisiniedersteekmonster200milligramperliter.
3.AanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanalsVoor het bilgewater voorafgaandaandat wordt
geloosdineenvuilwaterrioolisdeemissiegrenswaardevoorolie20mg/l,gemetenin eensteekmonster,
ofdatbilgewaterwordtvoor vermenging met ander afvalwater wordt geleid door een slibvangput
en olieafscheider:
a. volgens NEN-EN 858-1:2002 of NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003.,of b.
diezijngeplaatstvoor2november2010enzijnafgestemd opdehoeveelheid afvalwaterdatwordt
geloosd.
Artikel 4.5074.675 (lozingen bilgewater inop een oppervlaktewaterlichaam of
op of in de bodem)
1. Voor het bilgewater dat ineenwordtgeloosdopeen oppervlaktewaterlichaam of op of in de
bodem wordtgeloosd,wordtgescheidenineenolie-enwaterfractie,enis de emissiegrenswaarde voor
olie isiniedersteekmonster10milligramperliter10mg/l,gemeten ineensteekmonster.
2. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als hetafvalwatervoorafgaandaandat
bilgewatervoor vermenging met ander afvalwater wordt geleid door een slibvangput en
olieafscheider met coaliscentiefiltercoalescentiefilter volgens NEN-EN 858-1:2002 of NEN-EN
858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003.
Artikel 4.5084.676 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het bilgewater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevandeolieisBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomen,enophetanalyserenisvoorolie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing,.
waarbijonopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel 4.5094.677 (lozingen huishoudelijk afvalwater inop een
oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem)
1. Het huishoudelijk afvalwater dat inwordtgeloosdop een oppervlaktewaterlichaam of op of in
de bodem wordtgeloosd, wordt geleid via een zuiveringsvoorziening.
2. Voordatafvalwaterzijn de emissiegrenswaarden zijniniedersteekmonster voor
biochemisch zuurstofverbruik 60 milligramperlitermg/l, en voor chemisch zuurstofverbruik 300
milligramperlitermg/l,gemetenineensteekmonster.
Artikel 4.5104.678 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3.
Opeenanalysevanhetzuurstofverbruik,genoemdinartikel3.234,Bijhetanalyseren vaneen
monsterwordenonopgelostestoffenmeegenomen,enophetanalyseren is van toepassing:
a. voor biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2, en
b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633, en waarbijonopgelostestoffen
wordenmeegenomenindeanalyse. c.voorolie:NEN-EN-ISO9377-2.
Artikel4.679 (riooltekening)
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Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.5114.680 (afval: innemenintenemen afvalstoffen)
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1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen worden in een jachthaven van
gebruikers
van de jachthaven in ieder geval de volgende afvalstoffen ingenomen:
a. afgewerkte olie en smeervet van onderhoud aan pleziervaartuigen,
b. olie- en vethoudend afval van onderhoud aan pleziervaartuigen,
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c. afvalstoffen van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan pleziervaartuigen,
d. bilgewater,
e. huishoudelijk afvalwater, en
f. de inhoud van chemische toiletten.
2. Voor de inzamelingwordtinzamelingvandeafvalstoffenwordt geen aparte financiële
vergoeding gevraagd aan
de gebruikers van de jachthaven.
Artikel 4.5124.681 (afval: diversontvangenenbeheervan afvalstoffen)
1. Met het oog op een doelmatig afvalbeheermaaktdeexploitantvanbeheervanafvalstoffen wordt
bij een jachthaven die normaalgewoonlijk wordt aangedaan door zeegaande pleziervaartuigen,
bij de inning van het havengeld kenbaar gemaakt welk aandeel daarvan is bestemdbedoeld
voor het in stand houden van de voorzieningen voor het in ontvangst nemen en verder
beheren van afvalstoffen.
2. DeexploitantvanBij een jachthaven die normaalgewoonlijk wordt aangedaan door
zeegaande pleziervaartuigen, steltwordt, na overleg met betrokken partijen, eens in de drie
jaar een passend plan vast voor het in ontvangst nemen en verder beheren van afvalstoffen,
vastgesteld en legtditplan ter goedkeuring voorvoorgelegd aan het bevoegd gezag.
3.Hetplanomvatiniedergeval: a.eenbeoordelingvandebehoefteaanvoorzieningenvoorde
ontvangstvanafvalstoffen, geletopdebehoeftevandezeegaandepleziervaartuigendiegewoonlijk
dejachthaven aandoen,
Artikel4.513 (afval:uitzondering) Opeenjachthavendiegewoonlijkwordtaangedaandoor
zeegaandepleziervaartuigenendie is aangewezen krachtens artikel 6 van de Wet voorkoming
verontreiniging door schepen, zijn deartikelen3.26ien3.26jnietvantoepassing.
Artikel4.514 (afval:controleprocedure)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen is, als afvalstoffen worden op- of
overgeslagenofverwerktdiewordeningezameldbijofafgegevendooreenanderepersoondan degene die
de jachthaven exploiteert, een actuele beschrijving aanwezig van de procedures van acceptatie
en controle van de ontvangen afvalstoffen, die nodig zijn voor een doelmatig beheer vandie
afvalstoffen.
2.Debeschrijvingonderscheidtgroepenvanafvalstoffenwaarvoorvanuithetoogpuntvan doelmatig
beheervanafvalstoffenverschillendeprocedureswordengehanteerdenomvat per onderscheiden
groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen:
a.hettypeontdoenerwaarvanafvalstoffenwordenaangenomen,alsditgevolgenheeftvoor de
acceptatieencontrole,
b. de eisen die degene die activiteit verricht, stelt aan de manier waarop de een
beschrijvingvandevoorzieningenvoordeinzamelingvan afvalstoffen worden aangebodenende
capaciteitdaarvan, c.eenbeschrijvingvandeproceduresvoordeafgiftevanafvalstoffen, d.een
beschrijvingvandeproceduresvoorhetmeldenvanvermeendetekortkomingenin devoorzieningen,
e.eenbeschrijvingvandeproceduresvoorstructureeloverlegmet havengebruikers,
afvalverwerkersenanderebetrokkenpartijen, f.eenbeschrijvingvandesoortendete
verwachtenhoeveelhedenafvalstoffen, g.eenbeschrijvingvandemethodenvoorhet
registrerenvanhetfeitelijkgebruik vandevoorzieningenvoordeinzamelingvan
afvalstoffen,
ch. eenbeschrijvingvan de manierwijze waarop deingezamelde afvalstoffen worden
gecontroleerdbijontvangstverwijderd, en i.vermeldingvaneenofmeerderepersonendie
verantwoordelijkzijnvoordeuitvoeringvan hetplan.
d.demanierwaaropdeafvalstoffendieopeenmilieuhygiënischrelevantemanierafwijkenvan wat
gangbaarisvoordecategorie,wordenbehandeld.
3.Degenediedejachthavenexploiteert,draagterzorgvoordat: a.deproceduresvanacceptatieencontrole,
bedoeldinheteerstelid,inachtwordengenomen, en
b.deafvalstoffenuitsluitendwordeningenomenalsdieprocedureswordennageleefd.
Artikel 4.515 (omschakeltechniek:slibvangputenolieafscheider4.682(afval:
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uitzondering)
Inafwijkingvandeartikelen4.506,derdelid,en4.507,tweedelid,kantot[PM]het afvalwater
wordengeleiddooreenslibvangputenolieafscheiderdiezijngeplaatstvoor1 januari2008enopde
hoeveelheidafvalwaterdatwordtgeloosdzijnafgestemd.
Deartikelen4.680en4.681zijnnietvantoepassing opeenjachthavendiegewoonlijkwordt aangedaan
door zeegaande pleziervaartuigen en die is aangewezen op grond van artikel6 vandeWet
voorkomingverontreinigingdoorschepen.
§ 4.554.58 Binnenschietbaan
Artikel 4.5164.683 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het inbedrijfhebbenvaneenbinnenschietbaan.exploiteren van
eenschietbaandieligtineengebouw
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zonderopenzijdenenmeteengeslotenafdekking.
Artikel 4.5174.684 (melding:aanvang)
1. Het is verboden eenbinnenschietbaaninbedrijftehebbendeactiviteit,bedoeldinartikel
4.683,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor
hetbeginervan aanvang te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
Artikel4.518 (bodem:bodembeschermendevoorziening)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemmetkogelresten,kruit en
patroonhulzen vindt het schieten waarbij hulzen van verschoten munitie vrijkomen plaats
boveneenaaneengeslotenbodemvoorziening.
2.Eenkogelvangerisopgesteldboveneenaaneengeslotenbodemvoorziening.
Artikel 4.519 (lucht: emissie totaal stof)
1. De emissiegrenswaarde in afzonderlijke meting is 5 milligram totaal stof per normaal
kubiekemeter.
23. Alsdeemissienietmeerisdan100kilogramtotaalstofperjaar,isheteerste lidDitartikelis
niet van toepassing alsdeactiviteitalsvergunningplichtigis aangewezeninhoofdstuk3.
3.Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanalsdeafgezogenemissiesdooreen geschikte
filtrerendeafscheiderwordengevoerd.
Artikel 4.520 (lucht:meetmethoden4.685(aanwijzingmodules:bodembeschermende
voorzieningen)
1.OpeenbemonsteringenderesultatenvaneenbemonsteringvantotaalstofisNEN-EN
15259vantoepassing.
2.OpeenanalyseendeconserveringvantotaalstofisNEN-EN13284-1ofNEN-EN13284-2 van
toepassing.
Artikel 4.521 (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)
1. Degene die de activiteit verricht, meet volgens de meetmethoden of aan de
emissiegrenswaardevoortotaalstofwordtvoldaan.
2.Bij het eerstelidisnietverrichten van toepassingals de maatregelactiviteit, bedoeld in artikel
4.519,derdelid4.683, wordt toegepast.voldaanaanderegelsover
bodembeschermendevoorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
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Artikel4.522 (lucht:afzonderlijkemeting)
1.Eenafzonderlijkemetingalsbedoeldin4.519,eerstelid,vindtplaatsonderprocescondities die
representatiefzijnvoordenormalebedrijfsvoering.
2. De afzonderlijke meting bestaat uit drie deelmetingen van een half uur, tenzij een langere
bemonsteringstijdvoortvloeituitdemeetmethodeofderepresentatievewijzevan bemonsteren.
3.Hetresultaatvandeafzonderlijkemetingishetgemiddeldevandedeelmetingen, verminderdmet
degerapporteerdemeetonzekerheidofmeteenstandaardwaardevoorde meetonzekerheid.
4. De meting wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantie.
Artikel4.523 (lucht:verspreidenemissies) Methetoogophetverspreidenvanemissies
naardeluchtwordenafgezogenemissies bovendaksenomhooggerichtafgevoerdalsbinnen50
metervaneenemissiepunteen beperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbarefunctieligt.

Artikel 4.5244.686 (externe veiligheid: gebouw)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving voldoetis het
gebouw,afhankelijkvanhettype waarindeschietbaanligtzogeconstrueerddatkogels nietbuiten
hetgebouwkunnenkomen.
wapen waarmee wordt geschoten, aan de eisen, genoemd in tabel 4.524.
2. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als het gebouw voldoet aan tabel 4.686.
Tabel 4.5244.686 Eisen aan gebouw
Eisen aangebouw
Bij het schieten met
wapens met een
kaliber totenmetniet
groter dan .22 en
randvuurmunitieniet
zwaarderdan.22
Long Rifle

Bij het schieten met
vuistvuurwapens met
een kaliber tot .5045
en overige
vuurwapens voorzien
vanmet pistoolmunitie
tot kaliber.45en
historische
vuistvuurwapens
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Plafond/dak

50 mm beton
, of 100 mm gasbeton of
3mmstaalplaat

pistoolmunitie
100 mm beton of,
150 mm gasbeton of5
mmstaalplaat

Zijwanden

100 mm metselwerk of
kalkzandsteen,
of 50 mm beton,
of 100 mm gasbeton of3
mmstaalplaat

100 mm metselwerk of
kalkzandsteen,
of 100 mm beton
, of 150 mm gasbeton of
5mmstaalplaat

200 mm metselwerk of
kalkzandsteen,
of 200 mm beton
of 150 mm gasbeton

Achterwand

100 mm metselwerk of
kalkzandsteen
of 75 mm beton

200 mm metselwerk of
kalkzandsteen of
100 mm beton

200 mm metselwerk of
kalkzandsteen
of 200 mm beton

Bescherming wanden
en plafond om de plek
van het schietpunt

Vurenhout 20 mm of
cementvezelplaat 25 mm
op regels 25 mm

Vurenhout 25 mm of
cementvezelplaat 50 mm
op regels 30 mm

Vurenhout 25 mm of
cementvezelplaat 50
mm op regels 30 mm

Verharde baanzool
(verhard)

50 mm beton met
afwerking cementvloer of
plastisch materiaal

100 mm beton met
afwerking cementvloer of
plastisch materiaal

100 mm beton met
afwerking cementvloer of
plastisch materiaal

Onverharde baanzool
(onverhard)

Vlak zand, zonder harde
bestanddelen met
afmetingen groter dan 3
mm

Vlak zand, zonder harde
bestanddelen met
afmetingen groter dan 3
mm

Vlak zand, zonder
harde bestanddelen
met afmetingen groter
dan 3 mm

Bescherming
aanschietbare delen

Vurenhout 20 mm op
regels 25 mm

Vurenhout 25 mm op
regels 30 mm

Vurenhout 25 mm
op

Rooster ventilatieopening

Staalplaat 3 mm

Staalplaat 6 mm

Staalplaat 10 mm

200 mm beton
of 150 mm gasbeton

Artikel 4.5254.687 (externe veiligheid: kogelvanger)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving is in het gebouw
een kogelvanger aanwezig.
2. De kogelvanger voldoet, afhankelijk van het type wapenvuurwapen waarmee wordt
geschoten, aan deeisen,genoemdin tabel 4.5254.687.
Tabel 4.5254.687 Eisen aan kogelvanger
Eisen aan
wapensmeteen kaliber
niet groter dan
.22en randvuurmunitie
niet zwaarderdan.22
Long Rifle

Bijhetschietenmet
vuistvuurwapensmet
eenkalibertot.45en
overigevuurwapens
metpistoolmunitietot
kaliber.45en
historische
vuistvuurwapens

Bijhetschietenmet
vuistvuurwapensmet
eenkalibervan.45tot
.50enoverige
vuurwapensmet
pistoolmunitiemeteen
kalibervan.45tot.50. Bij
hetschietenmet
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Bijhetschietenmet
wapensmeteenkaliber
totenmet.22

Bijhetschietenmet
vuistvuurwapensmet
eenkalibertot.50en
overigevuurwapens

Zandkogelvanger

helling 34 graden met
horizontaal, nabij plafond
0,75 m diepte

helling 34 graden met
horizontaal, nabij plafond
1,0 m diepte

Stalen kogelvanger

staalplaat trefvlak 5 mm
dik

staalplaat trefvlak 12 mm
dik

Kunststof kogelvanger

diepte 0,30 m

diepte 0,50 m

Bijhetschietenmet
schoudervuurwapens
met een kaliber tot .50
enhistorische
helling 34 graden met
horizontaal, nabij plafond
1,2 m diepte

diepte 0,90 m

§ 4.56 Buitenschietbaan
Artikel4.526 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetschietenopeen
buitenschietbaanmeteenbeperkt onveiligezone.
Artikel4.527 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek)
Paragraaf5.1.1isvantoepassing. Artikel4.688 (bodem:
bodembeschermendevoorziening)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met kogelresten, kruit en
patroonhulzen wordt geschoten boven een aaneengesloten bodemvoorziening als bij het
schieten hulzenvanverschotenmunitievrijkomen.
2.Eenkogelvangerisopgesteldboveneenaaneengeslotenbodemvoorziening.
Artikel4.689 (lucht:diffuseemissies) Methetoogophetvoorkomenofbeperkenvandiffuse
emissiesindeluchtwordttotaalstofdat vrijkomtbijhetschietenopeenbinnenschietbaanafgezogen.
Artikel4.690 (lucht:emissietotaalstof)
1. Voor de emissie in de lucht is de emissiegrenswaarde van totaal stof 5 mg/Nm3 gemeten in
eeneenmaligemeting.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsdeemissievantotaalstofnietmeerisdan100 kg/jaar.
3.Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanalsdeafgezogenemissiesdooreen geschikte
filtrerendeafscheiderwordengevoerd.
Artikel4.691 (lucht:meetmethoden)
1.OphetbemonsterenvantotaalstofenderesultatendaarvanisNEN-EN15259van toepassing.
2.OphetanalyserenenhetconserverenvantotaalstofisNEN-EN13284-1vantoepassing.
Artikel4.692 (lucht:meetplichtenuitzonderingmeetplicht)
1.Erwordtgemetenofaandeemissiegrenswaardevoortotaalstofwordtvoldaan.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsdemaatregel,bedoeldinartikel4.690,derdelid, wordt
toegepast.
Artikel4.693 (lucht:eenmaligemeting)
1.Deeenmaligemetingbestaatuitdriedeelmetingenvantenminste15minutenenten hoogsteeen
halfuur.Ditgeldtnietalseenlangerebemonsteringstijdvoortvloeituitde meetmethodeofde
representatievewijzevanbemonsteren.
2.Hetresultaatvandeeenmaligemetingisdedeelmeting,verminderdmetde
meetonzekerheidvannietmeerdan30%vandeemissiegrenswaarde.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Artikel4.694 (lucht:afvoerenemissies) Methetoogophetbeschermenvandegezondheid
wordenemissiesindeluchtbovendaksen omhooggerichtafgevoerd.
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§ 4.59 Buitenschietbaan
Artikel4.695 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophet
exploiterenvaneenschietbaandieligtinde buitenlucht,
metuitzonderingvaneenkleiduivenbaan.
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Artikel 4.5284.696 (melding:aanvang)
1. Het is verboden eenbuitenschietbaaninbedrijftehebbendeactiviteit,bedoeldinartikel
4.695,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor hetbeginervantemelden.
aanvangtemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.529 (bodem:4.697(aanwijzingmodules:bodemonderzoeken
bodembeschermende voorziening)
1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de bodem met kogelresten, kruit
en patroonhulzen vindt het schieten waarbij hulzen van verschoten munitie vrijkomen
plaatsboveneenaaneengeslotenbodemvoorziening.
2.Eenkogelvangerisvoorzienvaneenoverkappingtegeninregenen,enis,metuitzondering vaneen
zandkogelvanger,opgesteldboveneenaaneengeslotenbodemvoorziening. voorzieningen) Bijhet
verrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.695,wordtvoldaanaanderegelsover: a.het
bodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermendevoorzieningen,bedoeldin
paragraaf5.4.2.
Artikel 4.5304.698 (externe veiligheid: gebouwfysiekebegrenzing)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving voldoetde
constructievanis de schietbaan aanzogeconstrueerddatkogelsnietbuiten de
schietbaankunnenkomen.
eisen,genoemdintabel4.530.
2. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als de schietbaan voldoet aan tabel 4.698.
Tabel 4.5304.698 Eisen aan schietbaan
Eisen aanschietbaan
Bij het schieten met
wapens met een kaliber
totenmetnietgroter dan
.22 en randvuurmunitie
niet zwaarderdan.22Long
Rifle

Constructie van afscherming 50 mm beton of 100 mm
om uittreden kogels aan
gasbeton of 5 mm
bovenkant tegen te gaan
staalplaat
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Bij het schieten met
vuistvuurwapens met
een kaliber tot .5045 en
overige vuurwapens
voorzienvanmet
pistoolmunitie tot
kaliber.45 en
historische
vuistvuurwapens

Bijhetschieten
met
vuistvuurwapens
meteenkaliber
van.45tot.50 en
overige
vuurwapensmet
pistoolmunitie
meteenkaliber
van.45tot.50. Bij
het schieten met
schoudervuurwap
ens met een
kaliber tot .50 en
historische
schoudervuurwap
ens

100 mm beton of 150 mm
gasbeton of 8 mm
staalplaat

200 mm beton of
gasbeton of 12 mm
staalplaat als
toegepast op minder
dan 100 m van het
wapen, op 100 m of
meer afstand van
het wapen 150 mm
beton of gasbeton
of 10 mm staalplaat

BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING - 1 JULI
Plaatsing afscherming om
uittreden van kogels aan
bovenkant tegen te gaan

Afscherming om uittreden
van kogels aan de zijkant
van de schietbaan tegen
te gaan

Schoten afgevuurd in de richting van de baanas onder een hoek met de
horizontaal van 45 graden voor vuistvuurwapens en 20 graden bij
schoudervuurwapens worden door de afscherming opgevangen.
Ricochets onder een hoek tot 21 graden met de bodem worden door
de afscherming opgevangen.
100 mm metselwerk of
kalkzandsteen of 75 mm
beton of aarden wal
minimaalmeerdan/ten
minste 40 graden,
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200 mm metselwerk of
kalkzandsteen of 100 mm
beton of aarden wal
minimaalentenminste 40
graden, aansluitend op

200 mm metselwerk
of kalkzandsteen of
200 mm beton of
aarden wal enten
minste

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

kogelvanger

aansluitendop
kogelvanger

Bescherming van stenen,
betonnen of stalen
afschermingen op minder
dan 20 m van
de schietpunten

Aan kant van schutter
vurenhout van 20 mm of
cementvezelplaat van 25
mm op regels van 25
mm

Aan kant van schutter
vurenhout van 25 mm of
cementvezelplaat van 50
mm op regels van 30
mm

Aan kant van
schutter
vurenhout van 25
mm of
cementvezelplaat
van 50 mm op
regels van 30 mm
Vurenhout van
25 mm op
regels van 30

Bescherming overige
aanschietbare harde delen

Vurenhout van 20 mm op
regels van 25 mm

Vurenhout van 25 mm op
regels van 30 mm

Onverharde baanzool (als
onverhard)

Vlak zand of met gras begroeid vlak, zonder harde bestanddelen
met afmetingen groter dan 5 mm

Verharde baanzool (als
verhard)

Harde ondergrond is voorzien vanmet een zachte afwerklaag van hout,
zandcement, kunststof of fijn asfalt, ten minste 25 mm dik.

Artikel 4.5314.699 (externe veiligheid: zandkogelvanger)
Methetoogopdeveiligheidvoordeomgevingvoldoet Een zandkogelvanger voldoet aan tabel
4.5314.699.
Tabel 4.5314.699 Eisen aan kogelvanger
Eisen aankogelvanger
Bij het schieten met
wapens met een
kaliberniet groter dan
.22en
randvuurmunitieniet
zwaarderdan.22
kalibertotenmet
.22Long Rifle

Zandkogelvanger

Bij het schieten met
vuistvuurwapens met
eenkalibertot.45en
overigevuurwapensmet
pistoolmunitietotkaliber
.45enhistorische
eenkalibertot.50en
overigevuurwapens
voorzienvan
pistoolmunitieen
historische

Bij het schieten met
schoudervuurwapensvuistv
kalibervan.45tot.50en
overigevuurwapensmet
pistoolmunitiemeteen
kalibervan.45tot.50.Bij
hetschietenmet
schoudervuurwapensmet
een kaliber tot .50 en
historische
schoudervuurwapens

Helling minimaalten
Helling minimaaltenminste
graden met horizontaal, graden met horizontaal,
nabij hoogst mogelijke
nabij hoogst mogelijke
inslag 0,75 m diepte
inslag 1,0

Helling minimaaltenminste
met horizontaal, nabij hoogst
mogelijke inslag 1,2 m diepte

Artikel4.700 (bodem:bodembeschermendevoorziening)
1.Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvandebodemmetkogelresten,kruiten
patroonhulzenwordtgeschotenboveneenaaneengeslotenbodemvoorziening,alsbijhet schieten
hulzenvanverschotenmunitievrijkomen.
2.Eenkogelvangerisvoorzienvaneenoverkappingtegeninregenen,enis,metuitzondering vaneen
zandkogelvanger,opgesteldboveneenaaneengeslotenbodemvoorziening.
§ 4.574.60 Kleiduivenbaan
[Gereserveerd]
Artikel4.701 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophet
exploiterenvaneenschietbaandieligtinde buitenlucht
waarwordtgeschotenmethagelgewerenopkleiduiven.
Artikel4.702 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.701,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatinformatieoverdeomvangenliggingvandeonveiligezone.
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4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
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Artikel4.703 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.701,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.704 (externeveiligheid:eisenaan schietbaan)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingheeftde schietbaaneen
onveiligezoneindevormvaneencirkelsectordievoldoetaantabel
4.704.
2.Indeonveiligezonezijntijdenshetschietengeenpersonenaanwezig.
3.Deonveiligezoneligtbinnendeafgebakendebegrenzingvandelocatiewaarhetschieten wordt
verricht.
Tabel 4.704 Eisen aanschietbaan
Eigenschap
Baan met
vande
meerderein
onveilige
halve cirkel
sector
gelegen
schietposten

Baan meteenof
twee rijen naast
elkaar gelegen
schietposten
(trapbaan)

Baan met
doelen die
onder 1,0m
hoogte blijven
(hazenbaan)

Baan metoverige
opstellingenvan
schietpostenen
doelen
10machtermidden
vandeachterste
schietpost(en)

Middelpunt

Post8(middelpunt
halvecirkel)

15mmiddenachter
voorsterij
schietposten

10machter
middelste
schietpost

Hoekvande
cirkelsector

158graden

63graden

90graden
Zichthoekopdoel
vanuitmiddelpunttot
doelgebied+20 graden

Lengtevande
sector

225m

240m

200m

260m

Artikel4.705 (bodem:bodembeschermendevoorziening)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtgeschotenboven een
aaneengeslotenbodemvoorzieningenzijnhierlangsvangnettenofschermenaangebracht alsdelenvan
patronenofkleiduivenbuitendeaaneengeslotenbodemvoorzieningkunnen komenenals:
a.opdekleiduivenbaanmetlood-ofzinkhagelpatronenwordtgeschoten,en b.kleiduiven
wordengebruiktofvoorhandenzijndiestoffenbevattenineenhogere concentratiedan
aangegevenintabel4.705.
2.HetgehalteaanpolycyclischearomatischekoolwaterstoffenwordtberekendalsPAK10VROM.
Tabel 4.705 Concentratiestoffen
Stof
Concentratieinmg/kgdroge
stof
Arseen
Barium
Cadmium
Chroom
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
Polycyclischearomatische
koolwaterstoffen

29
160
0,8
100
9
36
0,3
85
3
35
140
10

§ 4.584.61 Aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en
bladmeststoffen op een bedrijfslocatie
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Artikel 4.5324.706 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het aanmaken en transporteren van
gewasbeschermingsmiddelen, biociden enof bladmeststoffen viavasteleidingen op
een bedrijfslocatie.
Artikel4.707 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.706,teverrichtenzonderditten minstevier
wekenvoorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.5334.708 (bescherming fysieke leefomgeving)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de fysieke leefomgeving wordt een
lege verpakking waarin gewasbeschermingsmiddelen, of biociden ofbladmeststoffen hebben
gezeten, nahetlegendirect gereinigd waarbij:
,waarnageen a.nadereinigingmaximaal0,01%vanhetgewichtvande
gewasbeschermingsmiddelen, of biociden ofdebladmeststoffendiemeer in de verpakking
aanwezigwaren resteren,en. b.dezewordtafgevoerdalsbedrijfsafvalofalskleingevaarlijkafval
zoalsopde verpakkingisaangegeven.
Artikel 4.5344.709 (bodembescherming)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem metbijhetaanmakenvan
gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen:
a. vindthetaanmakenplaatswordendezeaangemaakt boven een aaneengesloten
bodemvoorziening, en
b. zijn de vaste leidingen voor het transport van gewasbeschermingsmiddelen,
biociden of bladmeststoffen bovengronds gelegd.
Artikel 4.535 (routebeheer4.710(hergebruik afvalwater)
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordtafvalwater afkomstig van het
reinigenaanmaken van eenlege
verpakkingwaarinzich gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen bevonden:of a.
wordt het afvalwaterreinigenvanverpakkingen hergebruikt, en nietgeloosd. b.wordthet
afvalwaterafkomstigvananderereinigingswerkzaamhedennietgeloosd.
Artikel 4.5364.711 (preventie bijvullenapparatuurmet
oppervlaktewaterverontreinigingoppervlaktewaterlichaam)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt bij
het:
a.bijhetaanmakenvangewasbeschermingsmiddelen,biocidenofbladmeststoffen
voldoendeafstandgehoudentoteenoppervlaktewaterlichaam,en
b.bij gebruik van oppervlaktewater voor het aanmaken vangewasbeschermingsmiddelen,
biocidenofbladmeststoffen, het terugstromen van het mengsel van water en
gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen voorkomen.
Artikel 4.5374.712 (preventie bij vullenapparatuuraanmaken met drinkwater)
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Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van het drinkwaternetbeschermenvan
degezondheid wordt bij het gebruik van drinkwater voor het aanmaken het terugstromen
van het mengsel van water en gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen
voorkomen.
§ 4.594.62 Aanmaken gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op een
perceellandbouwgronden
Artikel 4.5384.713 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen of
bladmeststoffen op eenperceelwaardezewordentoegepastlandbouwgronden.
Artikel4.714 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.713,teverrichtenzonderditten minstevier
wekenvoorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
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3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.5394.715 (bescherming fysieke leefomgeving)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de fysieke leefomgeving wordt een
lege verpakking waaringewasbeschermingsmiddelenhebbengezetennahetlegendirect
gereinigd,waarnageengewasbeschermingsmiddelenmeerindeverpakkingresteren.
waarinzichgewasbeschermingsmiddelenofbladmeststoffenbevondengereinigdwaarbij: a.nade
reinigingmaximaal0,01%vanhetgewichtvandegewasbeschermingsmiddelen, biocidenofde
bladmeststoffendieindeverpakkingaanwezigwarenresteert,en b.dezewordtafgevoerdals
bedrijfsafvalofalskleingevaarlijkafvalzoalsopdeverpakking isaangegeven.
Artikel 4.540 (routebeheer4.716(hergebruik afvalwater)
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordthetafvalwater afkomstig van
het reinigen van een lege verpakking waarin zich gewasbeschermingsmiddelen of
bladmeststoffenbevondenwordthettelozenafvalwaterhebbengezeten, verspoten over de
gewassen.
Artikel 4.541 (preventiebijvullenapparatuurmet oppervlaktewater4.717(voorkomen
verontreinigingoppervlaktewaterlichaam)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij
hetwordt: a.bijhetaanmakenvangewasbeschermingsmiddelenofbladmeststoffenvoldoende
afstandgehoudentoteenoppervlaktewaterlichaam,en
b.bij gebruik van oppervlaktewater voor het aanmaken wordtvangewasbeschermingsmiddelen of
bladmeststoffen, het terugstromen van het mengsel van water en gewasbeschermingsmiddelen
of bladmeststoffen voorkomen.
§ 4.60 Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen bij4.63 Behandelen van geoogste gewassen met
gewasbeschermingsmiddelen
Artikel 4.5424.718 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het behandelen van geoogste gewassen met
gewasbeschermingsmiddelen in dompelbaden of douche-installaties.
Artikel4.719 (melding)
1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.718, teverrichtenzonderdittenminste vier
weken voor het begin te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.5434.720 (bodembescherming)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem is een dompelbad of
douche-installatie opgesteld boven een lekbak of een aaneengesloten bodemvoorziening.
2. Gedompelde of gedouchte producten waargewasbeschermingsmiddelenuitkunnenlekken of
detijdenshetdompelenofdouchenof gebruikte emballage waar gewasbeschermingsmiddelen uit
kunnen lekken worden bewaard:
a. in de douche-installatie,
b. boven een lekbak, of
c. boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
Artikel4.544 (voorkomeninregenen)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem is een buitenopslag voor
3.Eenbuitenopslagvoor gedompelde of gedouchte producten ofgebruikteemballageis tegen
inregenen beschermd.
Artikel 4.545 (routebeheer4.721(nietlozen afvalwater)
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Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordthetafvalwater afkomstig van het
behandelen van gewassen met gewasbeschermingsmiddelen in dompelbaden of doucheinstallaties wordthetafvalwater niet geloosd.
§ 4.614.64 Gebruiken gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bij open teelt in de openlucht
[Gereserveerd]
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§ 4.65 Reinigen van emballage voor gewassen
Artikel 4.5464.722 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op de teelthet reinigen van emballage voor het opslaan van
gewassen
indeopenluchtalsgewasbeschermingsmiddelenmetmechanischespuitapparatuurof
meststoffenwordentoegepast.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingopsubstraatteelt.
Artikel 4.547 (teeltvrijezone4.723(melding)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam met
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.722,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
gewasbeschermingsmiddelen3.Eenmeldingbevat:
a.wordtvanafdeinsteekvaneenoppervlaktewaterlichaameenteeltvrijezoneaangehoudenvan:
1°.[PM]centimeterbijdeteeltvanneerwaartstebespuitengewassen,
2°.[PM]centimeterbijdeteeltvanzijwaartsofopwaartstebespuitengewassen,
3°. [PM] centimeter in geval van een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in bijlage 1 bij
hetUitvoeringsbesluitMeststoffenwet,en
4°.[PM]centimetertotbraakliggendland.
2. Als gewassen zijn geteeld volgens biologische productiemethoden is het eerste lid niet
vantoepassing.
Artikel4.548 (gewasbeschermingsmiddelenbinnenteeltvrijezone)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam
metgewasbeschermingsmiddelenwordenbinneneenteeltvrijezoneenophettalud
geen
gewasbeschermingsmiddelengebruikt.
Artikel4.549 (meststoffenbinnenteeltvrijezone) Methetoogophetvoorkomenvan
verontreinigingvanhetoppervlaktewaterlichaammet meststoffen:
a. wordenbinneneenteeltvrijezonegeenmeststoffengebruiktdelozingsroutes, en
b. [PM] cm van een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in de bijlage bij artikel 3 van
hetUitvoeringsbesluitMeststoffenwetgeenmeststoffengebruikt.
Artikel4.550 (emissiebeperkingbijtoepassengewasbeschermingsmiddelen)
1.Methetoogopdebeschermingvandegezondheidenhetvoorkomenvanverontreiniging vanhet
oppervlaktewaterlichaamwordt: a.gebruikgemaaktvaneendriftreducerendespuittechniekenmeteen
emissiereductievan90% ofmeerbijneerwaartstebespuitengewassenen[PM]%ofmeerbijopwaartsen
zijwaartste bespuitengewassen, b.gebruiktgemaaktvankantdoppenbijdebespuitingvandebuitenste
gewasrij,
c. gewerkt binnen de randvoorwaarden voor een doelmatig gebruik van de spuittechniek.
2.Degenediegewasbeschermingsmiddelentoepast,toontaandataanheteerstelid wordt
voldaan.
3.[PMTechnieken]
Artikel4.551 (emissiebeperkingbijtoepassenmeststoffen)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam met
meststoffenwordenbuitendeteeltvrijezonemeststoffenzotoegepastdatdezenietinde teeltvrije
zoneterechtkunnenkomen.
2b. Degenedie de meststoffentoepast,toontaandataanheteerstelidwordtvoldaanlocatie vanhet
lozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
§ 4.62 Spoelen van emballage voor gewassen
Artikel4.552 (toepassingsbereik)
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Deze paragraaf is van toepassing op het spoelen van emballage voor het opslaan van gewassen.
Artikel 4.5534.724 (lozingroutes afvalwater nietbiologischniet-biologisch geteelde
gewassen)
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1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het spoelenreinigen van emballage voor het opslaan van nietbiologischnietbiologisch geteelde gewassen verspreidovergeloosdopofin de onverharde bodem ofineen
vuilwaterriool.
2. Als lozen op of in de bodem technisch niet mogelijk is,Inafwijkingvanheteerstelid kan het
afvalwater worden geloosd opofindebodemof in een vuilwaterriool alseen maatwerkvoorschrift
isgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.5544.725 (lozingroutes afvalwater biologisch geteelde gewassen)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het spoelenreinigen van emballage voor het opslaan van biologisch geteelde
gewassen verspreidovergeloosdopofin de onverharde bodem,ineen oppervlaktewaterlichaam
ofineenvuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdopofindebodem,in
een
oppervlaktewaterlichaamofineenvuilwaterrioolalseenmaatwerkvoorschriftisgesteld
waarineen
anderelozingsrouteistoegestaan.
2. Als lozen op of in de bodem technisch niet mogelijk is, kan het afvalwater worden geloosd in
een oppervlaktewaterlichaam.
3. Als lozen op de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam technisch niet mogelijk is, kan
het afvalwater afkomstig van biologisch geteelde gewassen worden geloosd in het
vuilwaterriool.
Artikel 4.5554.726 (lozen oppervlaktewaterlichaam biologisch geteelde gewassen)
MetVoor het oogophetbeperkenvanverontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaam doortelozen
afvalwater afkomstig van het spoelenreinigen van emballage voor het
opslaan van biologische geteelde gewassen inhetdatwordtgeloosdineen
oppervlaktewaterlichaam, is de emissiegrenswaarde 100mg/l voor onopgeloste stoffen in
ieder,gemetenineen steekmonster 100milligramperliter.
Artikel 4.5564.727 (lozen vuilwaterriool)
Met het oog op de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het
beheervanafvalwaterenhetbeperkenvanverontreinigingvaneen oppervlaktewaterlichaamdoorte
lozen1.Voorhet afvalwater afkomstig van het spoelenreinigen van emballage voorhetopslaan
vangewassen,datwordtgeloosd in een vuilwaterriool, is de emissiegrenswaarde 300mg/l
voor onopgeloste stoffen inieder, gemetenineen steekmonster 300milligramperliter.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalssprakeisvanbiologischgeteeldegewassen.
Artikel4.728 (riooltekening) Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropde
lozingsroutesenlozingspuntenzijn aangegeven.
Artikel 4.5574.729 (afvalwater: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvanhetafvalwater is NEN 6600-I van
toepassing en een monster is niet gefilterd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van
toepassing.
3. Op eenanalysehetanalyseren van eenmonstervoor onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van
toepassing.
§ 4.634.66 Spoelen van bloembollengewassen
Artikel 4.5584.730 (toepassingsbereik)
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Deze paragraaf is van toepassing op het spoelen van bloembollengewassen, met uitzondering van
bloembollenen-knollenen biologisch
geteelde bloembollengewassen.
Artikel4.731 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.730,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.de
lozingsroutes,en b.delocatievanhet
lozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.5594.732 (bodembescherming)
Met het oog op het beperken van verontreiniging van de bodem eneenoppervlaktewaterlichaam
kanhetslibdatontstaat wordt bij het spoelen eenbezinkbassingebruiktdat:vangewassen gelijkmatig
wordenverspreidoverlandbouwgrondenwaardegewassenzijngeteeld.
a.gedimensioneerdisvolgensdehandreikingbezinkbassins,en
b. direct na aanleg en vervolgens elke vijf jaar conform de handreiking bezinkbassins door
eenonafhankelijkdeskundigewordtbeoordeeldopdedeugdelijkheidvanhetfunctioneren
vanhet
bezinkbassin.
Artikel 4.5604.733 (preventie en hergebruik)
1. Met het oog op het beperken van de verontreiniging van en de hoeveelheid afvalwater wordt
bij het
spoelen:
a. het spoelwater hergebruikt,
b. het spoelproces onderverdeeld in voorspoelen en naspoelen,
c. alleen naspoelwater geloosd dat niet meer geschikt is voor hergebruik, en
d. de hoeveelheid naspoelwater geminimaliseerd.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingbijhetspoelenvandrooggeschoondepreiofasperges.
Artikel 4.5614.734 (lozingsroutes afvalwater)
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1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
gelijkmatig verspreid over debodemwaargewassenzijngeteeldlandbouwgronden.
2.Hetafvalwaterkanookwordengeloosdineenvuilwaterrioolalshet
verspreidenoverlandbouwgrondenredelijkerwijsnietmogelijkis.
3.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwatergelijkmatigwordenverspreid over
landbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere lozingsroute
istoegestaan.
Artikel4.735 (lozenopvuilwaterriool) Voorhetafvalwaterdatwordtgeloosdineen
vuilwaterriool,isdeemissiegrenswaarde300 mg/l
vooronopgelostestoffen,gemetenineensteekmonster.
Artikel4.736 (riooltekening) Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropde
lozingsroutesenlozingspuntenzijn aangegeven.
Artikel4.737 (afvalwater:meetmethoden)
1.Ophetbemonsterenvanhetafvalwater isNEN6600-Ivantoepassingeneenmonster isniet
gefilterd.
2.OphetconserverenvaneenmonsterisNEN-EN-ISO5667-3vantoepassing.
3.Ophetanalyserenvaneenmonstervoor onopgelostestoffenisNEN-EN872van
toepassing.
§ 4.644.67 Spoelen van gewassenbloembollen en -knollen
Artikel 4.5624.738 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het spoelen van gewassen,metuitzonderingvannietbiologischgeteelde bloembollen en–
enbiologischgeteeldegewassenknollen.
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Artikel4.739 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.738,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.740 (aanwijzingmodules:bodemonderzoek) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,
bedoeldinartikel4.738,wordtvoldaanaanderegelsover het
bodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1.
Artikel4.741 (bodembeschermingbijspoelenbezinkbassin)
1.Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvandebodemwordtbijhet spoeleneen
bezinkbassingebruiktdat: a.isaangelegdvolgensdeHandreikingaanleg,beheeren
monitoringbezinkbassins voordebloembollensector,en
b. direct na aanleg en vervolgens elke vijf jaar volgens die handreiking dooreen
onafhankelijkdeskundigewordtbeoordeeldopdedeugdelijkheidvanhetfunctionerenvan het
bezinkbassin.
2.Hetslibdatinhetbezinkbassinachterblijft,kangelijkmatigwordenverspreid over
landbouwgrondenwaardebloembollenen-knollenzijngeteeld.
Artikel 4.5634.742 (preventie en hergebruik)
1. Met het oog op het beperken van de verontreiniging van en de hoeveelheid afvalwater wordt
bijhet
spoelen:
a. het spoelwater hergebruikt,
b. het spoelproces onderverdeeld in voorspoelen en naspoelen,
c. alleen naspoelwater geloosd dat niet meer geschikt is voor hergebruik, en
d. de hoeveelheid naspoelwater geminimaliseerd.
2. Als het te lozen afvalwater afkomstig is van het spoelen van drooggeschoonde prei of
asperges,isheteerstelidnietvantoepassing.
Artikel 4.564 (lozingsroutes4.743(lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
gelijkmatig verspreid over debodemwaargewassenzijngeteeldlandbouwgronden.
2. Alslozenindebodemtechnischnietmogelijkis,Inafwijkingvanheteerstelid kan het
afvalwater wordengeloosdineenvuilwaterrioolgelijkmatigwordenverspreidover
landbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere lozingsrouteis
toegestaan.
Artikel4.565 (lozenopvuilwaterriool) Methetoogopdebeschermingvandedoelmatige
werkingvandevoorzieningenvoorhetbeheer vanafvalwaterenhetbeperkenvanverontreinigingvaneen
oppervlaktewaterlichaambijhet
lozen in een vuilwaterriool, is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen in ieder
steekmonster300milligramperliter.
Artikel4.567 (afvalwater:meetmethoden)
1. Op een bemonstering is NEN 6600-I van toepassing en een monster is niet gefilterd.
2. Op de conservering van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Op een analyse van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.
§ 4.654.68 Spoelen van biologisch geteelde gewassen
Artikel 4.5684.744 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het spoelen van biologisch geteelde gewassen.
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Artikel4.745 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.744,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.de
lozingsroutes,en b.delocatievanhet
lozingspunt.
Dezeparagraafis4.Ditartikelisniet van toepassing op het spoelen van biologisch geteelde
gewassenalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.5694.746 (preventie en hergebruik)
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1. Met het oog op het beperken van de hoeveelheid te lozen afvalwater afkomstig van het
spoelen
wordt het spoelwater hergebruikt.
2.Hetslibdatnahetspoelenachterblijft,kangelijkmatigwordenverspreidover
landbouwgrondenwaardegewassenzijngeteeld.
Artikel 4.5704.747 (lozingsroutes afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het spoelen gelijkmatig verspreid over debodemwaargewassenzijn
geteeldlandbouwgronden.
2. Alslozenoverdebodemtechnischnietmogelijkis,kan Het afvalwater kanook worden
geloosd in een vuilwaterriool alshetverspreidenoverlandbouwgronden redelijkerwijs
nietmogelijkis.
3. Als lozen over de bodem of in een vuilwaterriool technisch niet mogelijk is kan Het
afvalwater kanook worden geloosd in een oppervlaktewaterlichaam alslozenineen vuilwaterriool
nietmogelijkis,omdatdeafstandtothetdichtstbijzijndevuilwaterrioolmeerdan
40mis,gerekendvanafdeperceelsgrensvandebedrijfslocatiewaarhetafvalwatervrijkomt.
4.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwatergelijkmatigwordenverspreidover
landbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere lozingsrouteis
toegestaan.
Artikel 4.5714.748 (lozen vuilwaterriool)
Met het oog op de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer
vanafvalwaterenhetbeperkenvanverontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaambijhet
lozen
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vanafvalwaterafkomstigvanVoor het spoelenafvalwaterdatwordtgeloosd in een vuilwaterriool, is
de emissiegrenswaarde vooronopgelostestoffeniniedersteekmonster300 milligramperliter.300
mg/l
vooronopgelostestoffen,gemetenineensteekmonster.
Artikel 4.5724.749 (lozen oppervlaktewaterlichaam)
MetVoor het oogophetbeperkenvanverontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaambij hetlozen
van afvalwater afkomstigvanhetspoelendatwordtgeloosd in een oppervlaktewaterlichaam, is
de emissiegrenswaarde
100mg/l voor onopgeloste stoffen inieder,gemetenineen steekmonster 100milligramper liter.
Artikel4.750 (riooltekening) Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropde
lozingsroutesenlozingspuntenzijn aangegeven.
Artikel 4.5734.751 (afvalwater: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvanafvalwater is NEN 6600-I van
toepassing en een monster is niet gefilterd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van
toepassing.
3. Op eenanalysehetanalyseren van eenmonstervoor onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van
toepassing.
§ 4.664.69 Sorteren van biologischniet-biologisch geteeld fruit
Artikel 4.5744.752 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het sorteren van biologischniet-biologisch geteeld fruit
met behulpvan
water.
Artikel 4.575 (lozingroutesafvalwater4.753(melding)
1. Met Het oogophetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordthettelozenafvalwater afkomstig
van het sorteren gelijkmatig verspreid over de onverharde bodem waar gewassenzijn
geteeld.isverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.752,teverrichten zonderdittenminstevier
wekenvoorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
2. Als lozen over de bodem technisch niet mogelijk is kan het afvalwater worden geloosd
ineenvuilwaterriool.
3.Alslozenoverdebodemofineenvuilwaterriooltechnischnietmogelijkiskanhet afvalwater
wordengeloosdineenoppervlaktewaterlichaam.
Artikel4.576 (lozenoppervlaktewaterlichaam) Methetoogophetbeperkenvan
verontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaambijhet lozenafvalwaterafkomstigvanhet
sorteren,zijndeemissiegrenswaardeninieder steekmonsterdewaarden,genoemdintabel4.576.
Tabel 4.576
Stoffen

onopgelostestoffen
chemischzuurstofverbruik
biologischzuurstofverbruik

Emissiegrenswaarde
uitgedruktinmilligram
perliter
100
300
60

3.Eenmeldingbevat:
a.delozingsroutes,en Artikel4.577 (lozenvuilwaterriool) Methetoogopdebescherming
vandedoelmatigewerkingvandevoorzieningenvoorde inzamelingenhettransportvanafvalwater
bijhetlozenineenvuilwaterriool:
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a.wordthetafvalwatergeleiddooreenzuiveringsvoorzieningdieonder
gestandaardiseerdeomstandighedentenminste95%reductievande
gewasbeschermingsmiddelenwaarborgt,en
b. is de emissiegrenswaardevooronopgelostestoffeniniedersteekmonster300milligramper
literlocatievanhetlozingspunt.
Artikel4.578 (afvalwater:meetmethoden)
1. Op een bemonstering is NEN 6600-I van toepassing en een monster is niet gefilterd.
24. OpdeconserveringvaneenmonsterisNEN-EN-ISO5667-3Ditartikelisniet van toepassing
alsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezeninhoofdstuk3.
3.Opeenanalysevanstoffenisvantoepassing:
a.vooronopgelostestoffen:NEN-EN872,
b. voor het biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2, en
c.voorchemischzuurstofverbruik:NEN6633, enwordenonopgelostestoffen
meegenomenindeanalyse.
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§ 4.67 Sorteren van niet biologisch geteeld fruit
Artikel4.579 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het sorteren van niet biologisch geteeld fruit met behulp
van
water.
Artikel 4.5804.754 (preventie en hergebruik afvalwater)
Met het oog op het beperken van de hoeveelheid te lozen afvalwater en het beperken van
de verontreiniging van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen wordt het afvalwater
afkomstig van het sorteren hergebruikt totdathethiervoornietlangergeschiktis.
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Artikel 4.5814.755 (lozingroutes afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het sorteren vanniet-biologischgeteeldfruit gelijkmatig verspreid over de
onverhardebodemwaargewassenzijngeteeldlandbouwgrondenofgeloosdineen vuilwaterriool.
2. Alslozenopofindebodemtechnischnietmogelijkis,Inafwijkingvanheteerstelid kan het
afvalwater gelijkmatigwordenverspreidoverlandbouwgrondenof worden geloosd in heteen
vuilwaterriool alseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsroute istoegestaan.
Artikel 4.5824.756 (lozen vuilwaterriool)
1. Met het oog op de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor
de inzameling en het transport van afvalwater en het beperken van de verontreiniging van
eenoppervlaktewaterlichaambijhetlozenvanafvalwaterinhetvuilwaterriool:
1.Afvalwaterdatwordtgeloosdineenvuilwaterriool:
a. wordt hetafvalwater geleid door een zuiveringsvoorziening die onder
gestandaardiseerdeomstandigheden ten minste 95% reductie van de
gewasbeschermingsmiddelen waarborgt, en
b. isdevoldoetaaneen emissiegrenswaarde van300mg/l voor onopgeloste stoffen in
ieder,gemetenineen steekmonster 300milligramperliter.
2. Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanals De zuiveringsvoorziening:
a. bestaat uit een voorzuivering met een lamellenfilter,
b. bestaat uit een nazuivering met een ozoninstallatie en actief koolfilter, en
c. voldoet aan despecificatiesvan tabel 4.5824.756.
Tabel 4.5824.756
Sorteerinstallati
emeteen
capaciteit tot en
met 8 kubieke
meterm3 te
gebruiken water
Inhoud lamellenfilter (,in m3)
Capaciteit lamellenfilter (,in m3/uur)
Capaciteit ozonfilter (,in m3/uur)
Verbruik ozon (,in gram/m3 tebehandelen
afvalwater) datwordtbehandeld

1,5
2
1
20

Contacttijd in ozoninstallatie (,in minuten)
Contacttijd in actief koolfilter (,in minuten)

30
20

Sorteerinstallati
emeteen
capaciteitvan
meer dan 8 tot
enmet 16
m3 te kubieke
meter te
6
4
3
20
30
20

Artikel4.757 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.5834.758 (afvalwater: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvanafvalwater is NEN 6600-I van toepassing en
een monster is niet gefilterd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Op eenanalysehetanalyseren van eenmonstervoor onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van
toepassing.
§ 4.68 Assimilatiebelichting4.70 Sorteren van biologisch geteeld fruit
Artikel 4.5844.759 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafisvantoepassingophetsorterenvanbiologischgeteeldfruitmetwater.
Artikel4.760 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.759,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijkingtemelden.
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3.Eenmeldingbevat:
a.delozingsroutes,en b.delocatie
vanhetlozingspunt.

4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.761 (lozingroutesafvalwater)
1.Methet oogophetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordthettelozenafvalwater afkomstig
van het sorteren gelijkmatig verspreid over landbouwgronden.
2.Hetafvalwaterkanookwordengeloosdineenvuilwaterrioolalshetverspreiden over
landbouwgrondenredelijkerwijsnietmogelijkis.
3.Hetafvalwater kan ook worden geloosd in een oppervlaktewaterlichaam als lozen in een
vuilwaterrioolnietmogelijkis, omdat de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool meer dan
40
mis,gerekendvanafdeperceelsgrensvandebedrijfslocatie waarhetafvalwatervrijkomt.
4.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengelijkmatigwordenverspreid over
landbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere lozingsrouteis
toegestaan.
Artikel4.762 (lozenoppervlaktewaterlichaam) Voorhetafvalwaterdatwordtgeloosdin
eenoppervlaktewaterlichaam,zijnde emissiegrenswaarden,dewaarden,bedoeldintabel
4.762,gemetenineensteekmonster.
Tabel 4.762
Stoffen
onopgelostestoffen
chemischzuurstofverbruik
biochemischzuurstofverbruik

Emissiegrenswaardeinmg/l
100
300
60

Artikel4.763 (lozenvuilwaterriool) Voorhetafvalwaterdatwordtgeloosdineen
vuilwaterriool,isdeemissiegrenswaarde300mg/l vooronopgelostestoffen,gemetenineen
steekmonster.
Artikel4.764 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.765 (afvalwater:meetmethoden)
1.Ophetbemonsterenvanafvalwater isNEN6600-Ivantoepassingeneenmonsteris niet
gefilterd.
2.OphetconserverenvaneenmonsterisNEN-EN-ISO5667-3vantoepassing.
3.Bijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgelostestoffenmeegenomenenop het
analyserenisvantoepassing:
a.vooronopgelostestoffen:NEN-EN872, b.voorbiochemischzuurstofverbruik:ISO
5815-1/2ofNEN-EN1899-1/2,en c.voorchemischzuurstofverbruik:NEN6633.
§ 4.71 Assimilatiebelichting
Artikel4.766 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het toepassen van assimilatiebelichting in een kas.
Artikel4.767 (melding)
1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.766, te verrichten zonder dit ten minste
vierwekenvoorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
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Artikel 4.5854.768 (lichthinder) Methetoogophetbeperkenvanlichthinderenhet
beschermenvandeduisternisenhetdonkere landschapbijhettoepassenvanassimilatiebelichting:
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a1. is de bovenzijde van de kas vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van
zonsopgang met een lichtscherminstallatie afgeschermd waardoor 98% of meer van de
lichtuitstralingwordtgereduceerdbijBijhettoepassenvanassimilatiebelichtingmet een
verlichtingssterkte van 15.000 lux of meer, isdelichtuitstralingvanzonsondergangtot
zonsopgangverminderddoor:
ba. is de bovenzijde van diede kas tijdensdedonkerteperiodemettevoorzienvan een
lichtscherminstallatie afgeschermd waardoor 98%ofmeervandelichtuitstralingwordt
gereduceerddelichtreductietenminste98%is,en b.degevelvandekaszoafteschermendatop
eenafstandvan10mvande geveldelichtreductietenminste95%isendegebruiktelampenniet
zichtbaar
zijn.
2. Bij hettoepassenvanassimilatiebelichtingmet een verlichtingssterkte van minder dan
15.000 lux, isdelichtuitstralingverminderddoor:
ca. is de bovenzijde van de kas tijdensdenanachtmettevoorzienvan een lichtscherminstallatie
afgeschermd waardoor 74%ofmeervan de lichtuitstralingwordtgereduceerdbijeen
verlichtingssterktevanminderdan15.000lux,enlichtreductie:
1°.tenminste98%istijdensdedonkerteperiode,en
2°.tenminste74%tijdensdenanacht,en
db. is de gevel van de kas van hettijdstipvan zonsondergang tot hettijdstipvan zonsopgang
zo afgeschermdafteschermen dat delichtuitstraling op een afstand van niet meerdantien
meter10m van de gevel metdelichtreductietenminste 95% ofmeerwordt gereduceerdis en de
gebruikte lampen niet zichtbaar zijn.
3.Onderdonkerteperiodewordtverstaandeperiodevan1novembertot1aprilvan18.00tot
24.00uurenvan1apriltot1meienvan1septembertot1novembervanhettijdstipvan eenhalfuurna
zonsondergangtot02.00uur.
4.Onderdenanachtwordtverstaandeperiodevan1novembertot1aprilvan24.00uurtot hettijdstipvan
zonsopgangenvan1apriltot1meienvan1septembertot1novembervan
02.00uurtothettijdstipvanzonsopgang.
Artikel 4.586 (omschakeltechniek4.769(overgangsrecht)
AlssprakeisvanVoor een kas die kleiner is dan 2.500 m2 geldtis tot 1januari2021dat:
enmet31december2020 a. artikel 24.768, eerste lid,
aanhefen onder a, en btweedelid,aanhefenondera, niet van toepassing is, en:
ba. is er totenmet31december2020 in de periode van 1 september tot 1meienmet30 april van
20.00 tot 24.00 uur geen lichtemissie door het toepassen van assimilatiebelichting is, tenzijof
b.is de bovenzijde van de kas waarinassimilatiebelichtingwordttoegepast vanaf het
tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang opzo’nwijze wordtzo
afgeschermd dat de lichtuitstraling met 85% of meer wordt gereduceerd.
§ 4.694.72 Substraatteelt in de open lucht op een niet doorlatendeopenlucht op een nietdoorlatende ondergrond
Artikel 4.5874.770 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op:
a. de substraatteelt van gewassen in de openluchtopeennietdoorlatendeopenluchtopeen nietdoorlatende ondergrond, en
b. de teelt van gewassen op stellingen of in een gotensysteem in de openluchtopenlucht.
Artikel4.771 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.770,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.5884.772 (preventie en hergebruik)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam met
meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen wordt drainwater en hemelwater afkomstig van
substraatteelt van gewassen op een niet doorlatende ondergrond, opgevangen en
hergebruikt.wordt:
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a.drainwaterhergebruikt,
b.hemelwateropgevangenenhergebruikt,en c.is
eenopvangvoorzieningaanwezig.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsbijhetbemestenalleenkunstmeststoffenworden gebruiktdie
overeenlangereperiodewerkzamestoffenafgevenenhetteeltoppervlakniet meer dan 500 m2 is.
3.Heteerstelid,onderb,isnietvantoepassingbij: a.deteeltvangewassen
opstellingenofineengotensysteem,of b.deteeltvanaardbeienop
trayvelden.
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Artikel 4.589 (lozingsroutes4.773(beheer afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt drainwater en hemelwater
afkomstig van de nietdoorlatendeniet-doorlatende ondergrond niet geloosd.
2. Alssprakeisvan Overtollig hemelwater:
a. bij de teelt van aardbeienplanten op trayvelden, en b.nabemestingofbespuitingdeeerstedertig
kubiekemeterperhectareteeltoppervlaksteeds wordtopgevangen,
kan hetresterendeovertolligehemelwater worden geloosd in een
oppervlaktewaterlichaam. alseenopvangvoorzieningvoorhemelwatertevolraakt, en:
3.Alssprakeisvanovertollighemelwater: a.nabemestingenbespuitingaltijddeeerstehoeveelheid
drainwaterenhemelwaterinde opvangvoorziening kan worden opgevangen, waarbij deze
hoeveelheid in m3/ha teeltoppervlak is:1°.30 bijdeteeltvanaardbeienplantenoptrayvelden,en
a.2°.50 bij substraatteeltof de teelt van overige gewassen andersdanaardbeienplantenop
trayvelden, en
b.nabemestingofbespuitingdeeerstevijftigkubiekemeterperhectareteeltoppervlaksteeds wordt
opgevangen,
kanb. het resterende overtollige hemelwater wordenwordt geloosd invia een
oppervlaktewaterlichaamoverstortvoorziening dieisaangebrachtvoordeopvangvoorziening.
43. Als sprake is van een teeltoppervlak van niet meer dan vijfhonderd vierkante meter
enHeteersteentweedelidzijnnietvantoepassingals bij het bemesten vangewassen alleen
gebruik wordt gemaakt van meststoffenkunstmeststoffen die over een langere periode
werkzame stoffen afgeven,is en het eerstelidteeltoppervlak niet van toepassingmeer dan
500 m2 is.
5.Alsdecapaciteitvandeopvangvoorzieningvoordrainwaterofhemelwatervolledigis benut wordt
het hemelwater geloosd via een overstortvoorziening die is aangebracht voor de
opvangvoorziening.
Artikel4.590 (lozenoppervlaktewaterlichaam)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam met
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meststoffenofgewasbeschermingsmiddelenisbijsubstraatteeltvangewassenparagraaf4.61 van
overeenkomstigetoepassing.
§ 4.704.73 Substraatteelt in de open luchtopenlucht op een doorlatende ondergrond
Artikel 4.5914.774 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op hetde substraatteelt van gewassen in de open
luchtopenlucht op een
doorlatende ondergrond.
Artikel4.775 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.774,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.5924.776 (preventie af- en uitspoeling)
Met het oog op het beperken van uitspoeling van meststoffenen
gewasbeschermingsmiddelenkunstmeststoffen in een oppervlaktewaterlichaam
wordt bij de substraatteelt van gewassen op een doorlatende ondergrond bij bemesting alleen
gebruikgemaaktvan:
a. meststoffenkunstmeststoffengebruikt die over een langere periode de werkzame
bestanddelen afgeven, of
b. een druppelsysteem gebruikt, waarbij de watergift en de
meststoffengiftkunstmeststoffenafgift is afgestemd op de behoefte van het gewas en de
relevante specifieke teeltomstandigheden.
§ 4.74 Afvalwater van kassen
Artikel4.593 (lozenoppervlaktewaterlichaam) Methetoogophetvoorkomenvan
verontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaammet meststoffenofgewasbeschermingsmiddelenis
bijsubstraatteeltvangewassenparagraaf4.61
‘Gebruikvangewasbeschermingsmiddelenenmeststoffenbijteeltopenlucht’van
overeenkomstigtoepassing.
§ 4.71 Drainwater bij substraatteelt in een kas
Artikel 4.5944.777 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van drainwaterafvalwater afkomstig van
substraatteeltinuit een
kas.,met
Artikel 4.595 (routes voor het lozen van afvalwater) Methetoog ophetdoelmatig
beheervanafvalwaterwordtdrainwaterineenvuilwaterriool geloosduitzonderingvan
drainwaterendrainagewater.
Artikel 4.596 (zuiveringgewasbeschermingsmiddelen4.778(melding) Methetoogop
hetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordtdrainwaterdat gewasbeschermingsmiddelenbevat
geleiddooreenzuiveringsvoorziening,diebijeeninde regelingactiviteitenleefomgevingbeschreven
gestandaardiseerdemethodeminimaal95% vandegewasbeschermingsmiddelenverwijdert.
Artikel4.597 (emissienormenstikstof)
1. Het telozendrainwaterbevatperhectareperjaarnietmeerstikstofdandewaarden,
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genoemdintabel4.597isverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.777,teverrichten zonderdit
tenminstevierwekenvoorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
2.[PMVaststellingcategorieënvangewassen].
3. De hoeveelheid totaal stikstof, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend door de in een
jaargeloosdehoeveelheiddrainwatertevermenigvuldigenmethetdaarinaanwezige gehalteaan
nitraatstikstofenammoniumstikstof.
Tabel 4.597
Groep

2018-2020

2021-2023

2024-2026

1

25

12,5

6

2

25

17

8
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3

38

25

13

4

50

33

17

5

67

42

21

6

75

50

25

7

100

67

33

8

125

83

42

9

150

100

50

Artikel4.598 (metenenregistrerenvoor emissienormenstikstof)
1. Met het oog op het bepalen van de emissie van meststoffen worden de volgende
parametersgemeten: a.dehoeveelheiddrainwaterdatwordtgeloosdinkubiekemeter,waarbijde
afwijkingvan denauwkeurigheidvanhetvoordemetinggebruikteinstrumenttenhoogstetienprocent
bedraagt; b.hetgehalteaannitraatstikstofenammoniumstikstof,totaalfosforennatriuminhet
geloosdedrainwater,en
c.geleidingswaardeinhetdrainwater.
2. De hoeveelheid en het gehalte, bedoeld in het eerste lid, wordt gemeten: a.onderaper
periodevanvierweken,beginnendopdag1vanweek1,en b.onderbtenminsteeenmaalper8wekenen
tenminste1maalindeweken49tot52.
3.Deafwijkingvandenauwkeurigheidvandeinstrumentendiewordengebruiktvoorhet metenvande
hoeveelheden,bedoeldinheteerstelid,bedraagttenhoogstetienprocent.
Artikel4.599 (rapportagevoor emissienormenstikstof))
1. Jaarlijks wordt uiterlijk op 30 april aan het bevoegd gezag een rapportage met de volgende
gegevensovergelegd:
a. de gegevens, bedoeld in artikel [PM], over het aan die datum voorafgaande kalenderjaar,
b.demaximaaltoegestanehoeveelheidtotaalstikstof,bedoeldinartikel[PM],overhetaan die datum
voorafgaande kalenderjaar, berekend aan de hand van de gegevens, bedoeld in onderdeela,
en
c. de hoeveelheid totaal stikstof en totaal fosfor in het geloosde drainwater, bedoeld in
artikelo1overhetaandiedatumvoorafgaandekalenderjaar,berekendaandehandvande gegevens,
bedoeldinonderdeela.
§ 4.72 Drainwater bij open teelt in een kas
Artikel4.600 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van drainagewater bij de teelt van gewassen op
materiaaldatinverbindingstaatmetdeondergrondineenkas.
Artikel4.601 (verbruiksnormenstikstofenfosfor)
1.Methetoogopbeperkenvanverontreinigingvandebodemenhetoppervlaktewaterlichaam met
meststoffen:
a. zijn de hoeveelheden toe te dienen water en meststoffen afgestemd op de behoefte van
het gewas, waarbij rekening wordt gehouden met de relevante specifieke
teeltomstandigheden, en b.bedragendetoegestanehoeveelhedenaantotaalstikstofentotaalfosfor
uitgedruktin kilogram per hectare niet meer dan de in tabel 4.601 genoemde waarden.
Tabel 4.601 Tenhoogstetoegestaanverbruikvanstikstofenfosfor
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Totaal stikstofin
kgN/ha/jr
Sierteelt
Alstroemeriabelicht,Chrysant
Zomerbloemenjaarrondteelt
Alstroemeriaonbelicht
Amaryllis
Anjer,Freesia
Irisonbelicht
Leliebelicht
Lelieonbelicht
Snijgroen
Sierteeltoverig
Fruit
Groenten
Sla
Bladgewassenoverig
Vruchtgroenten
Radijs
Groentenoverig

Totaal fosfor in
kgP/ha/jr

2500
2500
2000
1500
1500
1000
1250
1250
1000
1000
1000

350
550
350
550
350
150
350
150
750
350
150

2000
2000
2000
1500
1000

350
750
550
350
150

Artikel4.602 (emissiebepaling)
1.Methetoogophetbepalenvandeemissievanmeststoffenwordendevolgende parameters
gemetenofgeregistreerd: a.dehoeveelheiddrainagewaterdiewordthergebruiktinkubieke
meter, b.dehoeveelheiddrainagewaterdiewordtgeloosdinkubiekemeter, c.dehoeveelheid
voedingswaterdiewordttoegediendinkubiekemeter, d.hetgehaltenitraatstikstofen
ammoniumstikstofinkilogramperkubiekemeter, e.hetgehaltetotaalfosforinkilogramper
kubiekemeter, f.pergewasofgroepvangewassenmeteenzelfdebemestingsniveau,hetgehalte
aan totaalstikstofentotaalfosforindebodemopbasisvaneenrepresentatief grondmonster; g.
naelkgebruikvanmeststoffendehoeveelheidinkilogramperhectaretoegediende meststoffen
ondervermeldingvandesamenstellingvandemeststof, h.hetgewasofdegewassendieworden
geteeldenhetteeltoppervlakpergewas endeteeltperiode,en
i.jaarlijksdeop1januariaanwezigemeststoffenondervermeldingvandemerknaamdieop de
verpakkingisvermeld,denaamenhetadresvandeleveranciersendehoeveelheid, uitgedruktin
kilogrammenofliters.
2. De hoeveelheden, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en c, worden gemeten per periode
vanvierweken,beginnenopdagéénvanweekéén.
3. De gehalten, bedoeld in het eerste lid, onder de en e, worden ten minste eenmaal per
dertienwekengemeten,beginnendopdagéénvanweekéén.
Artikel4.603 (metenenregistreren)
1. De afwijking van de nauwkeurigheid van de instrumenten die worden gebruikt voor het
metenvandehoeveelheden,bedoeldinartikel4.602,eerstelid,bedraagttenhoogstetien procent.
2.Omdebehoeftevandegewassenaanmeststoffenalsbedoeldinartikel4.602,eerstelid, onderf,te
bepalen,wordtpergewasofgroepvangewassenmethetzelfdebemestingsniveau: a. ten minste
eenmaal per kwartaal een representatief grondmonster genomen en de hoeveelheidtotaal
stikstofentotaalfosforbepaald, b.dehoeveelheidtoegediendemeststoffengeregistreerdonder
vermeldingvande samenstellingvandemeststofendeoppervlaktediewordtbemest,en c.dehoeveelheid
toegediendetotaalstikstofentotaalfosforperoppervlakte-eenheidper jaargeregistreerd.
3.Hetverbruikaantotaalstikstofentotaalfosforwordtuitgedruktinkilogrammentotaal stikstofen
totaalfosfor.Ditverbruikwordtberekenddoorvooriedereteonderscheiden samenstellingvan
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demeststoffenhetverbruikvantotaalstikstofentotaalfosforteberekenenenvervolgensde somvande
uitkomstenvandieberekeningentenemen.
Artikel4.604 (rapportage)
1.Degenediedrainwaterloostdientuiterlijkop30aprilbijhetbevoegdgezageen rapportage
inoverhetvoorgaandekalenderjaar.
2.Derapportagebevatdevolgendegegevens:
a. de gegevens,bedoeldinartikel4.602,lozingsroutes,en b.de
locatievanhetlozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.779 (lozingsroutesafvalwater)
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stikstofentotaalfosforpervierkantemeter overhetkalenderjaar,uitgaandevandegegevensondera,
en c.deberekendehoeveelheidtotaalstikstofentotaalfosforinhetdrainagewaterdie overkalenderjaar
isgeloosd,uitgaandevandegegevensondera.
Artikel 4.605 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1.Methetoogopdebetrouwbaarheidvanmetingen: a.isopde
monsternameNEN6600-1vantoepassingen b.iseenmonster
nietgefilterd.
2. Op de conservering van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3.Opeenanalysevandestoffen,genoemdinartikel[PM]isvantoepassing: a.voor
nitraatstikstof:NEN-EN-ISO13395, b.voorammoniumstikstof:NEN6646,NEN-ENISO11732ofNEN6604, c.voortotaalfosfor:NEN-EN-ISO15681-1enNEN-EN-ISO
15681-2, enwordendeonopgelostestoffenmeegenomenindeanalyse.
§ 4.73 Condenswater in een kas
Artikel4.606 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetlozenvan
condenswaterafkomstigvandebinnenkant van
eenkasdatviacondensgootjesisverzameld.
Artikel4.607 (lozingsroutesafvalwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt hettelozenafvalwaterafkomstig van
debinnenkantvaneenkasgeloosd:
a.ineenoppervlaktewaterlichaam, b.
op of in de bodem, of c.ineen
hemelwaterriool.
2. Als condenswater afkomstig is van een kas waar gewasbeschermingsmiddelen of
biociden worden toegepast wordt het afvalwater niet geloosd.
§ 4.74 Reinigen van kassen
Artikel4.608 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetlozenvana.
hethemelwateruiteen hemelwaterafvoersysteem,condenswaterdatnietisverontreinigdmet
gewasbeschermingsmiddelenofbiocidenen afvalwater afkomstig van het reinigen van de
buitenkant van een kas.
,geloosdopof Artikel4.609 (lozingsroutesafvalwater) Methetoogophetdoelmatigbeheervan
afvalwaterwordthetlozenafvalwaterafkomstigvan het
reinigengeloosd:
a.indebodemof in een oppervlaktewaterlichaam, en b.
hetoverigeafvalwater geloosdineenvuilwaterriool.
2.Hetoverigeafvalwaterkanookworden geloosd op of in de bodem of in een
oppervlaktewaterlichaamofalslozenineenvuilwaterrioolnietmogelijkis,omdatde afstand
tothetdichtstbijzijndevuilwaterrioolmeerdan40mis,gerekendvanafde perceelsgrensvan
debedrijfslocatiewaarhetafvalwatervrijkomt.
b. op of in de bodem, of
c.ineenhemelwaterriool.
§ 4.75 Hemelwaterafvoersysteem van kassen
Artikel4.610 (toepassingsbereik)
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Dezeparagraafisvantoepassingophetlozenvanhemelwateruiteen
hemelwaterafvoersysteemvaneenkas.
Artikel4.611 (lozingsroutesafvalwater)
Met3. Het oogophetdoelmatigbeheervanafvalwatercondenswater wordt nietgeloosdals het
lozenhemelwateruithetisverontreinigdmetgewasbeschermingsmiddelenofbiociden.
hemelwaterafvoersysteemgeloosd:
a.ineenoppervlaktewaterlichaam,
b4. Inafwijkingvan het eerste lid, onder a, kan het afvalwater worden geloosd op of in de
bodem, of ineenoppervlaktewaterlichaam,alseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineen andere
lozingsrouteistoegestaan.
c.ineenhemelwaterriool.
5. In afwijking van het eerste lid, onder b, kan het afvalwater worden geloosd in een
vuilwaterriool,alseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteis
toegestaan.
Artikel 4.612 (lozenoppervlaktewaterlichaamofbodem4.780(overstortvoorziening)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalwater wordt bij het lozen van hemelwater uit
eenhemelwaterafvoerssysteemvan:
a.eenkasineenoppervlaktewaterlichaam, b.op
ofindebodem,of c.ineenhemelwaterriool,
1.Alshethemelwateruiteenhemelwaterafvoersysteemwordtopgevangenineen
hemelwateropvangvoorzieningwordt geloosd via een overstortvoorziening die is aangebracht
voor de hemelwateropvangvoorziening als.
2.Eenoverstortvoorzieningisnietnodigals een hemelwateropvangvoorziening volis.:
2a. Alseenhemelwateropvangvoorziening een inhoud heeft van 3.500 kubiekemeterm3 of meer
per hectareha teeltoppervlak isdeoverstortvoorzieningnietnodigals:,
ab. condenswater niet in het hemelwaterafvoersysteem kan komen,
bc. gewasbeschermingsmiddelen of biociden zo worden toegepast dat deze niet
in het hemelwaterafvoersysteem kunnen komen, of
cd. in de kas alleen gewassen volgens biologische productiemethoden worden geteeld.
§ 4.76 Afvalwater van kassen
Artikel 4.613 (toepassingsbereik4.781(riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
1.Dezeparagraafisvantoepassingophetlozenvanafvalwaterafkomstiguiteenkas.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingop:
a.condenswaterafkomstigvandebinnenkantvaneenkas,
b. afvalwater afkomstig van het van de buitenkant van een kas,
c.hemelwaterafvoervan§ 4.75 Drainwater bij substraatteelt in een kas,en
[Gereserveerd]
§ 4.76 Drainagewater bij grondgebonden teelt in een kas
[Gereserveerd]
d.drainwaterofdrainagewater.
Artikel4.614 (lozingsroutesafvalwater)
1.Methetoogophetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordthettelozenafvalwater geloosdin
eenvuilwaterriool.
2. Als lozen in een vuilwaterriool niet mogelijk is omdat: a.deafstandtothetdichtstbijzijnde
vuilwaterrioolofzuiveringtechnischwerkwaaropkan wordenaangeslotenengeloosdmeerdan
veertigmeteris,of b.decapaciteitvaneenvuilwaterrioolvanhetperceelwaarhetafvalwatervrijkomt
enis
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aangeslotenonvoldoendeisvoorhettelozendebietendezeoptimaalisbenut, kan
worden geloosd in het oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem.
3. De afstand, genoemd in het tweede lid, onder a, is de kortste lijn waarlangs de
afvoerleidingenzonderoverwegendebezwarenkunnenwordenaangelegd,gerekendvanafde
perceelsgrens waar het afvalwater vrijkomt.
4. Bij het lozen via verschillende lozingsroutes worden eerst de meest
verontreinigde afvalwaterstromen geloosd in een vuilwaterriool.
§ 4.77 Lozen proceswater bij het telen van gewassen in een gebouw
Artikel 4.6154.782 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van proceswater bij de teelt van gewassen op
watercultuur in een gebouw, met uitzondering van hettelenvangewassenin een kas.
Artikel4.783 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.782,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.de
lozingsroutes,en b.delocatievanhet
lozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
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Artikel 4.6164.784 (preventie en hergebruik)
Met het oog op het beperken van de hoeveelheid te lozen afvalwater en het beperken van de
verontreiniging van afvalwater metgewasbeschermingsmiddelenenmeststoffen wordt het
proceswater hergebruikt totdathethiervoornietmeergeschiktis.
Artikel 4.6174.785 (lozingsroutes proceswater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen proceswater:
a. gelijkmatig verspreid over deonverhardebodem,landbouwgronden ofb. geloosd in een
vuilwaterriool.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineen andere
lozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.6184.786 (lozen in vuilwaterriool) Methetoogopdebeschermingvande
doelmatigewerkingvandevoorzieningenvoorhet beheervanafvalwaterenhetbeperkenvan
verontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaam doortelozenproceswaterineenvuilwaterriool,isde
emissiegrenswaardevooronopgeloste stoffeniniedersteekmonster300milligramperliter. Voorhet
afvalwaterdatwordtgeloosdineenvuilwaterrioolisdeemissiegrenswaarde300mg/l vooronopgeloste
stoffen,gemetenineensteekmonster.
Artikel4.787 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.6194.788 (afvalwater: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvanafvalwater is NEN 6600-I van toepassing en
een monster is niet gefilterd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Op eenanalysehetanalyseren van eenmonstervoor onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van
toepassing.
§ 4.78 Reinigen en ontsmettenLozen afvalwater bij het telen van gewassen in een gebouw
Artikel 4.6204.789 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van het
reinigen en ontsmetten van ruimten en apparatuur bij het telen van gewassen in een
gebouw,metuitzonderingvaneenkas.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het telenlozen van gewassenineenkasen
proceswater.
Artikel4.790 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.789,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.de
lozingsroutes,en b.delocatievanhet
lozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.6214.791 (lozingsroutes overig afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het reinigen en ontsmetten geloosd in een vuilwaterriool.
2. Hetafvalwaterkanookgelijkmatigwordenverspreidoverlandbouwgronden als lozen in heteen
vuilwaterriool niet mogelijk is, omdat:
a. de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool ofzuiveringtechnischwerkwaaropkan
wordenaangeslotenengeloosd meer dan veertigmeter40m is, ofgerekendvanaf b. de capaciteit
vaneenvuilwaterrioolvanhetperceelperceelsgrensvandebedrijfslocatie waar het afvalwater
vrijkomt enis.
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aangeslotenonvoldoendeisvoorhettelozendebietendezeoptimaalisbenut,
kan het afvalwater gelijkmatig worden verspreid over de onverharde bodem
3. Als lozen in een vuilwaterriool of op of in de bodem technisch niet mogelijk is kan Het
afvalwater kanook worden geloosd in een oppervlaktewaterlichaam als:
geen gewasbeschermingsmiddelen of biociden zijn toegepast of a. bij de teelt geen
gewasbeschermingsmiddelen of biociden zijn gebruikt, of
b. de gewassen volgens biologische productiemethoden zijn geteeld.
4.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.6224.792 (lozen oppervlaktewaterlichaam)
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MetVoor het oogophetvoorkomenvanverontreinigingvaneen oppervlaktewaterlichaam
bijhetlozenvan afvalwater afkomstig van het reinigen en ontsmetten datwordt
geloosdineenoppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden inieder
steekmonster, de waarden, genoemdbedoeld in tabel
4.6224.792,gemetenineensteekmonster.
Tabel 4.6224.792 Emissiegrenswaarden
Stoffen
Emissiegrenswaarde in mg/l
onopgeloste stoffen
100
biochemisch zuurstofverbruik
60
chemisch zuurstofverbruik
300

Artikel 4.6234.793 (lozen in vuilwaterriool)
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Voorhetafvalwaterdatwordtgeloosdineenvuilwaterrioolisdeemissiegrenswaarde300 mg/l Met
hetoogopdebeschermingvandedoelmatigewerkingvanvoorzieningenvoorhet
beheervanafvalwaterenhetbeperkenvanverontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaam bijhet
lozenineenvuilwaterrioolisdeemissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen in ieder,gemetenin
een steekmonster 300milligramperliter.
Artikel4.794 (riooltekening) Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropde
lozingsroutesenlozingspuntenzijn aangegeven.
Artikel 4.6244.795 (afvalwater: meetmethoden)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsterenvanafvalwater is NEN 6600-I van
toepassing en een monster is niet gefilterd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van
toepassing.
3. OpeenanalysevanBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomenenophetanalyseren is van toepassing:
a. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872,
b. voor het biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2, en
c. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633,.
enwordenonopgelostestoffenmeegenomenindeanalyse.
§ 4.79 Lozen van brijn vanwegevoor goed gietwater
Artikel 4.6254.796 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van brijn afkomstig van het zuiveren van brak
grondwater
voor de bereiding van goed gietwater.
Artikel4.797
[Vervallen]
Artikel 4.626 (routesvoor het4.798(niet lozen van afvalwater)
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt afvalwater afkomstig van het
zuiveren
niet geloosd.
Artikel 4.627 (omschakeltechniek4.799(overgangsrecht) Inafwijkingvanartikel4.798
ishetlozenindebodemtotenmet30juni2022toegestaan bijhettelenvangewasseninkassenals
hiervoorop31december2012eenontheffingals bedoeldinartikel3.90,zevendelid,vanhet
Activiteitenbesluitmilieubeheer,zoalsdattot deinwerkingtredingvanditbesluitgold,wasverleend.
Inafwijkingvanartikel4.626ishetlozenindebodemtot1juli2022toegestaanals: a.sprakeisvan
eenglastuinbouwbedrijf,en b.hetlozenwastoegestaanop1januari2013,en c.een
hemelwateropvangvoorzieningvan500kubiekemeteraanwezigis.
§ 4.80 Lozen van brijn vanwegevoor drinkwater voor landbouwhuisdieren
Artikel 4.6284.800 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van brijn afkomstig van het zuiveren van brak
grondwater voor de bereiding van drinkwater voor landbouwhuisdieren.
Artikel 4.629 (route4.801(nietlozen afvalwater)
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt afvalwater afkomstig van het
zuiveren
niet geloosd.
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§ 4.81 Houden van landbouwhuisdierenDierenverblijven
Artikel 4.6304.802 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op:
a. het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf als,
b.hetopslaanvanspuiwater,en c.hetreinigenenontsmettenvan
veewagens.
2.Indezeparagraafwordtonderhetoprichtenvaneendierenverblijfverstaanhet oprichten,
uitbreidenofvervangenvaneendierenverblijf.
Artikel4.803 (uitzonderingentoepassingsbereik)
1.Deartikelen4.814totenmet4.818en4.825zijnnietvantoepassingop: a.eenhuisvestingssysteemvoor
eendiercategoriealsopeenbedrijfslocatienietmeerdanhet hierinwordenvolgendeaantalvandie
diercategoriewordt gehouden:
a.elfofmeer1°.10 melk- en kalfkoeien behorendtotdediercategoriemelk-van2jaar en
kalfkoeien ouder dantweejaar,
2°.10vleeskalverenjongerdan8maanden,
b.eenentwintigofmeer3°.20 gespeende biggen vandediercategoriebiggenopfok,
4°.15kraamzeugen,guste,dragendezeugen,vleesvarkens,opfokberenenopfokzeugen,
5°.500kippen, c.zestienofmeervarkensvandediercategorievleesvarkens,opfokberenvannietmeer
dan25 kilogramtotzevenmaandenenopfokzeugenvannietmeerdan25kilogramtotdeeerste dekking,
kraamzeugenofgusteendragendezeugen, d.vijfhonderdeneenofmeerstukskippenvande
diercategorieënopfokhennenenhanen vanlegrassendiejongerdanachttienwekenzijn,legkippen,
(groot)ouderdierenvan legrassen,(groot)ouderdierenvanvleeskuikensinopfok,jongerdan19weken,
(groot)ouderdierenvanvleeskuikensofvleeskuikens,
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e.vijfofmeerpaardenvandediercategoriepaarden, f.elfofmeervleeskalkoenenofvleeseendenvande
diercategorie6°.10 vleeskalkoenen, of
7°.10vleeseenden,
b.eenvrijloopstalwaarmelk-enkalfkoeienvan2jaarenouderwordengehouden,of c.een
huisvestingssysteemvoorlandbouwhuisdierendiewordengehoudenvolgensde biologische
productiemethodeenwaargeenmelk-enkalfkoeienvan2jaarenouder wordengehouden, d.een
huisvestingssysteemwaarlegkippenvan18wekenenouderenouderdierenvan legkippenworden
gehoudeninaangepastekooienalsbedoeldinartikel2.71of2.72van hetBesluithoudersvandieren,
en e.eenhuisvestingssysteemvoorvarkens,waarvanhetinpandigleefoppervlakende
oppervlaktevandeverhardeuitloopgroterofgelijkzijnaandieintabel4.803.
2.Ongespeendebiggentellennietmeebijhetvaststellenvanhetaantal
landbouwhuisdierendatwordtgehouden.
3.Ondervrijloopstalwordtverstaaneenhuisvestingssysteemvoormelk-enkalfkoeienvan
2jaarenouderzonderligboxenenmeteenzachtevochtdoorlatendeofabsorberende bodem,
waarbij het totale oppervlakte ten minste het aantal dieren maal 10 m2 is.
Tabel 4.803 Uitgezonderdehuisvestingssystemenvarkens
Inpandig
leefoppervlak in m2
pervarken

Oppervlakte
verhardeuitloopin
m2 per varken

vleesvarkens,opfokberenen
opfokzeugen

1,1

0,7

gespeendebiggen

0,5

n.v.t.

kraamzeugen

6,5

n.v.t.

gusteendragendezeugen

2,5

1,0

Diercategorie

g.25ofmeeranderelandbouwhuisdieren.

Artikel 4.6314.804 (melding)
1. Het is verboden landbouwhuisdierentehoudendeactiviteit,bedoeldinartikel4.802,te
verrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendiebijeen
meldingzijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdieafwijking te melden.
3. Een melding bevat:
a.deaanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel4.630,diezalwordenverricht,
b. de aanduiding, inclusief de omgrenzing, van de locatie waar de activiteit zal worden
verricht,en
c. het aantal landbouwhuisdieren dat ten hoogste zal worden gehouden en de
bijbehorendediercategorie.
Artikel4.632 (registratie)
1.Degenedielandbouwhuisdierenhoudt:
a. registreert uiterlijk iedere laatste dag van de maand het aantal in een dierenverblijf
aanwezige landbouwhuisdieren tijdens die maand, b.zorgtervoordatdeperiodentussende
registratiesvaneenvergelijkbaretijdsduurzijn,en c.bewaartderegistratiesiniedergevaltienjaren.
2. Degene die landbouwhuisdieren houdt beschikt over een opleveringsverklaring als
landbouwhuisdierenwordengehoudenineenhuisvestingssysteemmeteen
luchtwassysteem.
3.Deopleveringsverklaringbevatiniedergevaldevolgendegegevens:
a. perluchtwassysteem: het aantal landbouwhuisdieren perdiercategorie dat ten hoogste per
diercategoriemagzal worden gehouden endemaximaleventilatiebehoeftevandeze
landbouwhuisdieren,
b. demaximalecapaciteitvanhetluchtwassysteeminkubiekemeterperuur,per
dierenverblijf:
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c. het aanstroomoppervlak van het filterpakket in vierkante meter,

458

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

1°.hetaantallandbouwhuisdierenperdiercategorie dattenhoogstezalwordengehouden,
2°.eenbeschrijvingvanhethuisvestingssysteem,en
3°.eenbeschrijvingvanhetventilatiesysteem, c.perdierenverblijfwaarlandbouwhuisdierenworden
gehoudenwaarvooreen geuremissiefactor of een emissiefactor voor zwevende deeltjes (PM10)
bij ministeriële regeling isvastgesteld:1°.eenplattegrondtekeningopschaalmetdeliggingvande
dierenverblijven, deemissiepunteneneenoverzichtvanventilatorenmetdiameter,
2°.eendoorsnedentekeningperdierenverblijfmetdegoothoogte,denokhoogteendehoogte vanhet
emissiepunt,
d. de afmetingen,hetvolumelozingsroutes, en desamenstellingvanhetfilterpakket, e. de
afmetingenlocatie van dedrukkamer,hetlozingspunt.
f. de drukval over het filterpakket uitgedrukt in pascal, g.het
zuurverbruikinlitersperdagalsereenchemischewasstapis,
h. het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp uitgedrukt in kilowattuur,
i. het spuiwaterdebiet uitgedrukt in liters per uur en de spuifrequentie, en
j. het waswaterdebiet uitgedrukt in liters per uur.
4.Indezeparagraafwordtonderemissiepuntverstaanhet puntwaareenrelevante
hoeveelheid emissie buiten het dierenverblijftreedtofwordtgebracht.
5.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.805 (registratie)
1.Erwordtiederemaandeenregistratiebijgehoudenvanhetaantaltijdensdiemaand in een
dierenverblijfaanwezigelandbouwhuisdieren.
2.Deregistratiesvinden uiterlijk iedere laatste dag van de maand plaats en de tijdsduur
tussenderegistratieszijnhetzelfde.
3.Deregistratieswordentenminstetienjaarbewaard.
Artikel 4.6334.806 (bodembescherming)
1. Met het oog op het voorkomen van bodemverontreinigingbijhethoudenvan
landbouwhuisdierenverontreinigingvandebodem:
a. isheeft de vloer van een dierenverblijf voorzienvan een aaneengesloten bodemvoorziening,
en
b. worden vloeistoffen die vrijkomen opgevangen.
2. Heteerstelidisnietvantoepassing als zich direct onder de vloer van het dierenverblijf
een mestkelder bevindt, is het eerste lid, onder a niet van toepassing.: a.dielekdicht
is,en
b.waarbijlekkagebijdevul-,aftap-enroerpuntenendebijbehorendeleidingenwordtbeperkt.
Artikel 4.6344.807 (opslag spuiwater)
Met het oog op het voorkomen van bodemverontreinigingverontreinigingvandebodem wordt het
spuiwater afkomstig vaneen
vaneen luchtwassysteem in een daarvoorbestemdesiloofcontainerlekdichtevoorziening
opgeslagen.
Artikel 4.6354.808 (lozingroute spuiwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen spuiwater afkomstig
van
een luchtwassysteem gelijkmatig verspreid over deonverhardebodemlandbouwgronden.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwatergelijkmatigwordenverspreidover
landbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere lozingsrouteis
toegestaan.
Artikel 4.636 (afvalwater4.809(lozingsroute dierenverblijven en veewagens)
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1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven enveewagens
gelijkmatigegelijkmatig verspreid over deonverhardebodemlandbouwgronden.
2.Alslozenopofindebodemtechnischnietmogelijkisomdatterplaatsegeenvoorziening voor het
beheer van afvalwater aanwezig is, kan het afvalwater worden geloosd op een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwatergelijkmatigwordenverspreid over
landbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere lozingsroute
istoegestaan.
Artikel 4.6374.810 (preventie en hergebruik)
Met het oog op het beperken van de hoeveelheid afvalwater wordt bij het wassenreinigen en
spoelen bij
melkwinning het voorspoelwater hergebruikt.
Artikel 4.6384.811 (lozingsroutes afvalwater melkwinning)
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1. Met het oog op het beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig van het
wassen
reinigen en spoelen bij melkwinning wordt:
a. geloosd: a. in een vuilwaterriool, of b.
gelijkmatigverspreidoverdeonverhardebodem.
b.gelijkmatigverspreidoverlandbouwgronden.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolof gelijkmatig
wordenverspreidoverlandbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteld waarineenandere
lozingsrouteistoegestaan.
Artikel4.812 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.6394.813 (luchtemissies huisvestingssysteem)
Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht voldoet een huisvestingssysteem aan
de bij
ministeriëleregelingvastgesteldeeisen.
Artikel4.814 (emissieammoniakvoor melk-enkalfkoeien)
1.Bijeenhuisvestingssysteemvoordediercategoriemelk-enkalfkoeienvanaftweejaaris de
ammoniakemissiefactorniethogerdandeemissiegrenswaardevoorammoniak,bedoeld intabel
4.814,waarbijdeemissiegrenswaardevan: a.kolomAvantoepassingisopeendierenverblijfdatis
opgerichtopuiterlijk30juni2015, metuitzonderingvaneenhuisvestingssysteemdatdeeluitmaakt
van:
1°.eendierenverblijfdatisopgerichtopuiterlijk30juni2015waarinmelk-enkalfkoeien vanaftwee
jaarwordengehoudenvolgensdebiologischeproductiemethode,
2°.eendierenverblijfdatisopgerichtopuiterlijk1april2008,
3°.eendierenverblijfdatisopgerichtopofna2april2008enwaarvooropuiterlijk31maart
2008eenmilieuvergunningopgrondvanartikel8.1vandeWetmilieubeheerof,alsgeen
milieuvergunningvereistwas,eenbouwvergunningopgrondvanartikel40,eerstelid,vande Woningwet,
isverleend,of
4°.eendierenverblijfdatisuitgebreidopofna2april2008metnietmeerdan20dierplaatsen, b.kolomBvan
toepassingisopeendierenverblijfdatisopgerichtopofna1juli2015en voor1januari2018,en c.kolomCvan
toepassingisopeendierenverblijfdatisopgerichtopofna1januari2018.
2.Alseendierenverblijfvoordehuisvestingvanmelk-enkalfkoeienvanaftweejaaris opgerichtopof
na1juli2015iskolomAinplaatsvankolomBvantoepassingals: a.deomgevingsvergunningvoorhet
bouwenvaneenbouwwerkopgrondvanartikel2.1 vandeWetalgemenebepalingen
omgevingsrechtuiterlijkop30juni2015onherroepelijk was,en
b.hetdierenverblijfuiterlijk30september2016isopgericht,of c.eenaanvraagvooreen
omgevingsvergunningvoorhetbouwenvaneenbouwwerkopgrond vanartikel2.1vandeWetalgemene
bepalingenomgevingsrechtuiterlijkop30juni2015is ingediend,en d.deaanvraagop30juni2015
voldeedaanhoofdstuk2vandeRegelingomgevingsrecht zoalsdietotdeinwerkingtredingvanditbesluit
gold,en e.hetdierenverblijfbinnenvijftienmaandennadatdieomgevingsvergunningvoorhetbouwen
vaneenbouwwerkopgrondvanartikel2.1vandeWetalgemenebepalingenomgevingsrecht
onherroepelijkisgeworden,isopgericht.
Tabel 4.814 Emissiegrenswaardenammoniakmelk- enkalfkoeien
Diercategorie

Emissiegrenswaarde voor ammoniak
inkgammoniakperdierplaatsper jaar

A
melk-enkalfkoeienvan2 jaar
enouder

1

12,2

B

C

11,0

8,6

1
m
Alsheteenhuisvestingssysteembetreftvoorhethoudenvanmelk-enkalfkoeienvanaftweejaardie worden
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beweid,isdeemissiegrenswaarde13,0.

Artikel4.815 (emissieammoniakbijvleeskalveren) Bijeenhuisvestingssysteemvoor
vleeskalverenjongerdanachtmaandenisde ammoniakemissiefactorniethogerdande
emissiegrenswaardevoorammoniakvan2,5kg/j perdierplaatsalshethuisvestingssysteemdeel
uitmaaktvaneendierenverblijfdatis opgerichtopofna1januari2020.
Artikel4.816 (emissieammoniakbijvarkens,kippenenkalkoenen)
1.Bijeenhuisvestingssysteemvoorvarkens,kippenofkalkoenenisde ammoniakemissiefactornietmeer
dandeemissiegrenswaardevoorammoniak,bedoeldin tabel4.816,waarbijdeemissiegrenswaardevan:
a.kolomAvantoepassingisvooreendierenverblijfdatisopgerichtopuiterlijk30juni2015, b.kolomBvan
toepassingisvooreendierenverblijfdatisopgerichtopofna1juli2015, metuitzonderingvaneen
dierenverblijfdatisopgerichtopofna1januari2020,endat dierenverblijfophettijdstipvanoprichting
onderdeelisvaneenippc-installatievoorvarkens ofpluimveealsbedoeldinartikel6.6vanbijlageIbijde
richtlijnindustriëleemissies,en c.kolomCvantoepassingisvooreendierenverblijfdatisopgerichtopofna1
januari2020 alshetdierenverblijfophettijdstipvanoprichtingonderdeelisvaneenippc-installatievoorde
varkens,ofpluimveealsbedoeldinartikel6.6vanbijlageIbijderichtlijnindustriëleemissies.
2.Alseendierenverblijfisopgerichtopuiterlijk31december2006isheteerstelid,aanhefen ondera,niet
vantoepassingalsdetotaleammoniakemissievandeophetbedrijfsperceel aanwezige
huisvestingssystemenniethogerzijndandetotaleammoniakemissiesdiede huisvestingssystemenop
grondvanheteerstelid,berekendopbasisvande emissiegrenswaarden,bedoeldintabel4.816,per
afzonderlijkhuisvestingssysteemzouden mogenveroorzaken.
3.Alseendierenverblijfisopgerichtopofna1juli2015iskolomAinplaatsvankolom Bvantoepassingals:
a.deomgevingsvergunningvoorhetbouwenvaneenbouwwerkopgrondvanartikel2.1 vandeWet
algemenebepalingenomgevingsrechtuiterlijkop30juni2015onherroepelijkis, en
b.hetdierenverblijfuiterlijkop30september2016isopgericht,of c.eenaanvraagvooreen
omgevingsvergunningvoorhetbouwenvaneenbouwwerkopgrond vanartikel2.1vandeWetalgemene
bepalingenomgevingsrechtuiterlijkop30juni2015is ingediend,en d.deaanvraagop30juni2015
voldeedaanhoofdstuk2vandeRegelingomgevingsrecht zoalsdietotdeinwerkingtredingvanditbesluit
gold,en e.hetdierenverblijfbinnenvijftienmaandennadatdieomgevingsvergunningvoorhetbouwen
vaneenbouwwerkopgrondvanartikel2.1vandeWetalgemenebepalingenomgevingsrecht
onherroepelijkis,isopgericht.
Tabel 4.816 Emissiegrenswaardenammoniakvarkens,kippen enkalkoenen
Diercategorie

Emissiegrenswaardevoor ammoniak in
kgammoniakperdierplaatsper jaar

A

B

C

0,21

0,21

0,21

varkens
gespeendebiggen
kraamzeugen

2,9

2,9

2,5

gusteendragendezeugen

2,6

2,6

1,3

vleesvarkens,opfokberenen
opfokzeugen

1,6

1,5

1,1

kippen
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opfokhennenjongerdan18
weken:



0,0062

0,0063

0,0063

–

0,110

0,051

legkippenvan18weken en
ouder

0,125

0,068

0,068

ouderdierenvanlegkippen

0,150

0,150

0,150

–

0,183

0,183

ouderdierenvan vleeskuikens,
van18weken

0,435

0,435

0,250

vleeskuikens

0,045

0,035

0,024

–

0,493



nietbatterijhuisvesting

ouderdierenvanvleeskuikens,
jongerdan18weken

kalkoenen
vleeskalkoenen

0,49
mAlshetbatterijhuisvestingbetreftwaarbijinhethuisvestingssysteemeendroogtunnelisgeïntegreerd,is
deemissiegrenswaarde0,016.
mDeemissiegrenswaardeisalleenvantoepassingbijeenhuisvestingssysteemmetmechanischeventilatie.
2

3

Artikel4.817 (emissiefactorammoniak)
1.Bijdetoepassingvandeartikelen4.814,4.815en4.816wordendebijministeriële regeling
vastgesteldeammoniakemissiefactorengebruikt.
2.AlsOnzeMinistervoorafgaandaandeinwerkingtredingvanditbesluiteenbijzondere
emissiefactorvoorammoniakheeftvastgesteld,wordtdieemissiefactorgebruiktbijde
toepassingvandeartikelen4.814,4.815en4.816.
Artikel4.818 (emissiezwevendedeeltjes)
1. Bij een huisvestingssysteem is de emissiefactor voor zwevende deeltjes (PM10) van
eenhuisvestingssysteemnietmeerdandeemissiegrenswaarde,bedoeldintabel
4.818,alshetdierenverblijfisopgerichtopofna1juli2015.
2. Als een dierenverblijf is opgericht op of na 1 juli 2015, is het eerste lid niet van toepassing
als:
a.deomgevingsvergunningvoorhetbouwenvaneenbouwwerkopgrondvanartikel2.1 vandeWet
algemenebepalingenomgevingsrechtuiterlijkop30juni2015onherroepelijkis, en
b.hetdierenverblijfuiterlijkop30september2016isopgericht,of c.eenaanvraagvooreen
omgevingsvergunningvoorhetbouwenvaneenbouwwerkopgrond vanartikel2.1vandeWetalgemene
bepalingenomgevingsrechtuiterlijkop30juni2015is ingediend,en d.deaanvraagop30juni2015
voldeedaanhoofdstuk2vandeRegelingomgevingsrecht zoalsdietotinwerkingtredingvanditbesluit
gold,en e.hetdierenverblijfbinnenvijftienmaandennadatdieomgevingsvergunningvoorhetbouwen
vaneenbouwwerkopgrondvanartikel2.1vandeWetalgemenebepalingenomgevingsrecht
onherroepelijkis,isopgericht.
3.Heteerstelidisnietvantoepassingopvleeseendendiebuitenwordengemest.
4.Bijvleeskalkoenenisdeemissiegrenswaarde,bedoeldintabel4.818,alleenvan
toepassingopeenhuisvestingssysteemmetmechanischeventilatie.
Tabel 4.818 Emissiegrenswaarden zwevende deeltjes , PM10
Emissiegrenswaardevoor zwevende
Diercategorie
deeltjes in gram PM10 per dierplaats per
jaar
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opfokhennenjonger
dan18weken



batterijhuisvesting

17

 volièrehuisvesting

17



21

grondhuisvesting

legkippenvan18
wekenenouderen
ouderdierenvan
legkippen

 volièrehuisvesting

46



59

grondhuisvesting

ouderdierenvan
vleeskuikens,jonger18
weken
ouderdierenvan
vleeskuikens,van18
wekenenouder

16

30

vleeskuikens

16

vleeskalkoenen

60

vleeseenden

58

technischebeschrijving,bedoeldinbijlage4,bijditbesluit.
Artikel4.819 (emissiefactorzwevendedeeltjes) Bijtoepassingvanartikel4.818wordendebij
ministeriëleregelingvastgesteldeemissiefactoren voorzwevendedeeltjesgehanteerd.
Artikel 4.6404.820 (emissies luchtwassysteem)
1. Met het oog op het beperken van emissies naarin de lucht bij gebruik van een
luchtwassysteem is:
a. is de capaciteit ten minste gelijk aan de totale maximale ventilatiebehoefte van het aantal
en de categorie landbouwhuisdieren die wordt gehouden in het huisvestingssysteem, en
b. is voor een evenredige verdeling van de stallucht door het luchtwassysteem:
101°. het doorstroomoppervlak van het luchtkanaal een vierkante centimeter of meer per kubieke
meter lucht bij de maximale capaciteit van het luchtwassysteem, en
202°. de afstand tussen de ventilatoren die de lucht uit het huisvestingssysteem zuigen en
hetdeeerstereinigingsstaptenminste3mendeafstandtussendelaatstereinigingsstapen de
ventilatorentenminste1malsdeventilatorennahetfilterpakketzijngeplaatst.
filterpakkettenminstedriemeter,
2.Hetluchtwassysteemwordttenminsteeenmaalpertwaalfmaanden dooreen deskundige op
het gebied van luchtwassystemen onderhouden en gecontroleerd op de deugdelijkheid
vanhetfunctionerenhiervan.
Artikel4.821 (elektronischemonitoringluchtwassysteem)
c1. is Het luchtwassysteem voorzienvanheeft een elektronisch monitoringssysteem, waarmee de
volgendeparametersiederuur volgende parameters die van belang zijn voor een goede werking van
het luchtwassysteem in ieder
geval worden geregistreerd:
10a. de zuurgraad van het waswater,
20b. de geleidbaarheid van het waswater in milliSiemens per centimetercm,
30c. de totale spuiwaterproductie in kubieke meter vanafdeinwerkingstelling
vanhetluchtwassysteem,
40d. de drukval over het filterpakket in pascal, en
50e. het totale elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in kilowatt uur, vanafde
inwerkingstellingvanhetluchtwassysteem.
2.Alsuitdemonitoringblijktdatdeparametersbuitendebandbreedtesvallenvande
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d. is het waswater voorzien van een debietmeting en een laagdebietalarmering die
onmiddellijk in werking treedt als het debiet van het waswater te laag is voor
opleveringsverklaring,bedoeldinartikel4.822,ofdetechnischebeschrijvingdiebij ministeriële
regelingisvastgesteld,wordenmaatregelengetroffenom een goede werking van het
luchtwassysteem, tewaarborgen.
e3. is Het waswater vanhetluchtwassysteemvoorzienvaneendebietmetingenheeft een
laagdebietalarmering die onmiddellijkzo snel mogelijk in werking treedt als het debiet van
het waswater te laag is,.
f.zijnge dragsvoorschrifte nvoorhe tge bruike nonde rhoudvane e nluchtwassyste e m opge ste ld
waarininie de rge valisaange ge ve n:1 0 .wanne e re nhoedeschoonmaak e n he t onde rhoud van
he t luchtwassyste e m door e e n de skundige op he t ge bie d van luchtwassyste me n zulle n
ge be ure n,
2 0 .w a n n e e re nh o ed ev i s u e l ec o n t r o l e se ns c h o o n m a a kv a nh e tl u c h t w a s s y s t e e m z u l l e ng e b e u r e n ,
3 0 .h o ed ew a a r d e ne ni n s t e l l i n g e nv a nh e tl u c h t w a s s y s t e e md i e b e p a l e n d z i j n v o o r d e g o e d e w
e r k i n g w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , e n 4 0 .w e l k em a a t r e g e l e n a l sb e d o e l di na r t i k e l[ P M ] ,w o r d e ng e t
r o f f e n , g.ishetluchtwassysteemzobereikbaardatonderhoud,visuelecontrolesen schoonmaakeenvoudig
uittevoerenis.
2.Vandeparameters,genoemdinheteerstelid,onderc,onder30 en50,wordende cumulatieve
waardenookgeregistreerd.
Artikel4.822 (opleveringsverklaringluchtwassysteem)
1.Eenopleveringsverklaringisbeschikbaar alslandbouwhuisdierenwordengehoudenin een
huisvestingssysteemmeteenluchtwassysteem.
2.Deopleveringsverklaringbevattenminstedevolgendegegevens: a.per
luchtwassysteem:hetaantallandbouwhuisdierenperdiercategorie,datkan worden
gehouden endemaximaleventilatiebehoeftevandezelandbouwhuisdieren, b. de
maximalecapaciteitvanhetluchtwassysteeminkubiekemeterperuur,
c. het aanstroomoppervlak van het filterpakket waar lucht doorstroomt in vierkante meter,
d.deafmetingen,hetvolumeen desamenstellingvanhetfilterpakket, e.deafmetingenvande
drukkamer,
3f. Als de ventilatorennadrukvalover het filterpakket zijngeplaatst:inpascal, g.
hetzuurverbruikinlitersperdagalsereenchemischewasstapis,
h. het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in kilowattuur,
i.hetspuiwaterdebiet inlitersperuurendespuifrequentie,en j.het
waswaterdebiet inlitersperuur.
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a. bedraagt de afstand in afwijking van het eerste lid, onder b, onder 2°, een meter of meer,
en
b.isderuimteachterdelaatstereinigingsstapeenmeterofmeer.
4.Alsvoorhetfilterpakketeenreinigingsstapisgeplaatstzonderfilterpakketwordende afstanden,
bedoeld in het eerste lid, onder b, onder 2°, en het tweede lid, gemeten tot deze
reinigingsstap.
Artikel 4.641 (registratieen4.823 (meten spuiwaterproductie)
1.Methetoogopeennauwkeurigeregistratievandeparameterszijnde
meetvoorzieningendoelmatig.
21. VoorhetmetenvanBij de spuiwaterproductie. is per spuiwaterstroom een
elektromagnetische flowmeter in de spuileiding aanwezigbeschikbaar.
32. De EC-elektrode en de pH-elektrode vandeflowmeter worden ten minste eenmaal
per zes maanden gekalibreerd door een deskundige op het gebied van het kalibreren
van elektrodes.
Artikel4.642 (maatregelenbijoverschrijdingparameters) Alsuitderegistratievande
parametersblijktdatdezewordenoverschreden,worden onmiddellijk
maatregelen getroffen om een goede werking van het luchtwassysteem te waarborgen.
Artikel 4.6434.824 (bewaartermijn meetresultaten)
De bewijzen van de uitgevoerde kalibraties en de geregistreerde parameters worden inieder
geval
vijf ofmeerjaar jaren bewaard.
§ 4.82 Mestopslag
Artikel4.825 (overgangsrecht)
1.Totenmet31december2019isvooreenhuisvestingssysteemwaarvande ammoniakemissiefactor
hogerisdandeemissiegrenswaardevoorammoniak,bedoeldin artikel4.816,eerstelid,die
emissiefactordeemissiegrenswaardeperdierplaatsperjaar alshethuisvestingssysteem: a.deel
uitmaaktvaneendierenverblijfdatalop1juli2015bestond,en b.voldoetaanartikel2,eerstelid,vanhet
Besluitammoniakemissiehuisvestingveehouderij zoalsdatgoldop30juni2015.
2.Totenmet31december2019isartikel4.816,tweedelid,nietvantoepassingals: a.allebinnen
debedrijfslocatieaanwezigehuisvestingssystemendeeluitmaken vaneendierenverblijfdatop
30juni2015albestond, b.op30juni2015werdvoldaanaanartikel2,tweedelid,vanhetBesluit
ammoniakemissiehuisvestingveehouderij,zoalsdatopdiedatumluidde,en c.alshet
huisvestingssysteemgeendeeluitmaaktvandeoprichtingvaneennieuw dierenverblijf.
3.Totenmet31december2019isvooreenhuisvestingssysteemwaarvooreenGroen Labelopgrond
vanhetConvenantGroenlabelisverleendwaarvandeemissiefactorvoor ammoniakhogerisdande
emissiegrenswaardevoorammoniak,bedoeldinartikel4,eerste lid,dieemissiefactorde
emissiegrenswaardealshetdierenverblijfmethetGroen-Label uiterlijk7mei2002isvergund:
a.opgrondvanartikel8.1vandeWetmilieubeheer,of b.opgrondvanartikel40,eerstelid,vande
Woningwet,alsgeenmilieuvergunningvereist was.
4.Totenmet31december2019isvooreenhuisvestingssysteemwaarvande emissiefactorvoor
ammoniakhogerisdandeemissiegrenswaardevoorammoniak,bedoeld inartikel4.816,eerstelid,die
emissiefactordeemissiegrenswaardealsheteenbijzondere emissiefactorbetreft,dieis
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vastgesteldopgrondvanartikel4a,eerstelid,vandeUitvoeringsregeling
ammoniakenveehouderijzoalsdatgoldop31december2001.
§ 4.82 Opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie
Artikel 4.6444.826 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van vaste dierlijkemeststoffenmest,
champostendikkefractie met een totaal volume van meer dan driekubiekemeter3m3.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het opslaan van vaste dierlijkemeststoffen:
mest,champostendikkefractie a.meteentotaalvolumevanmeerdan600kubiekemeter,of b. korter dan
twee weken opdezelfdelocatie.
Artikel 4.6454.827 (melding)
1. Het is verboden mestopteslaandeactiviteit,bedoeldinartikel4.826,teverrichten zonder
dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensenbescheiden diebijeenmelding
zijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdie
afwijking te melden.
3. Een melding bevat:
a. deaanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel4.644,diezalworden
verrichthetmaximalevolumevandeopslaginkubiekemeteropeen bedrijfslocatieen
landbouwgronden, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden
verrichtlocatievanhetlozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.6464.828 (bodembescherming enbeschermingoppervlaktewaterlichaam)
1. Met het oog op het voorkomen van hetindebodemtredenvanvloeistoffenuitvaste dierlijke
meststoffengebeurthetopslaanvanvasteverontreinigingvandebodemworden vastemesten
dikkefractie,metuitzonderingvangedroogde pluimveemest,opgeslagen: a. op een
aaneengesloten bodemvoorziening, enwaarbijdevloeistoffendievrijkomen worden
opgevangen, of
b. inop een afgeslotengebouwdatisvoorzienvanvoldoendeventilatietervoorkoming van
condensvorming, voldoendedikkeabsorberendelaag alsdeopslagopeenlocatie nietmeerdan
zesmaandenduurt en wordtafgedekt.
2.Hetopslaanvananderevastedierlijkemeststoffengebeurtopeen aaneengesloten
bodemvoorziening,waarbijvloeistoffendievrijkomenworden opgevangen.
2.Gedroogdepluimveemestwordtopgeslagen: a.ineengebouwwaardepluimveemestwordt
beschermdtegenweersinvloedenenmet eenaaneengeslotenbodemvoorzieningenvoldoende
ventilatieomcondensvormingte voorkomen,
3b. ineenafgedektecontainer als vastede pluimveemest ten minste elkeiedere twee weken
wordt afgevoerd, kan het worden opgeslagen in een afgedekte container.of
4c. opeenvoldoendedikkeabsorberendelaag als de opslag op een locatie maximaalniet
meerdan zes maanden duurt en deze wordt afgedekt,kunnenvaste dierlijke meststoffen
op een voldoende dikke absorberende laag ter voorkoming van het indebodemtredenvan
vloeistoffenwordenopgeslagen.
Artikel 4.6474.829 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalwater worden vrijkomende vloeistoffen
afkomstig
van het opslaan van vaste dierlijkemeststoffenmestendikkefractie gelijkmatig verspreid
over deonverhardebodemlandbouwgronden.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwatergelijkmatigwordenverspreidover
landbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere lozingsrouteis
toegestaan.
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Artikel4.648 (afstromendhemelwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt afstromend hemelwater
afkomstigvandeopslagvanvastedierlijkemeststoffengeloosdopofindebodemals: a. het niet
in contact is geweest met vaste mest, en b.hetnietisvermengdmetdaaruittredende
vloeistoffen.
2.Alslozenopofindebodemtechnischnietmogelijkiskanwordengeloosdin een
oppervlaktewaterlichaam.
Artikel4.649 (voorkomengeurhinder)
1. Met het oog op het voorkomen van geurhinder gebeurt het opslaan van vaste dierlijke
meststoffen op: a.100meterofmeervaneengevoeligobjectdatbinnendebebouwdekomisgelegen,
of b.vijftigmeterofmeervaneengevoeligobjectdatbuitendebebouwdekomisgelegen.
2.Alsdevastedierlijkemeststoffennietafkomstigzijnvanlandbouwhuisdierengebeurtde opslag:
a.ineenafgeslotenvoorzieningvooreenperiodevantenhoogstetweeweken,of b.vijftigmeterof
meervaneengevoeligobjectdatbinnenofbuitendebebouwdekomis gelegen.
§ 4.83 Opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen
Artikel 4.6504.830 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van kuilvoeren vaste bijvoermiddelen
meteentotaalvolumebijvoedermiddelen.
vanmeerdandriekubiekemeter.
2.Ondereenvastebijvoedermiddelwordtverstaan: a.plantaardig
restproductuitdeland-entuinbouw,of b.plantaardigrestproductuitde
voedselbereidingen-verwerking.
3.Voedselrestenafkomstigvaneenrestaurant,cateringfaciliteitofkeukenzijngeen vaste
bijvoedermiddelen.
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Artikel 4.6514.831 (melding)
1. Het is verboden vastebijvoedermiddelenopteslaandeactiviteit,bedoeldinartikel4.830, te
verrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensenbescheiden diebijeenmelding
zijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdie
afwijking te melden.
3. Een melding bevat:
a. de aanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel4.650,diezalwordenverrichtlozingsroute, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden
verrichtlocatievanhetlozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.6524.832 (bodembescherming enbeschermingoppervlaktewaterlichaam)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem doorhetopslaan
worden kuilvoeren vaste bijvoedermiddelen opgeslagen op een aaneengesloten
bodemvoorziening, waarbij de vloeistoffen die vrijkomen worden opgevangen.
2. Als de opslag op een locatie maximaal zes maanden duurt en deze wordt afgedekt, kunnen
vastebijvoedermiddelenopeenvoldoendedikkeabsorberendelaagtervoorkomingvanhetinde bodem
tredenvanvloeistoffenwordenopgeslagen.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalskuilvoerofvastebijvoedermiddelenals
veevoederbaleninplasticfoliezijnverpakt.
Artikel 4.6534.833 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater worden vrijkomende vloeistoffen
afkomstig
van hetopslaandeopslag van kuilvoerof vaste bijvoedermiddelen gelijkmatig verspreid over de
onverhardebodemlandbouwgronden.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwatergelijkmatigwordenverspreidover
landbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere lozingsrouteis
toegestaan.
Artikel 4.654 (4.834(lozingsrouteschoon afstromend hemelwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt afstromend hemelwater
afkomstig van deopslagvankuilvoerof vaste bijvoedermiddelen geloosd op of in de bodem of
ineenoppervlaktewaterlichaam als:
a. het niet in contact is geweest met dehet opgeslagen vastebijvoedermiddelenkuilvoer, en
b. het niet is vermengd met daaruit tredendevloeiende vloeistoffen,.
2. AlslozenInafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosd op of in de bodem
technisch niet mogelijk is, kan het afstromend hemelwater afkomstig van de opslag van
vaste bijvoermiddelen worden geloosdof in een oppervlaktewaterlichaam alseen
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.655 (voorkomengeurhinder4.835(riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
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Met het oog op het voorkomen van geurhinder gebeurt het opslaan van vaste
bijvoedermiddelen:
a.25meterofmeervaneengevoeligobject,en b.afgedektalsdeafstandtoteengevoelig
objectminderdanvijftigmeteris.
§ 4.84
[Gereserveerd]
§ 4.854.84 Opslaan van kuilvoergebruikt substraatmateriaal
Artikel 4.6564.836 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van kuilvoergebruiktsubstraatmateriaal met
een totaal
volume van meer dan 3m3.
driekubiekemeter.
Artikel 4.6574.837 (melding)
1. Het is verboden kuilvoeropteslaandeactiviteit,bedoeldinartikel4.836,teverrichten zonder
dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendiebijeen
meldingzijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdieafwijking te melden.
3. Een melding bevat:
a. de aanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel4.656,diezalworden
verrichtlozingsroutes, en
b. de aanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalworden
verrichtlocatievanhetlozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
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Artikel 4.6584.838 (bodembescherming)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt kuilvoergebruikt
substraatmateriaal opgeslagen op een aaneengesloten bodemvoorziening, waarbij de
vloeistoffen die vrijkomen worden opgevangen.
2.Alssprakeisvaninplasticfolieverpakteveevoederbalenisheteerstelidnietvantoepassing.
3. Als de opslag op een locatie niet meer dan zes maanden duurt en deze wordt afgedekt, kan
het kuilvoer worden opgeslagen op een voldoende dikke absorberende laag ter voorkoming van
het in de bodem treden van vloeistoffen.
Artikel 4.6594.839 (lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater worden vrijkomende vloeistoffen
afkomstig
van deopslagvankuilvoerhetopslaanvangebruiktsubstraatmateriaal gelijkmatig verspreid over
deonverhardebodemlandbouwgronden.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwatergelijkmatigwordenverspreidover
landbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere lozingsrouteis
toegestaan.
Artikel 4.660 (4.840(lozingsrouteschoon afstromend hemelwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwaterwordt afstromend hemelwater
afkomstig van de opslag van kuilvoerwordthethemelwatergebruiktsubstraatmateriaal
geloosd op of in de bodem, ofineenoppervlaktewaterlichaam als:
a. het niet in contact is geweest met het opgeslagenkuilvoersubstraatmateriaal, en
b. het niet is vermengd met daaruit tredende vloeistoffen,.
2. AlslozenInafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosd op of in de bodem
technischnietmogelijkiskanwordengeloosdof in een oppervlaktewaterlichaam als een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.661 (voorkomengeurhinder4.841(riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
1.Methetoogophetvoorkomenvangeurhindergebeurthetopslaanvan vaste
bijvoedermiddelen:
a.25meterofmeervaneengevoeligobject,en b.afgedektalsdeafstandtoteengevoelig
objectminderdanvijftigmeteris.
2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op het opslaan van
knolgewassen,wortelgewassenenfruit.
§ 4.864.85 Opslaan van substraatmateriaaldrijfmest, digestaat en dunne fractie
Artikel 4.6624.842 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van gebruiktsubstraatmateriaalvan
plantaardigedrijfmest,digestaatendunnefractieineen
mestbassin. oorsprongmeteentotaalvolumevanmeerdandriekubieke
meter.
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Artikel 4.6634.843 (melding)
1. Het is verboden gebruiktsubstraatmateriaalvanplantaardigeoorsprongopteslaande
activiteit,bedoeldinartikel4.842,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor
aanvanghetbeginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendiebijeen
meldingzijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdieafwijking te melden.
3. Een melding bevat:
a. hetvolumeen de aanduidingvandeactiviteit,genoemdinartikel4.662,diezalworden
verrichtoppervlaktevanhetmestbassin, en b.hetgezamenlijkevolumeenoppervlaktevande
mestbassinsopdelocatiealsde gezamenlijke oppervlakte 350 m2 of meer is of het
gezamenlijke volume meer is dan 2.500 m3.
b4. deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaarDitartikelisnietvan toepassing
als de activiteit zalwordenverrichtalsvergunningplichtigisaangewezen inhoofdstuk3.
Artikel 4.6644.844 (bodembescherming)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordtgebruikt
substraatmateriaal opgeslagen op een aaneengesloten bodemvoorziening, waarbij de
vloeistoffendievrijkomenwordenopgevangen.:
2.Alsdeopslagopeenlocatiemaximaalzesmaandenduurtendezewordtafgedekt,kanhet gebruikte
substraatmateriaalopeenvoldoendedikkeabsorberendelaagtervoorkomingvan hetindebodemtreden
vanvloeistoffenwordenopgeslagen.
a.iseenmestbassinlekdicht, b.zijnaandebuitenzijdevanhetmestbassinde
aansluitpuntenvandevul-, aftap-enroerleidingengeplaatstenzijnvoorzieningen
getroffenomlekkagete beperken,en
c.isfoliedatvooreenmestbassinwordtgebruiktgecertificeerdvoorgebruikbijhet opslaanvan
drijfmest,digestaatendunnefractie.
Artikel 4.665 (lozingsrouteafvalwater4.845(beschermingoppervlaktewaterlichaam)
Methetoogophetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordenvrijkomendevloeistoffen afkomstig
van het opslaan van gebruikt substraatmateriaal gelijkmatig verspreid over de onverharde
bodem.
Artikel4.666 (afstromendhemelwater)
1. Met het oog op het doelmatigbeheervanafvalwaterwordtafstromendhemelwater
afkomstig van de opslag van gebruikt substraatmateriaal geloosd op of in de bodem,
alsvoorkomenvanverontreinigingvaneenoppervlaktewaterlichaam: a.hetnietincontactis
geweestmethetopgeslagengebruiktesubstraatmateriaal,en
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a.ligteenmestbassinopvoldoendeafstandvaneenoppervlaktewaterlichaamofzijn maatregelen
getroffendiedirecteuitstromingvandrijfmest,digestaatendunnefractieineen
oppervlaktewaterlichaambijlekkagevoorkomen, b.zijneenfoliebassinenmestzakvolledigomringd
dooreendijklichaam:
1°.waarvanhetbinnendijksevolumetenminstegelijkisaandemaximaleinhoudvanhet mestbassin,
en
2°.datisbestandtegenkrachtendieontstaanalsdemaximaleinhoudvaneenfoliebassinof een
mestzakvrijzoudenkomen,en
bc. hetnietisvermengdmetdaaruittredendevloeistoffenisvaneenmestsilometeen
binnenafdichtingvanfoliededraagconstructielekdicht.
2. Als lozen op of in de bodem technisch niet mogelijk is, kan worden geloosd in
eenoppervlaktewaterlichaam.
Artikel4.667 (voorkomengeurhinder)
1.Methetoogophetvoorkomenvangeurhinderwordtopgeslagengebruikt
substraatmateriaalvanplantaardigeoorsprongbinnenveertiendagennadeaanvoer
afgevoerdofverwerktineencomposteringsplaats.
2. Alshethoutachtigeplantenrestenbetreft,is Het eerste lid,onderb,is niet van toepassing. opeen
mestzakdiekorterdanzesmaandenop
§ 4.87 Opslaan van drijfmest en digestaat
[Gereserveerd]
eenlocatieligt.
Artikel4.846 (ammoniakemissie) Methetoogophetbeperkenvanemissiesindeluchtiseen
mestbassinvolledigafgedektmet uitzonderingvandeontluchtingsopeningenvoorhetvoorkomenvan
hetophopenvangas.
§ 4.884.86 Behandelen van dierlijke mestmeststoffen of digestaat
Artikel 4.6684.847 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing opeenmestbehandelingsinstallatievoor het
behandelen van dierlijke meststoffen of digestaat meteencapaciteitvanminderdan
25.000 m3/j dierlijke meststoffen of digestaat.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op:
a. het behandelen van dierlijke meststoffen ofdigestaat als ditvergunningplichtigis, b.
hetvergistenvandierlijkemeststoffen,
c.hetdrogenvanmestdat onderdeel uitmaakt van een huisvestingssysteem waarvoor door
OnzeMinister een emissiefactorammoniakemissiefactor is vastgesteld,of b.hetvergisten,drogen
ofindampenvandierlijkemeststoffenofdigestaat.
Artikel 4.6694.848 (melding)
1. Het is verboden dierlijkemesttebehandelendeactiviteit,bedoeldinartikel4.847,te
verrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2. Het is verboden dezeactiviteitzotewijzigendatdaardoordeeerdergemeldegegevens zullen
wijzigenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensenbescheiden diebijeenmelding
zijnverstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangdieafwijking te melden.
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3. Een melding bevat:
a.degehanteerdebehandelingstechniek,
b. de hoeveelheid dierlijke meststoffen of digestaat in m3/j die ten hoogste wordt behandeld,
en c.demaximaleomvangvandeafvalwaterstromenenomwelkeafvalwaterstromenhetgaat. a4. de
aanduidingDitartikelisniet van toepassingals de activiteit,genoemdin artikel4.668,diezalworden
verricht,en alsvergunningplichtigisaangewezenin
hoofdstuk3. b.deaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalwordenverricht.
Artikel 4.670 (stof4.849(bodem)
Met het oog op het beperken van verontreiniging doorstofafkomstig van debodemvindt het
behandelen van dierlijke meststoffenofdigestaat,isstofopeenafstandvantweemetervan debronmet
hetbloteoognietwaarneembaar.
meststoffenofdigestaat plaatsboveneenaaneengeslotenbodemvoorziening.
Artikel 4.671 (lozingsroutesenhergebruik4.850(lozingsroute afvalwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordenafvalwater afkomstig van
het behandelen van dierlijke meststoffen of digistaatwordthettelozen afvalwaterdigestaat
gelijkmatig verspreid over deonverhardebodemlandbouwgronden.
2. AlsgelijkmatigverspreidenopdeonverhardebodemtechnischnietmogelijkisIn afwijking
vanheteerstelid kan het afvalwater nazuiveringworden hergebruiktgelijkmatigworden
verspreidoverlandbouwgrondenalseen maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere
lozingsrouteistoegestaan.
3.Alsafvalwaternietlangergeschiktisvoorhergebruikkanhetwordengeloosdin een
oppervlaktewaterlichaam.
Artikel 4.672 (hygiëniseren4.851(riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.852 (geur)
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Met het oog op het beperken van geurhinder naardelucht gebeurt het hygiëniseren van dierlijke
meststoffen of digestaat in een gesloten ruimte of een gesloten systeem.
Artikel4.673 (geur)
§ 4.87 Vergisten van dierlijke meststoffen
Artikel4.853 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingopeen
mestvergistingsinstallatievoorhetvergistenvan dierlijke meststoffen met een capaciteit
van niet meer dan 25.000 m3/j dierlijke meststoffen endiebestaatuit:
a.eenvergistingstank,
b.eenna-opslagvandigestaatzolangdatbiologischactiefis, c.eengaszak
ofopslagtankvoordeopslagvanvergistingsgas,en d.eengedeeltevoorde
bewerkingvanvergistingsgas.
Artikel4.853a (informeren:afstand) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierweken voorde
toepassingvanartikel4.861,derdelid, daarovergeïnformeerd.
Artikel4.854 (veiligheidenemissiesmestvergistingsinstallatie)
1.Methetoogophetvoorkomenvanongevallenenemissiesindelucht: a.iseen
mestvergistingsinstallatiegasdichtenbeveiligdtegenoverdruk,en b.voldoeteen
mestvergistingsinstallatieaandeNederlandsetechnischeafspraak Veiligheidsaspectenvan
installatiesvoormonomestvergistingenvergistingsgasopwerking opboerderijschaal(NTA9766:
2014)eniseenverklaringbeschikbaarwaaruitditblijkt.
2.Deverklaringheefteengeldigheidvannietmeerdanvijftienjaar.Kortvoorhetverlopen vande
geldigheidwordteenmestvergistingsinstallatieopnieuwbeoordeeld.
Artikel4.855 (veiligheidenemissiesdigestaat) Methetoogophet
voorkomenvanongevallenenemissiesindelucht: a.wordtdigestaatdatnog
biologischactiefis:
1°.nietgetransporteerd,en
2°.buitendevergistingstanknietgemengdmetvastemestofdrijfmest,en b.wordthetovergebleven
digestaatgestabiliseerdzodraeenvergistingstankofna-opslag buitenbedrijfwordtgesteldenniet
meergasdichtis.
Artikel4.856 (veiligheidbijbewerkenvergistingsas) Methetoogophetvoorkomen van
ongevallenwordtkooldioxidedievrijkomtbijhetbewerken van
vergistinggasbovendaksenomhooggerichtafgevoerd.
Artikel4.857 (voldoenaan emissiegrenswaarden)
1. Bij het verlaten van de mestvergistingsinstallatie is de emissiegrenswaarde 430 mg/Nm3 in
eeneenmaligemetingvoorwaterstofsulfide.
2.Alsvergistingsgasviaeenleidingnaareenanderelocatiewordtgetransporteerd,is: a. de
emissiegrenswaarde 15 mg/ Nm3 voor ammoniak, en b.hetdauwpuntnietmeerdan-3°Cbij
eendrukvan8bar.
Artikel4.858 (plotselingedrukvalleiding) Methetoogophetvoorkomenvanongevallenen
hetvoorkomenvanemissiesindelucht wordtbijvergistingsgasuiteenmestvergistingsinstallatiediede
locatieviaeenleidingverlaat dieinstallatiezoafgestelddat: a.bijeenplotselingedrukvalindeleidingde
leveringvanvergistingsgasonmiddellijk wordtstopgezet,en b.nastopzettingvandelevering,bedoeld
ondera,dezepasweerwordthervatalshet probleemisopgelost.
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Artikel4.859 (bemonsteringenanalysevergistingsgas)
1.Methetoogophetvoorkomenvanongevallenenhetvoorkomenvanemissiesindelucht wordthet
vergistinggasuiteenmestvergistingsinstallatie: a.bijingebruiknamebemonsterd,en b.na
ingebruiknamemaandelijksbemonsterdwaarbijhetgehalteaanwaterstofsulfide wordtgeanalyseerd.
2.Alsvergistingsgasviaeenleidingnaareenanderelocatiewordtgetransporteerdwordtbij hetpunt
waarhetgasindeleidingwordtgebrachtookhetgehalteaanammoniakenhet dauwpuntbijeendrukvan
8bargeanalyseerd.
Artikel4.860 (monitoring)
1.Eenmestvergistingsinstallatieheefteenelektronischmonitoringssysteem.
2.Alsderesultatenvandemonitoringhiervooraanleidinggevenworden maatregelen getroffen
om een goede werking van de mestvergistingsinstallatie te waarborgen en om onveilige
situatiesofemissiesvanvergistinggastevoorkomen.
Artikel4.861 (externeveiligheid:afstand)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstandvanafeen gaszakofeen
opslagtankwaarinvergistingsgaswordtopgeslagentotdebegrenzingvande locatiewaardeactiviteit
wordtverrichttenminste50m.
2.Deafstandvanafhetaftappuntvaneenopslagtankwaarinvloeibaarbiogaswordt opgeslagentotde
begrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverrichtistenminste
50m.
3.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteersteentweedelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers,of c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert.
4.Heteerste,tweedeen derde lid zijn niet van toepassing op beperkt kwetsbare of
kwetsbaregebouwenenlocaties:
a.binnendebegrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, of b.
dieeenfunctionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
5.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassing opde
afstand,bedoeldinhetderdelid.
Artikel4.862 (externeveiligheid:visueleinspectie)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordteengaszak voor
vergistingsgaseenspertwaalfmaandenvisueelgeïnspecteerdoptekenenvan verweringof
slijtage.
2.OpeenvastopgesteldeopslagtankvoorvloeibaarvergistingsgasisPGS33-1 van
overeenkomstigetoepassing.
3.BijhetlegenvandeopslagtankisPGS33-1vanovereenkomstigetoepassing.
Artikel4.863 (bodem) Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandenbodem
bevindendevolgende onderdelenvaneenmestvergistingsinstallatiezichboveneenaaneengesloten
bodemvoorziening: a.devergistingstank,
b.dena-opslag, c.hetgedeeltevoorhetbewerkenvan
vergistinggas.
Artikel4.864 (nietlozenafvalwater)
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Methetoogophetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordt hettelozenafvalwaterafkomstig vanhet
bewerkenvanvergistinggasnietgeloosd.
§ 4.88 Composteren en opslaan van groenafval
Artikel4.865 (toepassingsbereik)
1.Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanencomposterenvangroenafvalmet eenvolume
van3totenmet600m3.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingopgroenafvaldateengevaarlijkeafvalstofof gebruikt
substraatmateriaalis.
Artikel4.866 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.865,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.hetmaximalevolumevandeopslagofhet
composteren, b.delozingsroutes,en
c.delocatievanhetlozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.867 (beperkenuitspoeling) Methetoogophetbeperkenvanuitspoelingvan
vermestendestoffennaardebodemwordt eencomposteringshoopindeperiodevan1novembertot1
maartafgedekt.Een composteringshoopwordtregelmatigomgezet.
Artikel4.868 (bodembescherming)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtniet- houtachtig
groenafvaldatmeerdanveertiendagenwordt opgeslagenopeen aaneengesloten
bodemvoorziening opgeslagen.
2. Als de opslag op een locatie niet meer dan zes maanden duurt en deze wordt afgedekt,
kan het groenafval worden opgeslagen op een voldoende dikke absorberende laag om te
voorkomendatvloeistoffenindebodemtreden.
Artikel4.869 (lozingsrouteafvalwaterbijcomposteren)
1.Methetoogophetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordenvrijkomendevloeistoffen afkomstig
vanhetcomposterengeloosdindebodemofineenvuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdindebodemofineen vuilwaterriool
alseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteis toegestaan.
Artikel4.870 (lozingsrouteafvalwaterbijopslaan)
1. Methetoogophetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordenvrijkomendevloeistoffen afkomstig
van het opslaan van groenafval gelijkmatig verspreid over landbouwgronden of geloosdin
eenvuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelid kanhetafvalwatergelijkmatigwordenverspreidover
landbouwgrondenofineenvuilwaterrioolwordengeloosdalseenmaatwerkvoorschriftis gesteld
waarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel4.871 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel4.872 (afval)
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1. Met het oog op het beperken van geurhinder overstijgt de geur afkomstig van het
behandelen van dierlijke meststoffen of digistaat het aanvaardbare niveau bij gevoelige
objectenniet.eendoelmatigbeheervanafvalstoffenwordenbijhetcomposterenvan groenafval
geenstoffenopdecomposteringshoopgebracht,dienietopofindebodem gebrachtmogen
worden.
2. Als op dezelfde locatie sprake is van het houden van dieren en de waarden voor geur,
bedoeldinartikel[PM]wordenoverschredenkunnendierlijkemeststoffenofdigestaatniet worden
behandeld.
§ 4.89 Vergisten van dierlijke mest
[Gereserveerd]
§ 4.90 Maken van brijvoer
[Gereserveerd]
§ 4.91 Composteren
[Gereserveerd]
§ 4.924.89 Reinigen van voertuigen, werktuigen en apparatuur voor agrarische activiteiten
Artikel 4.6744.873 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het reinigen van werktuigen, voertuigen en apparatuur
gebruikt voor
agrarische activiteiten.
Artikel4.874 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.873,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a.gegevensofbescheidenwaaruitblijktofsprake isvanhetreinigenvanwerktuigen, voertuigen
enapparatuurwaarmeegewasbeschermingsmiddelenzijntoegepast, b.delozingsroute,en
c.delocatievanhetlozingspunt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.6754.875 (bodembescherming)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem bij het lozen van
afvalwaterafkomstigvanhetreinigenvan worden werktuigen, voertuigen en apparatuur waarmee
agrarischewerkzaamhedenvoorderdenzijnuitgevoerd,gebeurtdit
bovengewasbeschermingsmiddelenzijntoegepast,gereinigdop een wasplaats die bestaatuit een
aaneengesloten bodemvoorziening enzonderafvoernaareen oppervlaktewaterlichaamheeft.
2. DitartikelHeteerstelid is niet van toepassing als het reinigen gebeurt op hetperceel
waardeagrarischeactiviteitenzijnuitgevoerdlandbouwgronden waarde
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, of het reinigen incidenteel gebeurt.
Artikel4.876 (beschermingoppervlaktewaterlichaam)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is er geen
directeafvoervanafvalwaterenhemelwatervandewasplaatsnaareen oppervlaktewaterlichaam.
Artikel4.877 (lozingsroutesafvalwateruitwendigreinigenmet
Artikel4.676 (lozingroutesafvalwaterzonder gewasbeschermingsmiddelen)
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1. Met het oog op heteen doelmatig beheer van afvalwater wordt het telozen afvalwater
afkomstig van het reinigen geloosd op of in de bodem.
uitwendig 2.Alslozenopofindebodemtechnischnietmogelijkis,kanhetafvalwaterworden geloosdinhet
vuilwaterriool.
3. Als het te lozen afvalwater afkomstig is van het reinigen van werktuigen, voertuigen
en apparatuur waarmee agrarische werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd, zijn het
eerste en tweede lid niet van toepassing.gewasbeschermingsmiddelenzijntoegepast:
4. Als het te lozen afvalwater afkomstig is van het reinigen van werktuigen, voertuigen en
apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, zijn het eerste en tweede lid
nietvantoepassing.
a.opgevangenengezuiverdzodatgeenafvalwaterwordtgeloosd,of b.
opgevangenengelijkmatigverspreidoverlandbouwgronden.
2.Alshetreinigenincidenteelgebeurt,kanwordengeloosdopdeonverhardebodem.
3.Inafwijkingvan het eerste lid, aanhef en onder b, kan het afvalwater gelijkmatig
wordenverspreidoverlandbouwgrondenalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarin een
anderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.677 (lozingsroutes4.878(lozingsroute afvalwater inwendigreinigen met
gewasbeschermingsmiddelen)
1. Met het oog op een doelmatig beheer van afvalwater wordt het afvalwater afkomstig
van het inwendig reinigen van werktuigen, voertuigen en apparatuur waarmee
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast:
a.bijreinigingopeenwasplaats:
1°.opgevangenena. gelijkmatig verspreid over deonverhardebodemwaar
gewassenlandbouwgrondenwaardegewasbeschermingsmiddelen zijn geteeldtoegepast,
of
2°b. opgevangen en verwerktgezuiverd, zodat geen afvalwater wordt geloosd.
b. bij reiniging op een perceel waar de gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, verspreid
overdeonverhardebodem.
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2.Inafwijkingvanheteerstelid,aanhefenondera,kanhetafvalwatergelijkmatig worden
verspreidoverlandbouwgrondenwaardegewasbeschermingsmiddelenzijn toegepastals
eenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteis toegestaan.
Artikel4.879 (lozingsroutesafvalwaterzondergewasbeschermingsmiddelen)
21. Methetoogopeendoelmatigbeheervanafvalwaterwordthet afvalwater afkomstig van het
reinigen van werktuigen, voertuigen en apparatuur, waarmee geen
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast wordtniet,gelijkmatigverspreidover
landbouwgrondenof geloosd in een oppervlaktewaterlichaamofeen vuilwaterriool.
3. Als het te lozen afvalwater afkomstig is van het reinigen van werktuigen, voertuigen en
apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, zijn het eerste en tweede lid
nietvantoepassing.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwatergelijkmatigwordenverspreidover
landbouwgrondenofgeloosdineenvuilwaterrioolalseenmaatwerkvoorschriftisgesteld waarin
eenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel4.880 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
§ 4.934.90 Opslaan van propaan of propeen in bovengrondse opslagtanks
Artikel 4.6784.881 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van propaan enof propeen in een
bovengrondse
opslagtank meteeninhoudtotenmet13kubiekemeter.
Artikel 4.6794.882 (melding:aanvang)
1. Het is verboden bovengrondspropaanenpropeenopteslaandeactiviteit,bedoeldin artikel4.881,
teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
2.Demeldingbevat:
a.eenaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaardeactiviteitzalwordenverricht. b3. Een
aanduidingmeldingbevatdecoördinatenvolgenshetstelselvande Rijksdriehoekmeting van de
opstelplaats van de opslagtank metpropaanofpropeen,
het vulpunt van de opslagtank en de opstelplaats van de tankwagenopdie
locatietankwagensvoorhetvullenenlegenvandeopslagtank.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.882a (informeren:afstanden) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierwekenvoorde
toepassingvanartikel4.884,tweede, derdeofvierdelid,daarovergeïnformeerd.
Artikel 4.6804.883 (melding: toepassingtreffen gelijkwaardige maatregel)
1. Het is verbodenAls een anderegelijkwaardige maatregel toe te passen danbetrekking heeft op
de maatregelmaatregelen, bedoeld in artikel 4.6824.885, eerste en tweede lid, zonder dit ten
minstevierwekenvoortoepassingvandemaatregeltemeldenis:
a. Eenvoorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet,is niet vereist.,en b.
hetverbodendemaatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2. DeEen melding bevat:
a. een beschrijving van de maatregel die zal worden toegepastgetroffen, en b.het
bewijs,dataaneenvergelijkbaarveiligheidsniveaualsbedoeldinartikel4.682zal wordenvoldaan.
b.gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
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Artikel 4.6814.884 (externe veiligheid: veiligheidsafstandenafstanden)
1. DeveiligheidsafstandMethetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingis deafstand
vanaf het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats van de tankwagen tot de
omgrenzingbegrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht is, afhankelijkvanhet
aantalbevoorradingenperjaar, ten minste de afstand genoemd,bedoeld in tabel 4.6814.884.
2.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocaties,dieineen
omgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvandeafstand,bedoeldinheteerstelid: a.niet
mogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
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3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoeleidtdatde
interneafstandenvanPGS19nietkunnenwordennageleefd.
23. De veiligheidsafstand vanaf het vulpunt de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats van
detankwagen afstand tot een zeer kwetsbare functiegebouwen is tenminste:
a. tenminste 25 meterm bij een opslagtank toten met eeninhoudvannietmeerdan 5
kubiekemeterm3, en
b. tenminste 50 meterm bij een opslagtank meteeninhoud van meer dan 5 kubiekemetertot en
metm3 maar niet meer dan 13 kubiekemeterm3.
3.Deveiligheidsafstandwordtbijhetvulpuntendeopslagtankgemetenvanafde aansluitpuntenvande
leidingen,hetbovengrondsedeelvandeleidingenendepompbijde opslagtank.
4. De afstand is ten minste de helft van de afstand, bedoeld in tabel 4.884, als het gaat
ombeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenoflocatieswaar ookeenopslagtankvoor propaanof
propeenaanwezigis.
5.Hettweedelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeen
functionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
6.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassing opde
afstand,bedoeldinhettweede,derdeenvierdelid.
Tabel 4.681 Veiligheidsafstanden4.884Afstanden
VeiligheidsafstandAfstand bij
bevoorrading tot en met 5

VeiligheidsafstandAfstand bij
bevoorrading van meer dan 5

Opslagtankmetpropaanof
propeentotenmet5kubieke

10 meterm

20 meterm

Inhoud opslagtank metpropaanof
propeenvan meer dan 5 kubieke

15 meterm

25 meterm

Artikel 4.6824.885 (externe veiligheid: uitvoering en onderhoud opslagtanks)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving voldoetvoldoen een
opslagtank met propaan dieopeenbouwplaatsisopgesteldenvoorbouwactiviteitenin gebruikis
aanonderdeel[PM]vanofpropeenmettoebehoren,leidingenenandere installatieonderdelenaan
PGS 19.
2.Eenopslagtankmetpropaandienietopeenbouwplaatsisopgesteldofopeenbouwplaats nietvoor
bouwactiviteiteningebruikis,eneenopslagtankmetpropeen,voldoenaan onderdeel[PM]vanPGS19.
32. Een opslagtank met propaan of propeen met toebehoren, leidingen en andere
installatieonderdelen wordtworden gekeurd, herkeurd en onderhouden volgens NEN-EN
12817 en NPR 2578.
3.Tussenopslagtanksmetpropaanofpropeen op de locatie waar de activiteit wordt verrichten
dieingebruikzijngenomenvoor1januari2010,iseenafstandvantenminste
5m.
4. Het eerste tot en methetderdetweede lid zijn niet van toepassing op
bovengrondse opslagtanks die zijn ingebouwd in een installatie.
Artikel 4.6834.886 (externe veiligheid: installatieboek)
Eriseeninstallatieboekmet:
1a. gedagtekendeverklaringen van de bevindingen van dekeuringkeuringen en herkeuring
doorherkeuringenvan degene die de keuring of herkeuring heeft verricht zijngedagtekende
verklaringenbeschikbaar.,
2b. Ookzijn rapportages van uitgevoerd onderhoud en uitgevoerde werkzaamheden, en
c. informatie over de opslagtank beschikbaar.
3.Deverklaringen,rapportageseninformatiezijnopgenomenineeninstallatieboek.
4. Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van toepassing op bovengrondse
opslagtanksdiezijningebouwdineeninstallatie.
Artikel4.684 (omschakeltechniek:veiligheidsafstand)
1. Als bij een opslagtank voor propaan of propeen geplaatst voor [PM] een van de
veiligheidsafstanden,genoemdintabel4.681,nietisgerealiseerd,wordtdeveiligheidsafstand van
tabel 4.681 gemeten vanaf het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats
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van de tankwagen tot kwetsbare en beperkt kwetsbare functies, die zijn gelegen buiten de
omgrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht.
2. Als bij de beperkt kwetsbare of kwetsbare functies ook een opslagtank voor propaan of
propeen aanwezig is, is de veiligheidsafstand ten minste de helft van de veiligheidsafstand,
genoemdintabel4.681.
§ 4.944.91 Opslaan van oxiderende en verstikkende cryogene gassen in bovengrondse
opslagtanks
Artikel 4.6854.887 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van zuurstof, koolzuur, lucht, argon, helium of
stikstof
stikstof in een bovengrondse opslagtank metinhoudvanmeerdan300liter.
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Artikel 4.6864.888 (melding:aanvang)
1. Het is verboden bovengrondszuurstof,koolzuur,lucht,argon,heliumofstikstofopte slaande
activiteit,bedoeldinartikel4.887,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor
aanvanghetbeginervan te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
23. DeEen melding bevat: a.eenaanduiding,inclusiefdeomgrenzing,vandelocatiewaarde
activiteitzalworden verricht,en
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ba. eenaanduidingvandeopstelplaatsdecoördinatenvolgenshetstelselvande
Rijksdriehoekmeting van de opslagtank metzuurstof,koolzuur,lucht,argon,heliumof
stikstof, het vulpunt van de opslagtank en de opstelplaats van de tankwagenopdie
locatie.tankwagensvoorhetvullenenlegenvandeopslagtank,en
b.deADR-klassevanhetgasdatwordtopgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.888a (informeren:afstanden) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierwekenvoorde
toepassingvanartikel4.890,derdelid, daarovergeïnformeerd.
Artikel 4.6874.889 (melding: toepassingtreffen gelijkwaardige maatregel)
1. Het is verbodenAls een anderegelijkwaardige maatregel toe te passen danbetrekking heeft op
de maatregelmaatregelen, bedoeld in artikel 4.6894.891, eerste en tweede lid, zonder dit ten
minstevierwekenvoortoepassingvandemaatregeltemeldenis:
a. Eenvoorafgaande toestemming, als bedoeld in artikel 4.7 van de wet,is niet vereist.,en b.
hetverbodendemaatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2. DeEen melding bevat:
a. een beschrijving van de maatregel die zal worden toegepastgetroffen, en b.het
bewijs,dataaneenvergelijkbaarveiligheidsniveaualsbedoeldinartikel4.689 (externe
veiligheid: uitvoering en onderhoud opslagtanks) zal worden voldaan.
b.gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel 4.6884.890 (externe veiligheid: veiligheidsafstandenafstanden)
1. DeveiligheidsafstandvanafdeMethetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoorde omgevingisde
afstandvanafhetvulpuntvaneen bovengrondse opslagtank ende opstelplaatsvandetankwagen tot
de omgrenzingbegrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht is:
a. bij een opslagtank meteeninhoud van tenhoogste10kubiekemeternietmeerdan10.000 liter: 1
meterm, en
b. bij een opslagtank meteeninhoud van meer dan 10kubiekemeter10.000liter: 3 meterm.
2. Als een bovengrondse opslagtank,bestemd voor de opslag van zuurstof, op een afstand van
minder dan 10 meterisgelegenmligt van een anderebovengrondse opslagtank,bestemd voor de
opslag van propaan, propeen of een gas als bedoeld in artikel 4.6854.887, is de
veiligheidsafstandafstand van eendiebovengrondse opslagtank bestemd voor de opslag van
zuurstof tot de perceelgrensbegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht ten minste 20
meterm.
3.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteersteentweedelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoeleidtdatde
interneafstandenvanPGS9nietkunnenwordennageleefd.
4.Hetderdelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeen
functionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
5.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassing opde
afstand,bedoeldinhetderdelid.
Artikel 4.6894.891 (externe veiligheid: uitvoering en onderhoud opslagtanks)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid voor de omgeving voldoetvoldoen een
opslagtank met zuurstof, koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof enhetvullendaarvan aan
onderdeel[PM]van PGS 9.
2. Een aangebrachte fundering of draagconstructie is gemaakt van materiaal dat een brand niet
onderhoudt.
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3. Een bovengrondse stationaire opslagtank met koolzuur,lucht, argon, helium of
stikstof, de leidingen en het vulpunt zijn doelmatig tegen aanrijding beschermd.
4. Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van toepassing op bovengrondse opslagtanks
diezijningebouwdineeninstallatie.
Artikel4.690 (omschakeltechniek:veiligheidsafstand) Alsbijeenopslagtankvoorzuurstof,
koolzuur,lucht,argon,heliumofstikstofgeplaatstvoor[PM] deveiligheidsafstandtotdeomgrenzingvande
locatienietisgerealiseerd,wordtdie veiligheidsafstandgemetenvanafdebovengrondseopslagtanktot
kwetsbareenbeperkt
kwetsbare functies, die zijn gelegen buiten de omgrenzing van de locatie waar de activiteit wordt
verricht.
§ 4.95 Opslaan van propaan, propeen of LPG in ondergrondse opslagtanks
[Gereserveerd]
§ 4.96 Opslaan van vloeibare brandstoffen in bovengrondse opslagtanks
[Gereserveerd]
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§ 4.92 Opslaan van propaan of propeen in ondergrondse opslagtanks
Artikel4.892 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvan
propaanofpropeenineenondergrondse opslagtank.
Artikel4.893 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.892,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.EenmeldingbevatdecoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmeting vande
opstelplaatsvandeopslagtank,hetvulpuntvandeopslagtankende opstelplaatsvande
tankwagensvoorhetvullenenlegenvandeopslagtank.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.893a (informeren:afstanden) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierwekenvoorde
toepassingvanartikel4.895,tweede, derdeofvierdelid,daarovergeïnformeerd.
Artikel4.894 (melding:treffengelijkwaardigemaatregel)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.896,eerstelid,is: a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vandewetnietvereist,en b.hetverboden
demaatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel4.895 (externeveiligheid:afstanden)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstandvanaf hetvulpunt,de
ondergrondse opslagtank en de opstelplaats van de tankwagen tot de begrenzing van de
locatie waar de activiteit wordt verricht ten minste de afstand, bedoeld in tabel4.895.
2.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesals
inachtnemingvandeafstand,bedoeldinheteerstelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoeleidtdatde
interneafstandenvanPGS19nietkunnenwordennageleefd.
3.Deafstandtotzeerkwetsbaregebouwenistenminste:
a. 25 m bij een opslagtank met een inhoud van niet meer dan 5 m3, en
b. 50 m bij een opslagtank met een inhoud van meer dan 5 m3 maar niet meer dan 13 m3.
4.Deafstandistenminstedehelftvandeafstand,bedoeldintabel4.895,alshetgaat
ombeperkt
kwetsbareofkwetsbaregebouwenoflocatieswaarookeenopslagtankvoor
propaanofpropeen
aanwezigis.
5.Hettweedelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, of b.
dieeenfunctionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
6.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassing opde
afstand,bedoeldinhettweede,derdeenvierdelid.
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Tabel 4.895 Afstanden

Inhoudopslagtanknietmeerdan5m3
Inhoud opslagtank meer dan 5 m3
maar niet meer dan 13 m3

Bevoorradingtoten
met5keer perjaar

Bevoorradingmeer
dan5keer perjaar

10m
15 m

20m
25 m

Artikel4.896 (externeveiligheid:uitvoeringenonderhoudopslagtanks)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingvoldoeneenopslagtank metpropaan
ofpropeenmettoebehoren,leidingenenandereinstallatieonderdelenaanPGS
19.
2.Eenopslagtankmetpropaanofpropeenmettoebehoren,leidingenenandere installatieonderdelen
wordengekeurd,herkeurdenonderhoudenvolgensNEN-EN12817en NPR2578.
3.Tussenopslagtanksmetpropaanofpropeen op de locatie waar de activiteit wordt verrichten
dieingebruikzijngenomenvoor1januari2010,iseenafstandvantenminste
5m.
Artikel4.897 (externeveiligheid:installatieboek) Eriseeninstallatieboekmet: a.
gedagtekendeverklaringenvanbevindingenvankeuringenenherkeuringenvandegene diede
keuringofherkeuringheeftverricht, b.rapportagesvanuitgevoerdonderhoudenuitgevoerde
werkzaamheden,en c.informatieoverdeopslagtank.
§ 4.93 Opslaan van vloeibare brandstoffen in bovengrondse opslagtanks
Artikel4.898 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van vloeibare brandstoffen in
eenbovengrondseopslagtank.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het opslaan van vloeibare brandstoffen in:
a.eenbovengrondseopslagtankdieisingebouwdineeninstallatie, b.eentankcontainerofeen
verpakkingmeteeninhoudvanmeerdan250literdieals opslagtankwordtgebruikt,of
c.eenladingtankvaneenbunkerstation.
Artikel4.899 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.898,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdestoffenendehoeveelheidvandie stoffendietenhoogste worden
opgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.900 (melding:treffengelijkwaardigemaatregel)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.903,eerstelid,entweedelid,aanhefenondera,is: a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vande
wetnietvereist,en b.hetverbodendemaatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvante
vorente melden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
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Artikel4.901 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.898,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.902 (informeren:over inspectiebijaantreffenwater) Hetbevoegdgezagwordt
voorhetbeginvandeinspectiegeïnformeerdoverhetinwendig inspecterenvaneenstalen
bovengrondseopslagtank,bedoeldinartikel4.912,eerstelid.
Artikel4.903 (externeveiligheid:eisenaan het opslaan)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtbijhetopslaan vanvloeibare
brandstoffen,metuitzonderingvandiesel,ineenbovengrondseopslagtanken
hetvullenvandie
opslagtankvoldaanaanPGS30.
2.Debovengrondseopslagtankendedaarbijbehorendeleidingen: a.voldoenaanPGS30,inclusiefde
daaringesteldekeurings-enregistratietermijnen, b.hebbeneeninstallatiecertificaatdatis
afgegevenopgrondvanBRLK903,en c.wordenuitgevoerd,geïnstalleerd,gerepareerd,vervangen,
beoordeeldengecontroleerd volgensBRLK903dooreenpersoonofinstellingdiedaarvooris
gecertificeerd.
Artikel4.904 (bodem:bodembeschermendevoorziening)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodembevindtde
bovengrondseopslagtankzichboveneenlekbak.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingopeenbovengrondseopslagtankdie dubbelwandigisuitgevoerd
meteensysteemvoorlekdetectiedat: a.tenminsteeenmaalperjaarwordtbeoordeeld,en b.is
goedgekeurdvolgensBRLK903dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning.
Artikel4.905 (bodem:vulpuntenenaftappunten)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodembevindendevulpunten vaneen
bovengrondseopslagtankzich:
a.boveneenvloeistofdichtebodemvoorziening,of b.
bovenofineenvulpuntmorsbak.
2.Deaftappuntenvaneenbovengrondseopslagtankbevindenzichboveneenlekbak.
3.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldat opeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten, is vloeistofdicht vanaf de aansluiting tot aan de zuiveringsvoorziening.
Artikel4.906 (bodem:vullenenovervulbeveiliging) Methetoogophetvoorkomen van
verontreinigingvandebodemmageenbovengrondse opslagtanknietvoormeerdan95%kunnen
wordengevuld.Hieraanwordtiniedergeval voldaanalsdevulleidingvaneenbovengrondseopslagtank
eenovervulbeveiligingheeftdieis gecertificeerdvolgensBRLK636.
Artikel4.907 (bodem:lekbak) Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvande
bodemheefteenlekbakeen lekbakcertificaatvolgensBRLK792ofBRLK21002ofheeftdelekbak
eenverklaring vloeistofdichtevoorzieningvolgensASSIKB6700.
Artikel4.908 (bodem:geen hemelwaterinlekbak) Methetoogophetvoorkomenvan
verontreinigingvandebodemwordtvoorkomendat hemelwaterineenlekbakblijftstaan.
Artikel4.909 (bodem:vulpuntmorsbak)
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1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemisdeinhoudvaneen
vulpuntmorsbaktenminste5l,alshetvulpuntdirectopdebovengrondseopslagtankis geplaatst.
2.Deinhoudvaneenvulpuntmorsbakistenminste65l,alshetvulpuntnietdirect opde
opslagtankzit.
3.Alshetvulpuntnietdirectopdeopslagtankzitalsbedoeldinhettweedelid, wordteen
handbedienbareafsluiteraanhetbeginvandevulleidinginde vulpuntmorsbakgeplaatst.
Artikel4.910 (bodem:leidingen)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemzijnvloeistofleidingenop een
bovengrondseopslagtank,dienietdirectzichtbaarzijn: a.dubbelwandiguitgevoerdenhebbenzeeen
systeemvoorlekdetectiedatisgoedgekeurd volgensBRLK903 door een persoon of instelling die
daarvoor over een erkenning beschikt, of b.aangebrachtineenmantelbuisdielekkagesopvangten
onderafschotafvoertnaareen opvangdieeenvloeistofsensorheeft.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingopbovengrondsedruklozevloeistofleidingendie afschot
naardeopslagtankhebben.
3.Eenbovengrondseopslagtankmagnietkunnenleegstromenbijeenbreukin een
vloeistofleiding.
4.Aanhetderdelidwordtiniedergevalvoldaanalsdebovengrondseopslagtankeen antihevelbeveiligingheeftdieisgecertificeerdvolgensBRLK636.
Artikel4.911 (bodem:controletank) Methetoogophetvoorkomen vanverontreiniging
vandebodemwordteenbovengrondse opslagtankjaarlijksgecontroleerdop: a.dekathodische
beschermingvanondergrondsestalenleidingen, b.delekdetectievaneendubbelwandige
bovengrondseopslagtankendedubbelwandige leidingen,en
c.deaardingendepotentiaalvereffeningvandevul-endampretourleidingalsinde bovengrondse
opslagtankvloeistoffenvanADR-klasse3,metuitzonderingvandiesel,zijn opgeslagen.
Artikel4.912 (bodem:controlewaterbijstalentank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemvindtbijeen bovengrondsestalen
opslagtankjaarlijkseencontroleplaatsopdeaanwezigheidvanwater, tenzijdebovengrondse
opslagtankdubbelwandigisuitgevoerdmeteenlekdetectiesysteem indewand.
2.AlsdebovengrondseopslagtankeeninwendigecoatingheeftvolgensBRLK779dooreen persoonof
instellingdiedaarvoorisgecertificeerdopgrondvanBRLK790enditinhet installatieboekisopgenomen,
vindtdecontroleopdeaanwezigheidvanwatereenmaalper driejaarplaats.
Artikel4.913 (bodem:verwijderenwater)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtwater,dat tijdensde
controle,bedoeldinartikel4.912,isaangetroffen,directverwijderd.
2.Vanhetverwijderdewaterwordendeelektrischegeleidbaarheidendezuurgraadbeoordeeld.
3.Alsbijdederdeopeenvolgendemetingblijktdatdezuurgraadendeelektrische geleidbaarheidvan
hetwaternietvoldoenaandeeisen,bedoeldinparagraaf3.4vanSIKB Protocol6802,wordteen
inwendigeinspectieverricht.
Artikel4.914 (bodem:visueleinspectiemobieletank)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt zowel na verplaatsing
vandemobielebovengrondseopslagtankalstenminsteeenkeerpertweemaandende opslagtankvisueel
geïnspecteerdop:
a.morsingenenlekkages, b.
beschadigingen, c.functionerenvande
lekdetectie,en d.functionerenvandeantihevelklep.
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Artikel4.915 (bodem:constructiemobieletank) Methetoogophetvoorkomen van
verontreinigingvandebodemvoldoeteenmobiele bovengrondseopslagtankaanBRLK744of
BRLK580.
Artikel4.916 (bodem:inspectie,reparatieenkeuringbijmobieletanks)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteen
mobiele
bovengrondseopslagtankiedere2,5jaarinwendigenuitwendigvisueel geïnspecteerd.
2.GrotereparatieswordenverrichtvolgensBRLK744ofBRLK580.Nadereparatie wordtde
bovengrondseopslagtankgekeurd.
Artikel4.917 (bodem:inspectiesenkeuringenmet een erkenning) Methetoogophet
voorkomenvanverontreinigingvandebodemwordendeinspectiesen keuringen,bedoeldinartikel
4.916,verrichtdooreenpersoonofinstellingdiedaarvoor beschiktovereenerkenningvolgensBRL
K744.
Artikel4.918 (bodem:installatieboekbijmobieletank) Eriseeninstallatieboekaanwezig,
waarinbevindingenvankeuringen,inspecties,controlesen reparatiesvanmobielebovengrondse
opslagtankswordengeregistreerd.
§ 4.94 Opslaan van andere vloeibare gevaarlijke stoffen dan vloeibare
brandstoffen in bovengrondse opslagtanks
Artikel4.919 (toepassingsbereik)
1. Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvanvloeibaregevaarlijkestoffen in een
bovengrondse opslagtank, als het gaat om het opslaan van stoffen van: a.ADR-klasse
3,
b.ADR-klasse5.1,
c.ADR-klasse8,verpakkingsgroepIIofIII,of
d.ADR-klasse9,diehetaquatischmilieuverontreinigen.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het opslaan van: a.vloeibaregevaarlijke
stoffeninbovengrondseopslagtanksdieingebouwdzijnineen installatie,
b.vloeibarebrandstoffen,of c.vloeibaregevaarlijkestoffenineentankcontainerofeenverpakkingmet
eeninhoudvan meerdan250literdiealsopslagtankwordtgebruikt.
Artikel4.920 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.919,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdestoffenendehoeveelheidvandiestoffendietenhoogste wordt
opgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.921 (melding:treffengelijkwaardigemaatregel)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.923,eerstelid,entweedelid,aanhefenondera,is: a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vande
wetnietvereist,en b.hetverbodendemaatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvante
vorente melden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
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Artikel4.922 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.919,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.923 (externeveiligheid:eisenaan het opslaan)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtbijhetopslaan vanvloeibare
gevaarlijkestoffenvanADR-klasse3ineenbovengrondseopslagtankenhet vullenvandieopslagtank
voldaanaanPGS31.
2.Debovengrondseopslagtankendedaarbijbehorendeleidingen: a.voldoenaanPGS31,inclusiefde
daaringesteldekeurings-enregistratietermijnen, b.hebbeneeninstallatiecertificaatdatis
afgegevenopgrondvanBRLK903,en c.wordenuitgevoerd,geïnstalleerd,gerepareerd,vervangen,
beoordeeldengecontroleerd volgensBRLK903dooreenpersoonofinstellingdiedaarvooris
gecertificeerd.
Artikel4.924 (externeveiligheid:opslagtankopverdieping) Methetoogophetwaarborgen
vandeveiligheidvoordeomgevingbevindteenbovengrondse opslagtankmetgevaarlijkestoffenvan
ADR-klasse3zichnietopeenverdieping.
Artikel4.925 (bodem:bodembeschermendevoorziening)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodembevindtde
bovengrondseopslagtankzichboveneenlekbak.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingopeenbovengrondseopslagtankdie
dubbelwandigisuitgevoerdmeteensysteemvoorlekdetectiedat:
a. ten minste eenmaal per wordt beoordeeld, en b.isgoedgekeurdvolgensBRLK903dooreen
persoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning.
Artikel4.926 (bodem:vulpuntenenaftappunten)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodembevindendevulpunten vaneen
bovengrondseopslagtankzich:
a.boveneenvloeistofdichtebodemvoorziening,of b.
bovenofineenvulpuntmorsbak.
2.Deaftappuntenvaneenbovengrondseopslagtankbevindenzichboveneenlekbak.
3.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel4.927 (bodem:vullenenovervulbeveiliging) Methetoogophetvoorkomen van
verontreinigingvandebodemmageenbovengrondse opslagtanknietvoormeerdan95%kunnen
wordengevuld.Hieraanwordtiniedergeval voldaanalsdevulleidingvaneenbovengrondseopslagtank
eenovervulbeveiligingheeftdieis gecertificeerdvolgensBRLK636.
Artikel4.928 (bodem:lekbak) Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvande
bodemheefteenlekbakeen lekbakcertificaatvolgensBRLK792ofBRLK21002ofheeftdelekbak
eenverklaring vloeistofdichtevoorzieningvolgensASSIKB6700.
Artikel4.929 (bodem:geen hemelwaterinlekbak) Methetoogophetvoorkomenvan
verontreinigingvandebodemwordtvoorkomendat hemelwaterineenlekbakblijftstaan.
Artikel4.930 (bodem:vulpuntmorsbak)
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1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemisdeinhoudvaneen
vulpuntmorsbaktenminste5l,alshetvulpuntdirectopdebovengrondseopslagtankis geplaatst.
2.Deinhoudvaneenvulpuntmorsbakistenminste65l,alshetvulpuntnietdirect opde
opslagtankzit.
3.Alshetvulpuntnietdirectopdeopslagtankzitalsbedoeldinhettweedelid, wordteen
handbedienbareafsluiteraanhetbeginvandevulleidinginde vulpuntmorsbakgeplaatst.
Artikel4.931 (bodem:leidingen)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemzijnvloeistofleidingenop een
bovengrondseopslagtank,dienietdirectzichtbaarzijn: a.dubbelwandiguitgevoerdenhebbenzeeen
systeemvoorlekdetectiedatisgoedgekeurd volgensBRLK903dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoor
overeenerkenningbeschikt,of b.aangebrachtineenmantelbuisdielekkagesopvangtenonderafschot
afvoertnaareen opvangdieeenvloeistofsensorheeft.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingopbovengrondsedruklozevloeistofleidingendie afschot
naardeopslagtankhebben.
3.Eenbovengrondseopslagtankmagnietkunnenleegstromenbijeenbreukin een
vloeistofleiding.
4.Aanhetderdelidwordtiniedergevalvoldaanalsdebovengrondseopslagtankeen antihevelbeveiligingheeftdieisgecertificeerdvolgensBRLK636.
Artikel4.932 (bodem:controletank) Methetoogophetvoorkomen vanverontreiniging
vandebodemwordteenbovengrondse opslagtankjaarlijksgecontroleerdop: a.dekathodische
beschermingvanondergrondsestalenleidingen, b.delekdetectievaneendubbelwandige
bovengrondseopslagtankendedubbelwandige leidingen,en
c.deaardingendepotentiaalvereffeningvandevul-endampretourleidingalsinde
bovengrondseopslagtankvloeistoffenvanADR-klasse3zijnopgeslagen.
Artikel4.933 (bodem:visueleinspectiemobieletank) Methetoogophetvoorkomen van
verontreinigingvandebodemwordtzowelnaverplaatsing vandemobielebovengrondseopslagtankals
tenminsteeenkeerpertweemaandende opslagtankvisueelgeïnspecteerdop:
a.morsingenenlekkages, b.
beschadigingen, c.functionerenvande
lekdetectie,en d.functionerenvandeantihevelklep.
Artikel4.934 (bodem:constructiemobieletank) Methetoogophetvoorkomen van
verontreinigingvandebodemvoldoeteenmobiele bovengrondseopslagtankaanBRLK744of
BRLK580.
Artikel4.935 (bodem:inspectie,reparatieenkeuringbijmobieletanks)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteen
mobiele
bovengrondseopslagtankiedere2,5jaarinwendigenuitwendigvisueel geïnspecteerd.
2.GrotereparatieswordenverrichtvolgensBRLK744ofBRLK580.Nadereparatie wordtde
bovengrondseopslagtankgekeurd.
Artikel4.936 (bodem:inspectiesenkeuringenmet een erkenning) Methetoogophet
voorkomenvanverontreinigingvandebodemwordendeinspectiesen keuringenverrichtdooreen
persoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktovereenerkenning volgensBRLK744.
Artikel4.937 (bodem:installatieboek)
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Eriseeninstallatieboekaanwezig,waarinbevindingenvankeuringen,inspecties,controles en
reparatiesvanmobielebovengrondseopslagtankswordengeregistreerd.
§ 4.974.95 Opslaan van andere vloeibare gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen oliën,
vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks
[Gereserveerd]
Artikel4.938 (toepassingsbereik)
§ 4.98Dezeparagraafisvantoepassingophet opslaan van vloeibare bodembedreigend stoffen inoliën,
vettenofpekelineen bovengrondse opslagtanks, als geen sprake is van gevaarlijke stoffen
[Gereserveerd]opslagtank.
Artikel4.939 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.938,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdestoffenendehoeveelheidvandiestoffendietenhoogste wordt
opgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.940 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.938,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.941 (bodem:bodembeschermdevoorziening)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodembevindtde
bovengrondseopslagtankzichboveneenlekbak.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingopeenbovengrondseopslagtankdie dubbelwandigis
uitgevoerdmeteensysteemvoorlekdetectieaangelegdvolgensBRL K910ofBRLK796dat:
a.tenminsteeenmaalperjaarwordtbeoordeeld,en b.isgoedgekeurdvolgensBRLK903dooreenpersoon
ofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning.
3.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodembevindende vulpunten
enaftappuntenvaneenbovengrondseopslagtankzich: a.boveneenvloeistofdichte
bodemvoorziening,
b.boveneenlekbak,of c.ineenlekbakof
vulpuntmorsbak.
4.Eenbovengrondseopslagtankmagnietvoormeerdan95%kunnenwordengevuld.
5.Aanhetvierdelidwordtiniedergevalvoldaanals: a.devulleidingvaneenbovengrondseopslagtank
eenovervulbeveiligingheeftdieis gecertificeerdvolgensBRLK636,of b.eenbovengrondse
opslagtankvoorafgewerkteoliehandmatigofondervrijvervalwordt gevuld.
6.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel4.942 (bodem:legentank met afgewerkteolie) Methetoogophetvoorkomenvan
verontreinigingvandebodemwordteenbovengrondse opslagtankwaarinafgewerkteoliewordt
opgeslagenjaarlijksgeleegd.
§ 4.994.96 Opslaan van vloeibare brandstoffen in ondergrondse opslagtanksvloeistoffen in een
tankcontainer of een verpakking die als opslagtank wordt gebruikt
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[Gereserveerd]
Artikel4.943 (toepassingsbereik)
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Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van de volgende vloeistoffen of stofklassen in
eentankcontainerofeenverpakkingmeteeninhoudvanmeerdan250literdiealsopslagtank
wordt
gebruikt:
a.ADR-klasse3, b.
ADR-klasse5.1,
c.ADR-klasse 8,verpakkingsgroepIIofIII,
d.ADR-klasse9,diehetaquatischmilieuverontreinigen, e.
oliënofvetten,of
f.pekel.
Artikel4.944 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.943,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdestoffenendehoeveelheidvandiestoffendietenhoogste wordt
opgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.945 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.943,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.946 (bodem:bodembeschermdevoorzieningtankcontainerenverpakking)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodembevindteen tankcontainerof
verpakkingmeteeninhoudvanmeerdan250ldiealsopslagtankwordt gebruiktzichboveneen
lekbak.
2.Devulpuntenvaneentankcontainerofeenverpakkingbevindenzich: a.boven
eenvloeistofdichtebodemvoorziening,of b.bovenofineenlekbakof
vulpuntmorsbak.
3.Bijhetvullenvaneentankcontainerofeenverpakkingvanuiteentankwagenwordt gebruik
gemaaktvaneenvulpistoolofeenslangdieisaangekoppeldviaeenvaste aansluiting.
4.Hetvulpistoolheefteenautomatischafslagmechanismedatafslaatals:
a.deverpakkingvolis,en b.
hetvulpistoolvalt.
5.Deslangdieisaangekoppeldviaeenvasteaansluitingheefteenautomatisch
afslagmechanismedatafslaatalsdetankcontainerofverpakkingvolis.
6.Eenverpakkingvoorafgewerkteoliediemeteenelektrischepompwordtgevuld,isvoorzien vaneen
overvulbeveiliging.
7.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel4.946a (bodem:lekbak) Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvan
debodemheefteenlekbakeen lekbakcertificaatvolgensBRLK792ofBRLK21002ofheeftdelekbak
eenverklaring vloeistofdichtevoorzieningvolgensASSIKB6700.
Artikel4.946b (bodem:geen hemelwaterinlekbak) Methetoogophetvoorkomenvan
verontreinigingvandebodemwordtvoorkomendat hemelwaterineenlekbakblijftstaan.
Artikel4.947 (bodem:keuring)
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Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemvoldoeteentankcontainer dieals
opslagtankwordtgebruiktaanhoofdstuk6.8vanhetADReneenverpakkingmeteen inhoudvanmeerdan
250literdiealsopslagtankwordtgebruiktaanhoofdstuk6.5vanhet ADR.
§ 4.97 Opslaan van vloeibare brandstoffen in ondergrondse opslagtanks
Artikel4.948 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophet
opslaanvanvloeibarebrandstoffenineen ondergrondse
opslagtank.
Artikel4.949 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.948,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.decoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmetingvanhetvulpunt
vande ondergrondseopslagtankwaarinbrandstoffenvanADR-klasse3,metuitzonderingvan diesel,
wordenopgeslagenvoorhettankenvanvaartuigenvanafdewal,en b.eenvermeldingvandestoffendie
wordenopgeslagenendehoeveelheiddietenhoogste wordtopgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.949a (informeren:afstand) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierweken voorde
toepassingvanartikel4.955,tweede lid,
daarovergeïnformeerd.
Artikel4.950 (melding:treffengelijkwaardigemaatregel)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.956,is: a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vandewetnietvereist,en b.hetverbodende
maatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel4.951 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.948,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.952 (informeren:inspectiebijaantreffenwaterenbezinksel) Hetbevoegdgezag
wordtvoorhetbeginvandeinspectiegeïnformeerdoverhetinwendig inspecterenvaneenstalen
ondergrondseopslagtank,bedoeldinartikel4.965,vierdelid.
Artikel4.953 (informeren:afkeuringtank) Hetbevoegdgezagwordtonverwijld
geïnformeerdoverhetafkeurenvaneenondergrondse opslagtank,bedoeldinartikel4.967.
Artikel4.954 (informeren,gegevensenbescheiden:werkzaamhedenbij
verwijderenofonklaarmaken tank)
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1.Hetbevoegdgezagwordttenminstetiendagenvoorhetonklaarmakenofhetonklaar makenenhet
verwijderenvaneenondergrondseopslagtankdaarovergeïnformeerd.
2.Aanhetbevoegdgezagwordttenhoogstedriemaandennahetonklaarmakenofhet
onklaar
makenenverwijderenvandeondergrondseopslagtankeenrapportagedaarover verstrekt.
Artikel4.955 (externeveiligheid:afstand)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstandvanafhet vulpuntvaneen
ondergrondseopslagtankwaarinbrandstoffenvanADR-klasse3,met uitzonderingvandiesel,worden
opgeslagenvoorhettankenvanvaartuigenvanafdewaltot debegrenzingvandelocatietenminste20m.
Binnendezeafstandisovernachtingdoor derdenenrecreatiefverblijfniettoegestaan.
2.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteerstelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoeleidtdatde
interneafstandenvanPGS28nietkunnenwordennageleefd.
3.Hettweedelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeen
functionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
4.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassing opde
afstand,bedoeldinhettweedelid.
Artikel4.956 (externeveiligheid:eisenaan het opslaan)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtbijhet opslaanvan
vloeibarebrandstoffenvanADR-klasse3,metuitzonderingvandiesel,ineen ondergrondse
opslagtankenhetvullenvandieopslagtankvoldaanaanPGS28.
2.DeondergrondseopslagtankendedaarbijbehorendeleidingenvoldoenaanPGS28, inclusiefde
daaringesteldekeurings-enregistratietermijnen.
Artikel4.957 (externeveiligheidenbodem: installatiecertificaat)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingenhetvoorkomen van
verontreinigingvandebodemisvooreenondergrondseopslagtankendeleidingen diedaarbijhoren
eeninstallatiecertificaatopgrondvanBRLK903aanwezig.
2.Eenbovengrondseopslagtankendeleidingendiedaarbijhorenwordenuitgevoerd, geïnstalleerd,
gerepareerd,vervangen,beoordeeldengecontroleerdvolgensBRLK903door eenpersoonof
instellingdiedaarvoorisgecertificeerd.
Artikel4.958 (bodem:enkelwandigofdubbelwandig)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemiseenondergrondse stalenof
kunststofopslagtank: a.enkelwandiguitgevoerdengeplaatstineenbetonnenconstructie,waarbijde
constructie:
1°.zichonderdeopslagtankbevindt,
2°.eensysteemvoorlekdetectieheeft,en
3°.wordtafgedekt, b.dubbelwandiguitgevoerdmeteensysteemvoorlekdetectie
indewand.
2.EensysteemvoorlekdetectievoldoetaanBRLK910ofBRLK796enwordttenminste eenmaalperjaar
beoordeeldengoedgekeurdvolgensBRLK903dooreenpersoonofinstelling diedaarvoorbeschiktover
eenerkenning.
Artikel4.959 (bodem:bodembeschermendevoorzieningaansluitpunt)
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1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteenaansluitpunt vaneenvulofleegzuigleidingvaneenondergrondseopslagtankgeplaatst: a.boveneenvloeistofdichte
bodemvoorziening,of
b.bovenofineenvulpuntmorsbak.
2.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel4.960 (bodem:controletank staalofkunststof) Methetoogophetvoorkomen van
verontreinigingvandebodemwordteenondergrondse stalenofkunststofopslagtankmetde
leidingendiedaarbijhoren,beoordeelden gecontroleerdvolgensASSIKB6800dooreenpersoonof
instellingdiedaarvoorbeschikt overeenerkenning.
Artikel4.961 (bodem:keuringstermijnentank staalofkunststof) Methetoogophet
voorkomenvanverontreinigingvandebodemzijndekeurings-en herkeuringstermijnenvooreen
ondergrondsestalenofkunststofopslagtankmetdeleidingen diedaarbijhorendetermijnen,bedoeldin
tabel4.961.
Tabel 4.961 Keuringstermijnen
Type wand

Staal enkelwandig
-Zondercoatingofnietvollediggecoat
-VollediggecoatnietvolgensBRLK790ofBRLK779
-VollediggecoatvolgensBRLK790ofBRLK779
Staal dubbelwandigmetlekdetectievolgens
BRLK910 ofBRLK796
-Zondercoatingofnietvollediggecoat
-Vollediggecoat
Kunststofenkelwandigofdubbelwandig
Enkelwandigeofdubbelwandigeopslagtank
(glasvezelversterktekunststof)

Termijneerste
keuringof
herkeuring

Termijnnaeerste
herkeuring

15jaar
15jaar
20jaar

15jaar
20jaar
20jaar

15jaar
20jaar

20jaar
20jaar

15jaar

15jaar

Artikel4.962 (bodem:bodemweerstandsmetingstalentank)
1.Methet oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt bij een
ondergrondsestalenopslagtankmetdestalenleidingendiedaarbijhoreneeneenmalige
bodemweerstandsmetingverrichtvolgensBRLK903dooreenpersoonofinstellingdie daarvoor
beschiktovereenerkenning.
2.Deondergrondseopslagtankendeleidingenwordentegencorrosiebeschermddooreen
kathodischebescherming,aangebrachtvolgensBRLK903dooreenpersoonofinstellingdie daarvoor
beschiktovereenerkenning,alsuitdebodemweerstandsmetingblijktdatde specifiekeelektrische
weerstandvandebodemminderisdan100Ohm-m.
3.Determijnwaarbinnendebodemweerstandsmetingwordtverrichtisgelijkaandetermijn voorde
eerstekeuring,bedoeldinartikel4.961.
Artikel4.963 (bodem:controlekathodischebeschermingstalentank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtdekathodische bescherming
vaneenondergrondsestalenopslagtanktenminsteeensperjaar gecontroleerdvolgensASSIKB
6800dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschikt overeenerkenning.
2.Deplaatsenwaardeuitwendigebekledingvandeinstallatieisbeschadigdendieniet kunnen
wordenhersteld,zijnkathodischbeschermdalsdeisolatieweerstandvande uitwendige bekleding
groter is dan 25 kOhm/m2, bepaald volgens BRL K903 door een persoonofinstellingdie
daarvoorbeschiktovereenerkenning.
Artikel4.964 (bodem:stroomopdrukproefalsgeen kathodischebeschermingstalen tank) Met
hetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordt,alseenondergrondse
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stalenopslagtankmetdestalenleidingenofappendagesdiedaarbijhorengeen kathodische
bescherminghebben,tenminsteeenmaalperjaareenstroomopdrukproef verrichtvolgensAS
SIKB6800dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning,tenzij: a.de
specifiekeelektrischeweerstandvandebodemmeerisdan100Ohm-m,en b.beschadigingvande
tankinstallatiedoorzwerfstromennietteverwachtenis.
Artikel4.965 (bodem:controlewaterenbezinkselstalentank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtbijeen ondergrondsestalen
opslagtankjaarlijkseencontroleverrichtopdeaanwezigheidvanwater enbezinkselvolgensASSIKB
6800dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning.
2.Alstijdensdecontrolewaterisaangetroffen,wordtditdirectverwijderd.
3.Vanhetverwijderdewaterwordendeelektrischegeleidbaarheidendezuurgraad beoordeeld
volgensASSIKB6800dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning.
4.Alsbijdederdeopeenvolgendemetingblijktdatdezuurgraadendeelektrische geleidbaarheidvanhet
waterdatinhetbezinkselisaangetroffennietvoldoenaandeeisen, bedoeldinparagraaf3.4vanSIKB
Protocol6802,wordteeninwendigeinspectievande ondergrondseopslagtankuitgevoerdvolgensAS
SIKB6800dooreenpersoonofinstellingdie daarvoorbeschiktovereenerkenning.
5.Alsdeondergrondseopslagtankeeninwendigecoatingheeftdieisaangebrachtvolgens BRLK779door
eenpersoonofinstellingdiedaarvoorisgecertificeerdopgrondvanBRLK790 enditinhetinstallatieboekis
opgenomen,vindtdecontroleopdeaanwezigheidvanwateren bezinkseleenmaalperdriejaarplaats.
Artikel4.966 (bodem:herkeuringtank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteen ondergrondse
opslagtankbijherkeuringinwendiggereinigdenbeoordeelddoorde opslagtanktebetredenvolgens
ASSIKB6800dooreenpersoondiedaarvoorbeschikt overeenerkenning,tenzijdezedubbelwandigis
uitgevoerdeneenlekdetectieindewand heeft.
2.Inwendigebeoordelingmetbehulpvaneencameraistoegestaanbijeenvollediginwendig
gecoate
ondergrondseopslagtank,alsdezebeoordelingwordtverrichtvolgensASSIKB6800 dooreenpersoonof
instellingdiedaarvoorbeschiktovereenerkenning.
3.Alsbijherkeuringeenondergrondseopslagtanknietkanwordenbetredenof,alsditis toegestaan,
nietdooreencamera-inspectieinwendigbeoordeeldkanworden,wordtde opslagtankafgekeurd.
4.Eenondergrondseopslagtankwordteenmaalpertienjaarherkeurdalsdeopslagtankin een
grondwaterbeschermingsgebiedligt.
Artikel4.967 (bodem:afkeuringtank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtde ondergrondseopslagtank
tankafgekeurdals: a.deopslagtanknietgeïnspecteerdkanwordenbijdeherkeuring,bedoeldinartikel
4.966, derdelid,of b.uiteenbeoordelingofcontrolealsbedoeldindeartikelen4.960of4.966,eersteof
tweedelid,blijktdatdeopslagtanknietvoldoet.
2.Alseenondergrondseopslagtankisafgekeurdwordtdirectnahetafkeurenervan: a.het
opslaanvanvloeistoffenindeopslagtankbeëindigd,en b.devloeistofuitdeopslagtank
verwijderd.
Artikel4.968 (bodem:verwijderenofonklaarmaken tank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteenafgekeurde
ondergrondseopslagtankmetdeleidingendiedaarbijhoren,binnenachtwekennade afkeuring
verwijderdvolgensBRLK902ofBRLK904dooreenpersoonofinstellingdie daarvoorbeschiktovereen
erkenning.
2.Alsverwijderingvandeondergrondseopslagtankdoordeliggingtechnischnietmogelijkis wordtde
opslagtankmetdeleidingendiedaarbijhorenbinnenachtwekennadeafkeuring onklaar
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gemaaktvolgensBRLK902ofBRLK904dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschikt overeen
erkenning.
Artikel4.969 (bodem:maatregelenvoor onklaarmaken tank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteen ondergrondse
opslagtankinwendiggereinigdvoordatdezeonklaarwordtgemaaktvolgens BRLK905dooreen
persoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktovereenerkenning.
2.Hetonklaarmakenvandeondergrondseopslagtankbestaatuit: a.hetvullenvandeopslagtankmeteen
inertevulmassavolgensBRLK902ofBRLK904door eenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktovereen
erkenning,en b.hettreffenvanmaatregelendieverdergebruikvandeopslagtankvoorkomen.
Artikel4.970 (overgangsrecht:afstand) Artikel4.955,eerstelid,isnietvantoepassingop
opslagtanksdiezijngeïnstalleerdvoor1 januari
2011.
Artikel4.971 (overgangsrecht:grondwaterpeilbuis)
1.Inafwijkingvanartikel4.958,kanvooreenenkelwandigeondergrondseopslagtank,dieis geplaatst
voorinwerkingtredingvanditbesluit,gebruikwordengemaaktvan grondwaterpeilbuizentothet
momentdatdetankwordtafgekeurd,alsdooreenpersoonof instellingdiedaarvoorbeschiktovereen
erkenningopgrondvanBRLSIKB2000ofASSIKB
2000tenminsteeengrondwaterpeilbuisisgeïnstalleerd: a.perondergrondseopslagtank,of b.per
groepvandrieondergrondseopslagtanksalsdezebinnen10mvanelkaarliggen.
2.Degrondwaterpeilbuisisstroomafwaartsvandegrondwaterstromingtenopzichte vande
ondergrondseopslagtankgeïnstalleerd.
3.Debovenkantvandefiltervandegrondwaterpeilbuisistenminste0,5monderde gemiddeldlaagste
grondwaterstandgeïnstalleerd.Alsdegemiddeldlaagstegrondwaterstand dieperisdan8m,wordtin
plaatsvanhetgrondwaterdebodemluchtgemeten.
4.Dehorizontaleafstandtussendeondergrondseopslagtankendegrondwaterpeilbuisis minder
dan5m.
5.Deafstand,bedoeldinhetderdelid,kanmeerzijndan5m,alshetplaatsenvan een
grondwaterpeilbuisisbelemmerddoordeaanwezigheidvan: a.eenvloeistofdichte
bodemvoorzieningofeenaaneengeslotenbodemvoorziening,of b.ondergrondsekabelsen
leidingen.
6.Alseengrondwaterpeilbuisopmeerdan5mafstandvaneenondergrondse opslagtankisgeplaatst: a.
isdehorizontaleafstandtussendeondergrondseopslagtankendegrondwaterpeilbuisniet meerdan8m,
en b.heeftdebodembelastendestofeensoortelijkemassadienietmeerisdandesoortgelijke massavan
water.
7.Tenhoogstevijfwerkdagennabemonsteringvandegrondwaterpeilbuizenenanalysevan de
monstersopdeaanwezigheidvanMTBEenETBEwordthetbevoegdgezagdaarover geïnformeerd,als:
a.degeanalyseerdewaardevandeMTBE-ofETBE-verontreiniginghogerisdan15µg/l,en b.de
activiteitwordtverrichtbuiteneengrondwaterbeschermingsgebied.
Artikel4.972 (overgangsrecht:grondwaterpeilbuis)
1.Alsdemaatregelen,bedoeldinartikel4.971,wordentoegepast,wordende grondwaterpeilbuizenten
minsteeensperjaarbemonsterdvolgensNEN5744dooreen persoonofinstellingdiedaarvoorbeschikt
overeenerkenningopgrondvanBRLSIKB2000of ASSIKB2000.
2.Bijbemonsteringvangrondwaterpeilbuizenwordendemonstersdooreenlaboratorium,die voorAS
SIKB3000beschiktovereenerkenning,onderzochtopaanwezigheidvan: a.mineraleoliecomponenten
volgensNEN-EN-ISO9377-2,
b.vluchtigearomatenvolgensNEN-EN-ISO15680,en
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c.alslichteoliewordtopgeslagen,opMTBEenETBEvolgensNEN-EN-ISO15680.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als de gemiddeld laagste grondwaterstand
opdelocatiewaardeactiviteitwordtverrichtzichbevindtopmeerdan5m benedenhetmaaiveld.
§ 4.1004.98 Opslaan van andere vloeibare gevaarlijke stoffen dan vloeibare
brandstoffen in ondergrondse opslagtanks
[Gereserveerd]
§ 4.101 Opslaan van vloeibare bodembedreigende stoffen in ondergrondse opslagtanks als
geen sprake is van gevaarlijke stoffen
[Gereserveerd]
§ 4.102 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking met een maximum van 10 ton per
opslagvoorziening en het tijdelijk opslaan in een brandcompartiment van maximaal 10.000
kilogram gevaarlijke stoffen in verpakking
[Gereserveerd]
Artikel4.973 (toepassingsbereik)
1.Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvanvloeibaregevaarlijkestoffenin een
ondergrondseopslagtank,alshetgaatomhetopslaanvanstoffenvan:
a.ADR-klasse3, b.
ADR-klasse5.1,
c.ADR-klasse8,verpakkingsgroepIIofIII,of
d.ADR-klasse9,diehetaquatischmilieuverontreinigen.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingophetopslaanvanvloeibarebrandstoffen.
Artikel4.974 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.973,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a.decoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmeting vandeopstelplaatsvande
opslagtank,hetvulpuntvandeopslagtankendeopstelplaatsvandetankwagensvoorhet vullenenlegen
vandeopslagtank,alsorganischeoplosmiddelenvanADR-klasse3worden opgeslagen,en b.een
vermeldingvandestoffendiewordenopgeslagenendehoeveelheiddietenhoogste wordtopgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.974a (informeren:afstand) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierweken voorde
toepassingvanartikel4.978,tweede lid,
daarovergeïnformeerd.
Artikel4.975 (melding:treffengelijkwaardigemaatregel)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.979,is: a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vandewetnietvereist,en b.hetverbodende
maatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.

502

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
Artikel4.976 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.973,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.977 (informeren:inspectie,afkeuringenwerkzaamhedentank)
1.Hetbevoegdgezagwordtvoorhetbeginvandeinspectiegeïnformeerdoverhetinwendig inspecteren
vaneenstalenondergrondseopslagtankalsbedoeldinartikel4.989,vierdelid.
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2.Hetbevoegdgezagwordtonverwijldgeïnformeerdoverhetafkeurenvaneen
ondergrondseopslagtankalsbedoeldinartikel4.991.
3.Hetbevoegdgezagwordttenminstetiendagenvoorhetonklaarmakenofhetonklaar makenenhet
verwijderenvaneenondergrondseopslagtankdaarovergeïnformeerd.
4.Aanhetbevoegdgezagwordttenhoogstedriemaandennahetonklaarmakenofhet
onklaar
makenenverwijderenvandeondergrondseopslagtankeenrapportagedaarover verstrekt.
Artikel4.978 (externeveiligheid:afstand)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstandvanafhet vulpuntvaneen
opslagtankwaarinorganischeoplosmiddelenvanADR-klasse3zijnopgeslagen endeopstelplaatsvande
tankwagentotdebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordt verrichttenminste20m.
2.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteerstelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoeleidtdatde
interneafstandenvanPGS31nietkunnenwordennageleefd.
3.Hettweedelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeen
functionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
4.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassingop deafstand,
bedoeldinhettweedelid.
Artikel4.979 (externeveiligheid:eisenaan het opslaan)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtbijhetopslaan vanvloeibare
gevaarlijkestoffenvanADR-klasse3ineenondergrondseopslagtankenhet vullenvandieopslagtank
voldaanaanPGS31.
2.DeondergrondseopslagtankendedaarbijbehorendeleidingenvoldoenaanPGS31, inclusiefde
daaringesteldekeurings-enregistratietermijnen.
Artikel4.980 (externeveiligheidenbodem: installatiecertificaat)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingenhetvoorkomen van
verontreinigingvandebodemisvooreenondergrondseopslagtankendeleidingen diedaarbijhoren
eeninstallatiecertificaatopgrondvanBRLK903aanwezig.
2.Eenbovengrondseopslagtankendeleidingendiedaarbijhorenwordenuitgevoerd, geïnstalleerd,
gerepareerd,vervangen,beoordeeldengecontroleerdvolgensBRLK903door eenpersoonof
instellingdiedaarvoorisgecertificeerd.
Artikel4.981 (bodem:uitvoeren,installerenenreparerentank) Methetoogophet
voorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteenondergrondse opslagtankmetdeleidingen
diedaarbijhorenuitgevoerd,geïnstalleerdengerepareerd volgensBRLK903dooreenpersoonof
instellingdiedaarvoorbeschiktovereenerkenning.
Artikel4.982 (bodem:enkelwandigofdubbelwandig)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemiseenondergrondse stalenof
kunststofopslagtank:
a.enkelwandiguitgevoerdengeplaatstineenbetonnenconstructie,waarbijdeconstructie:
1°.zichonderdeopslagtankbevindt,
2°.eensysteemvoorlekdetectieheeft,en
3°.wordtafgedekt,
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b.dubbelwandiguitgevoerdmeteensysteemvoorlekdetectieindewand.
2.EensysteemvoorlekdetectievoldoetaanBRLK910ofBRLK796enwordttenminste eenmaalperjaar
beoordeeldengoedgekeurdvolgensBRLK903dooreenpersoonofinstelling diedaarvoorbeschiktover
eenerkenning.
3.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel4.983 (bodem:bodembeschermendevoorzieningaansluitpunt) Methetoogophet
voorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteenaansluitpuntvan een
vul-ofleegzuigleidingvaneenondergrondseopslagtankgeplaatst: a.
boveneenvloeistofdichtebodemvoorziening,of b.bovenofineen
vulpuntmorsbak.
Artikel4.984 (bodem:controletank staalofkunststof) Methetoogophetvoorkomen van
verontreinigingvandebodemwordteenondergrondse stalenofkunststofopslagtankmetde
leidingendiedaarbijhoren,beoordeelden gecontroleerdvolgensASSIKB6800dooreenpersoonof
instellingdiedaarvoorbeschikt overeenerkenning.
Artikel4.985 (bodem:keuringstermijnentank staalofkunststof) Methetoogophet
voorkomenvanverontreinigingvandebodemzijndekeurings-en herkeuringstermijnenvooreen
ondergrondsestalenofkunststofopslagtankmetdeleidingen diedaarbijhorendetermijnen,bedoeldin
tabel4.985.
Tabel 4.985 Keuringstermijnen
Type wand

Staal enkelwandig
-Zondercoatingofnietvollediggecoat
-VollediggecoatnietvolgensBRLK790ofBRLK779
-VollediggecoatvolgensBRLK790ofBRLK779
Staal dubbelwandigmetlekdetectievolgens
BRLK910 ofBRLK796
-Zondercoatingofnietvollediggecoat
-Vollediggecoat
Kunststofenkelwandigofdubbelwandig
Enkelwandigeofdubbelwandigeopslagtank
(glasvezelversterktekunststof)

Termijneerste
keuringof
herkeuring

Termijnnaeerste
herkeuring

15jaar
15jaar
20jaar

15jaar
20jaar
20jaar

15jaar
20jaar

20jaar
20jaar

15jaar

15jaar

Artikel4.986 (bodem:bodemweerstandsmetingstalentank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtbijeen ondergrondse
stalenopslagtankmetdestalenleidingendiedaarbijhoreneen bodemweerstandsmeting
verrichtvolgensBRLK903dooreenpersoonofinstellingdie daarvoorbeschiktovereen
erkenning.
2.Deondergrondseopslagtankendeleidingenwordentegencorrosiebeschermddooreen
kathodischebescherming,aangebrachtvolgensBRLK903dooreenpersoonofinstellingdie daarvoor
beschiktovereenerkenning,alsuitdebodemweerstandsmetingblijktdatde specifiekeelektrische
weerstandvandebodemminderisdan100Ohm-m.
3.Determijnwaarbinnendebodemweerstandsmetingwordtverrichtisgelijkaandetermijn vande
eerstekeuring,bedoeldinartikel4.985.
Artikel4.987 (bodem:controlekathodischebeschermingstalentank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtdekathodische bescherming
vaneenondergrondsestalenopslagtanktenminsteeensperjaar gecontroleerdvolgensASSIKB
6800dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschikt overeenerkenning.
2.Deplaatsenwaardeuitwendigebekledingvandeinstallatieisbeschadigdendieniet kunnenworden
hersteld,zijnkathodischbeschermdalsdeisolatieweerstandvande uitwendige bekleding groter is
dan 25 kOhm/m2, bepaald volgens BRL K903 door een persoon
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beschiktovereenerkenning.
Artikel4.988 (bodem:stroomopdrukproefalsgeen kathodischebescherming stalentank) Met
hetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordt,alseenondergrondse stalen
opslagtankmetdestalenleidingendiedaarbijhorengeenkathodischebescherming hebben,tenminste
eenmaalperjaareenstroomopdrukproefverrichtvolgensASSIKB6800 dooreenpersoonofinstellingdie
daarvoorbeschiktovereenerkenning,tenzij: a.despecifiekeelektrischeweerstandvandebodemmeeris
dan100Ohm-m,en b.beschadigingvandetankinstallatiedoorzwerfstromennietteverwachtenis.
Artikel4.989 (bodem:controlewaterenbezinkselstalentank)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt bij een
ondergrondsestalenopslagtankjaarlijkseencontroleverrichtopdeaanwezigheidvanwater en
bezinkselvolgensASSIKB6800dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning.
2.Alstijdensdecontrolewaterisaangetroffen,wordtditdirectverwijderd.
3.Vanhetverwijderdewaterwordendeelektrischegeleidbaarheidendezuurgraad beoordeeld
volgensASSIKB6800dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning.
4.Alsbijdederdeopeenvolgendemetingblijktdatdezuurgraadendeelektrische geleidbaarheidvanhet
waterdatinhetbezinkselisaangetroffennietvoldoenaandeeisen, bedoeldinparagraaf3.4vanSIKB
Protocol6802,wordteeninwendigeinspectievande ondergrondseopslagtankuitgevoerdvolgensAS
SIKB6800dooreenpersoonofinstellingdie daarvoorbeschiktovereenerkenning.
5.Alsdeondergrondseopslagtankeeninwendigecoatingheeftdieisaangebrachtvolgens BRLK779door
eenpersoonofinstellingdiedaarvoorisgecertificeerdopgrondvanBRLK790 enditinhetinstallatieboekis
opgenomen,vindtdecontroleopdeaanwezigheidvanwateren bezinkseleenmaalperdriejaarplaats.
Artikel4.990 (bodem:herkeuringtank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteen ondergrondse
opslagtankbijherkeuringinwendiggereinigdenbeoordeelddoorde opslagtanktebetredenvolgens
ASSIKB6800dooreenpersoondiedaarvoorbeschikt overeenerkenning,tenzijdezedubbelwandigis
uitgevoerdeneenlekdetectieindewand heeft.
2.Inwendigebeoordelingmetbehulpvaneencameraistoegestaanbijeenvollediginwendig
gecoate
ondergrondseopslagtank,alsdezebeoordelingwordtverrichtvolgensASSIKB6800 dooreenpersoonof
instellingdiedaarvoorbeschiktovereenerkenning.
3.Alsbijherkeuringeenondergrondseopslagtanknietkanwordenbetredenof,alsditis toegestaan,
nietdooreencamera-inspectieinwendigbeoordeeldkanworden,wordtde opslagtankafgekeurd.
4.Eenondergrondseopslagtankwordteenmaalpertienjaarherkeurdalsdeopslagtankin een
grondwaterbeschermingsgebiedligt.
Artikel4.991 (bodem:afkeuringtank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtde ondergrondse
opslagtanktankafgekeurdals: a.deopslagtanknietgeïnspecteerdkanwordenbijdeherkeuring
alsbedoeldinartikel
4.990,derdelid,of b.uiteenbeoordelingofcontrolealsbedoeldindeartikelen4.984of4.990,
eersteof tweedelid,blijktdatdeopslagtanknietvoldoet.
2.Alseenondergrondseopslagtankisafgekeurdwordtdirectnahetafkeurenervan: a.het
opslaanvanvloeistoffenindeopslagtankbeëindigd,en b.devloeistofuitdeopslagtank
verwijderd.
Artikel4.992 (bodem:verwijderenofonklaarmaken tank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteenafgekeurde
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ondergrondseopslagtankmetdeleidingendiedaarbijhoren,binnenachtwekennade afkeuringverwijderd
volgensBRLK902ofBRLK904dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoor beschiktovereenerkenning.
2.Alsverwijderingvandeondergrondseopslagtankdoordeliggingtechnischnietmogelijkis wordtde
opslagtankmetdeleidingendiedaarbijhorenbinnenachtwekennadeafkeuring onklaargemaakt
volgensBRLK902ofBRLK904dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoor beschiktovereenerkenning.
Artikel4.993 (bodem:maatregelenvoor onklaarmaken tank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteen ondergrondse
opslagtankinwendiggereinigdvoordatdezeonklaarwordtgemaaktvolgens BRLK905dooreen
persoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktovereenerkenning.
2.Hetonklaarmakenvandeondergrondseopslagtankbestaatuit: a.hetvullenvandeopslagtank
meteeninertevulmassavolgensBRLK902ofBRLK904 dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoor
beschiktovereenerkenning,en b.hettreffenvanmaatregelendieverdergebruikvandeopslagtank
voorkomen.
Artikel4.994 (overgangsrecht:grondwaterpeilbuis)
1.Inafwijkingvanartikel4.982,kanvooreenenkelwandigeondergrondseopslagtank,dieis geplaatst
voorinwerkingtredingvanditbesluit,gebruikwordengemaaktvan grondwaterpeilbuizentothet
momentdatdetankwordtafgekeurd,alsdooreenpersoonof instellingdiedaarvoorbeschiktovereen
erkenningopgrondvanBRLSIKB2000ofASSIKB
2000tenminsteeengrondwaterpeilbuisisgeïnstalleerd: a.perondergrondseopslagtank,of b.per
groepvandrieondergrondseopslagtanksalsdezebinnen10mvanelkaarliggen.
2.Degrondwaterpeilbuisisstroomafwaartsvandegrondwaterstromingtenopzichtevan de
ondergrondseopslagtankgeïnstalleerd.
3.Debovenkantvandefiltervandegrondwaterpeilbuisistenminste0,5monderde gemiddeldlaagste
grondwaterstandgeïnstalleerd.Alsdegemiddeldlaagstegrondwaterstand dieperisdan8m,wordtin
plaatsvanhetgrondwaterdebodemluchtgemeten.
4.Dehorizontaleafstandtussendeondergrondseopslagtankendegrondwaterpeilbuisis minder
dan5m.
5.Deafstand,bedoeldinhetderdelid,kanmeerzijndan5m,alshetplaatsen vaneen
grondwaterpeilbuisisbelemmerddoordeaanwezigheidvan: a.eenvloeistofdichte
bodemvoorzieningofeenaaneengeslotenbodemvoorziening,of b.ondergrondsekabelsen
leidingen.
6.Alseengrondwaterpeilbuisopmeerdan5mafstandvaneenondergrondse opslagtankisgeplaatst: a.
isdehorizontaleafstandtussendeondergrondseopslagtankendegrondwaterpeilbuisniet meerdan8m,
en b.heeftdebodembelastendestofeensoortelijkemassadienietmeerisdandesoortgelijke massavan
water.
Artikel4.995 (overgangsrecht:grondwaterpeilbuis)
1.Alsdemaatregelen,bedoeldinartikel4.994wordentoegepast,wordende grondwaterpeilbuizenten
minsteeensperjaarbemonsterdvolgensNEN5744dooreen persoonofinstellingdiedaarvoorbeschikt
overeenerkenningopgrondvanBRLSIKB2000of ASSIKB2000.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsdegemiddeldlaagstegrondwaterstandopde locatiewaar
deactiviteitwordtverrichtzichbevindtopmeerdan5mbenedenhet maaiveld .
§ 4.99 Opslaan van oliën, vetten of pekel in ondergrondse opslagtanks
Artikel4.996 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvan
oliën,vettenofpekelinondergrondse opslagtanksofondergrondsebetonnenconstructies.
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Artikel4.997 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.996,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdestoffenendehoeveelheidvandiestoffendietenhoogste wordt
opgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.998 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.996,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.999 (informeren:inspectie,afkeuringenwerkzaamhedentank)
1.Hetbevoegdgezagwordtvoorhetbeginvandeinspectiegeïnformeerdoverhet inwendig
inspecterenvaneenstalenondergrondseopslagtank,bedoeldinartikel4.1010, vierdelid.
2.Hetbevoegdgezagwordtonverwijldgeïnformeerdoverhetafkeurenvaneen
ondergrondseopslagtank,bedoeldinartikel4.1014.
3.Hetbevoegdgezagwordttenminstetiendagenvoorhetonklaarmakenofhetonklaar makenenhet
verwijderenvaneenondergrondseopslagtankdaarovergeïnformeerd.
4.Aanhetbevoegdgezagwordttenhoogstedriemaandennahetonklaarmakenofhet
onklaar
makenenverwijderenvandeondergrondseopslagtankeenrapportagedaarover verstrekt.
Artikel4.1000
[Vervallen]
Artikel4.1001 (bodem:enkelwandigofdubbelwandig)
1. Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemiseen ondergrondseopslagtankvan
staalofkunststof: a.enkelwandiguitgevoerdengeplaatstineenbetonnenconstructie,waarbijde
constructie:
1°.zichonderdeopslagtankbevindt,
2°.eensysteemvoorlekdetectieheeft,en
3°.wordtafgedekt, b.dubbelwandiguitgevoerdmeteensysteemvoorlekdetectie
indewand.
2.EensysteemvoorlekdetectievoldoetaanBRLK910ofBRLK796enwordttenminste eenmaalperjaar
beoordeeldengoedgekeurdvolgensBRLK903dooreenpersoonofinstelling diedaarvoorovereen
erkenningbeschikt.
Artikel4.1002 (bodem:bodembeschermendevoorzieningaansluitpunt)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteenaansluitpunt vaneenvulofleegzuigleidingvaneenondergrondseopslagtankgeplaatst: a.boveneenvloeistofdichte
bodemvoorziening,of
b.bovenofineenvulpuntmorsbak.
2.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel4.1003 (bodem:legentank met afgewerkteolie) Methetoogophetvoorkomenvan
verontreinigingvandebodemwordteenondergrondse opslagtankwaarinafgewerkteoliewordt
opgeslagenjaarlijksgeleegd.
Artikel4.1004 (bodem:bemonsteringgrondwaterpeilbuizen)
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1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemworden grondwaterpeilbuizenten
minsteeensperjaarbemonsterdvolgensNEN5744dooreen persoonofinstellingdiedaarvoorbeschikt
overeenerkenningopgrondvanBRLSIKB2000of ASSIKB2000.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsdegemiddeldlaagstegrondwaterstandopde locatiewaar
deactiviteitwordtverrichtzichbevindtopmeerdan5mbenedenhet maaiveld.
Artikel4.1005 (bodem:controletank staalofkunststof) Methetoogophetvoorkomenvan
verontreinigingvandebodemwordteenondergrondse stalenofkunststofopslagtankmetde
leidingendiedaarbijhoren,beoordeelden gecontroleerdvolgensASSIKB6800dooreenpersoonof
instellingdiedaarvoorbeschikt overeenerkenning.
Artikel4.1006 (bodem:keuringstermijnentank staalofkunststof) Methetoogophet
voorkomenvanverontreinigingvandebodemzijndekeurings-en herkeuringstermijnenvooreen
ondergrondsestalenofkunststofopslagtankmetdeleidingen diedaarbijhorendetermijnen,bedoeldin
tabel4.1006.
Tabel 4.1006 Keuringstermijnen
Type wand

Staal enkelwandig
-Zondercoatingofnietvollediggecoat
-VollediggecoatnietvolgensBRLK790ofBRLK779
-VollediggecoatvolgensBRLK790ofBRLK779
Staal dubbelwandigmetlekdetectievolgens
BRLK910 ofBRLK796
-Zondercoatingofnietvollediggecoat
-Vollediggecoat
Kunststofenkelwandigofdubbelwandig
Enkelwandigeofdubbelwandigeopslagtank
(glasvezelversterktekunststof)

Termijneerste
keuringof
herkeuring

Termijnnaeerste
herkeuring

15jaar
15jaar
20jaar

15jaar
20jaar
20jaar

15jaar
20jaar

20jaar
20jaar

15jaar

15jaar

Artikel4.1007 (bodem:bodemweerstandsmetingstalentank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtbijeen ondergrondse
stalenopslagtankmetdestalenleidingendiedaarbijhoreneeneenmalige
bodemweerstandsmetingverrichtvolgensBRLK903dooreenpersoonofinstellingdie daarvoor
beschiktovereenerkenning.
2.Deondergrondseopslagtankendeleidingenwordentegencorrosiebeschermddooreen
kathodischebescherming,aangebrachtvolgensBRLK903dooreenpersoonofinstellingdie daarvoor
beschiktovereenerkenning,alsuitdebodemweerstandsmetingblijktdatde specifiekeelektrische
weerstandvandebodemminderisdan100Ohm-m.
3.Determijnwaarbinnendebodemweerstandsmetingwordtverrichtisgelijkaandetermijn voorde
eerstekeuring,bedoeldinartikel4.1006.
Artikel4.1008 (bodem:controlekathodischebeschermingstalentank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtdekathodische bescherming
vaneenondergrondsestalenopslagtanktenminsteeensperjaar gecontroleerdvolgensASSIKB
6800dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschikt overeenerkenning.
2.Deplaatsenwaardeuitwendigebekledingvandeinstallatieisbeschadigdendieniet kunnenworden
hersteld,zijnkathodischbeschermdalsdeisolatieweerstandvande uitwendige bekleding groter is
dan 25 kOhm/m2, bepaald volgens BRL K903 door een persoon ofinstellingdiedaarvoorbeschikt
overeenerkenning.
Artikel4.1009 (bodem:stroomopdrukproefalsgeen kathodischebescherming stalentank)
Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordt,alseenondergrondse stalen
opslagtankmetdestalenleidingendiedaarbijhorengeenkathodischebescherming hebben,
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tenminsteeenmaalperjaareenstroomopdrukproefverrichtvolgensASSIKB6800door een
persoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktovereenerkenning,tenzij: a.despecifiekeelektrische
weerstandvandebodemmeerisdan100Ohm-m,en b.beschadigingvandetankinstallatiedoor
zwerfstromennietteverwachtenis.
Artikel4.1010 (bodem:controlewaterenbezinkselstalentank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordtbijeen ondergrondsestalen
opslagtankjaarlijkseencontroleverrichtopdeaanwezigheidvanwater enbezinkselvolgensASSIKB
6800dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning.
2.Alstijdensdecontrolewaterisaangetroffen,wordtditdirectverwijderd.
3.Vanhetverwijderdewaterwordendeelektrischegeleidbaarheidendezuurgraad beoordeeld
volgensASSIKB6800dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning.
4.Alsbijdederdeopeenvolgendemetingblijktdatdezuurgraadendeelektrische geleidbaarheidvanhet
waterdatinhetbezinkselisaangetroffennietvoldoenaandeeisen, bedoeldinparagraaf3.4vanSIKB
Protocol6802,wordteeninwendigeinspectievande ondergrondseopslagtankuitgevoerdvolgensAS
SIKB6800dooreenpersoonofinstellingdie daarvoorbeschiktovereenerkenning.
5.Alsdeondergrondseopslagtankeeninwendigecoatingheeftdieisaangebrachtvolgens BRLK779door
eenpersoonofinstellingdiedaarvoorisgecertificeerdopbasisvanBRLK790 enditinhetinstallatieboekis
opgenomen,vindtdecontroleopdeaanwezigheidvanwater enbezinkseleenmaalperdriejaarplaats.
Artikel4.1011 (bodem:bodembeschermendevoorzieningbetonnenconstructie)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemzijndevul-en aftappunten
vaneenbetonnenconstructiegeplaatstboveneenlekbakofboveneen
vloeistofdichte
bodemvoorziening.
2.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel4.1012 (bodem:controlebetonnenconstructie)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteen betonnen
constructiejaarlijksgeleegdenvisueelaandebinnenkantgeïnspecteerd.
2.Resultatenvandevisueleinspectiewordentenminstezesjaarbewaard.
3.Eenvisueleinspectiewordttenminsteomdezesjaarverrichtdoordegenediede constructie
heeftgeplaatstofeenanderedeskundige.
Artikel4.1013 (bodem:herkeuringtank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteen ondergrondse
opslagtankbijherkeuringinwendiggereinigdenbeoordeelddoorde opslagtanktebetredenvolgens
ASSIKB6800dooreenpersoondiedaarvoorbeschikt overeenerkenning,tenzijdezedubbelwandigis
uitgevoerdeneenlekdetectieindewand heeft.
2.Inwendigebeoordelingmetbehulpvaneencameraistoegestaanbijeenvollediginwendig
gecoate
ondergrondseopslagtank,alsdezebeoordelingwordtverrichtvolgensASSIKB6800 dooreenpersoonof
instellingdiedaarvoorbeschiktovereenerkenning.
3.Alsbijherkeuringeenondergrondseopslagtanknietkanwordenbetredenof,alsditis toegestaan,
nietdooreencamera-inspectieinwendigbeoordeeldkanworden,wordtde opslagtankafgekeurd.
4.Eenondergrondseopslagtankwordteenmaalpertienjaarherkeurdalsdeopslagtankin een
grondwaterbeschermingsgebiedligt.
Artikel4.1014 (bodem:afkeuringtank)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt de ondergrondse
opslagtanktankafgekeurdals: a.deopslagtanknietgeïnspecteerdkanwordenbijdeherkeuring,bedoeldin
artikel4.1013,of b.uiteenbeoordelingofcontrolealsbedoeldindeartikelen4.1005of4.1013,eersteof
tweede
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lid,blijktdatdeopslagtanknietvoldoet.
2.Alseenondergrondseopslagtankisafgekeurdwordtdirectnahetafkeurenervan: a.het
opslaanvanvloeistoffenindeopslagtankbeëindigd,en b.devloeistofuitdeopslagtank
verwijderd.
Artikel4.1015 (bodem:verwijderenofonklaarmaken tank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteenafgekeurde ondergrondse
opslagtankmetdeleidingendiedaarbijhoren,binnenachtwekennade afkeuringverwijderdvolgensBRL
K902ofBRLK904dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoor beschiktovereenerkenning.
2.Alsverwijderingvandeondergrondseopslagtankdoordeliggingtechnischnietmogelijkis, wordtde
opslagtankmetdeleidingendiedaarbijhorenbinnenachtwekennadeafkeuring onklaargemaaktvolgens
BRLK902ofBRLK904dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoor beschiktovereenerkenning.
Artikel4.1016 (bodem:maatregelenvoor onklaarmaken tank)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordteen ondergrondse
opslagtankinwendiggereinigdvoordatdezeonklaarwordtgemaaktvolgens BRLK905dooreen
persoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktovereenerkenning.
2.Hetonklaarmakenvandeondergrondseopslagtankbestaatuit: a.hetvullenvandeopslagtankmeteen
inertevulmassavolgensBRLK902ofBRLK904door eenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktovereen
erkenning,en b.hettreffenvanmaatregelendieverdergebruikvandeopslagtankvoorkomen.
Artikel4.1017 (overgangsrecht:grondwaterpeilbuis)
1.Inafwijkingvanartikel4.1001kanvooreenenkelwandigeondergrondseopslagtank,dieis geplaatst
voorinwerkingtredingvanditbesluit,gebruikwordengemaaktvan grondwaterpeilbuizentothet
momentdatdetankwordtafgekeurd,alsdooreenpersoonof instellingdiedaarvoorbeschiktoveren
erkenningopgrondvanBRLSIKB2000ofASSIKB
2000tenminsteeengrondwaterpeilbuisisgeïnstalleerd: a.perondergrondseopslagtank,of b.per
groepvandrieondergrondseopslagtanksalsdezebinnen10mvanelkaarliggen.
2.Degrondwaterpeilbuisisstroomafwaartsvandegrondwaterstromingtenopzichtevan de
ondergrondseopslagtankgeïnstalleerd.
3.Debovenkantvandefiltervandegrondwaterpeilbuisistenminste0,5monderde gemiddeldlaagste
grondwaterstandgeïnstalleerd.Alsdegemiddeldlaagstegrondwaterstand dieperisdan8m,wordtin
plaatsvanhetgrondwaterdebodemluchtgemeten.
4.Dehorizontaleafstandtussendeondergrondseopslagtankendegrondwaterpeilbuisis minder
dan5m.
5.Deafstand,bedoeldinhetderdelid,kanmeerzijndan5m,alshetplaatsen vaneen
grondwaterpeilbuisisbelemmerddoordeaanwezigheidvan: a.eenvloeistofdichte
bodemvoorzieningofeenaaneengeslotenbodemvoorziening,of b.ondergrondsekabelsen
leidingen.
6.Alseengrondwaterpeilbuisopmeerdan5mafstandvaneenondergrondse opslagtankisgeplaatst: a.
isdehorizontaleafstandtussendeondergrondseopslagtankendegrondwaterpeilbuisniet meerdan8m,
en b.heeftdebodembelastendestofeensoortelijkemassadienietmeerisdandesoortgelijke massavan
water.
Artikel4.1018 (overgangsrecht:grondwaterpeilbuis)
1.Alsdemaatregelen,bedoeldinartikel4.1017wordentoegepast,wordende grondwaterpeilbuizenten
minsteeensperjaarbemonsterdvolgensNEN5744dooreen persoonofinstellingdiedaarvoorbeschikt
overeenerkenningopgrondvanBRLSIKB2000of ASSIKB2000.
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2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsdegemiddeldlaagstegrondwaterstandopde locatiewaar
deactiviteitwordtverrichtzichbevindtopmeerdan5mbenedenhet maaiveld.
§ 4.100 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
Artikel4.1019 (toepassingsbereik)
1. Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvangevaarlijkestoffeninverpakking.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingop hetopslaanvanorganischeperoxiden, bedoeld
in paragraaf 4.101.
Artikel4.1020 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1019,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.EenmeldingbevatdecoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmeting vande
opslaglocatiewaarmeerdan2.500kggevaarlijkebrandbarestoffenin verpakkingwordt
opgeslagen,metuitzonderingvangasflessenmetstoffenvanADR- klasse2.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1021 (informeren:afstanden) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierwekenvoor
detoepassingvanartikel4.1024,vierde lid,
daarovergeïnformeerd.
Artikel4.1022 (melding:treffengelijkwaardigemaatregelen)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.1027,is: a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vandewetnietvereist,en b.hetverbodende
maatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel4.1023 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.1019,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.1024 (externeveiligheid:afstanden)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstandvanafde opslaglocatie
waarmeerdan2.500kggevaarlijkebrandbarestoffeninverpakkingwordt opgeslagen,metuitzondering
vangasflessenmetstoffenvanADR-klasse2,totdebegrenzing vandelocatiewaardeactiviteitwordt
verrichttenminste20m.
2.Alsdegevaarlijkebrandbarestoffeninverpakkingzijnopgeslagenineen brandcompartiment
ofalstussendeopslaglocatieendebegrenzingvandelocatieeen brandwerendevoorziening
aanwezigis,isdeafstandtenminste8m.
3.Alsmeerdan1.000literbrandbarestoffeningasflessenwordtopgeslageninde buitenlucht,isde
afstandtenminste15m.Dezeafstandis7,5malstussendeopslaglocatie endebegrenzingvandelocatie
eenbrandwerendevoorzieningaanwezigis.
4.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelatenalsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteerste,tweedeenderdelid:

513

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoeleidtdatde
interneafstandenvanPGS15nietkunnenwordennageleefd.
5.Hetvierdelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeen
functionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
6.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassingop deafstand,
bedoeldinhetvierdelid.
Artikel4.1025 (externeveiligheid:brandwerendevoorziening)
Debrandwerendevoorziening,bedoeldinartikel4.1024,tweedeenderdelid,istenminste
2mhoog,strektzichaanweerszijdenvandeopslagvoorzieningtenminste2muiten heefteen
brandwerendheidvantenminste60minuten.
Artikel4.1026 (externeveiligheid:geen autogas) Opdelocatiewaardeactiviteitwordt
verrichtzijngeengasflessenaanwezigdiezijngevuld metautogas,metuitzonderingvan
wisselreservoirsvoorinternetransportmiddelenen gedemonteerdeLPG-tanksvanmotorvoertuigen.
Artikel4.1027 (externeveiligheid:eisenaan het opslaan) Methetoogophetwaarborgen
vandeveiligheidvoordeomgevingvindthetopslaanvan gevaarlijkestoffeninverpakkingenhet
opslaanvaneenwerkvoorraadgevaarlijkestoffen plaatsvolgensPGS15.
Artikel4.1028 (externeveiligheid:verkoopruimte)
1. Met het oog op de brandveiligheid wordt bij het opslaan van gevaarlijke stoffen in
eenverkoopruimtedietoegankelijkisvoorhetpubliek:
a.voldaanaanPGS15,of b.nietmeeropgeslagendandehoeveelheid,bedoeld
intabel4.1028.
2.Ineenverkoopruimtedietoegankelijkisvoorhetpubliek:
a.wordenstoffenvanADR-klasse3:
1°.inofboveneenlekbakgeplaatst,alsmeerdan5literaanwezigisopeenstelling,en
2°.opgeslageninindividueleconsumentenverpakkingenmeteeninhoudvannietmeerdan5 liter, alsde
weerstandtegenbranddoorslagenbrandoverslagtussendeverkoopruimteenkwetsbare of
zeerkwetsbaregebouwenminderisdan60minuten,en b.wordtnietmeerdan8.000kg
verfproductenvanADR-klasse3inmetalen verpakkingenopgeslagen.
3.Destelling,bedoeldinhettweedelid,ondera,onder1,isnietbrederdan1,35m.
4.Eenlekbakwaarinofwaarbovengevaarlijkestoffeninverpakkingwordenopgeslagen,is
onbrandbaarenproductbestendigenkantenminste100%vandedaarinofdaarboven opgeslagen
stoffenbevatten.
5.Ditartikelisnietvantoepassingophetopslaanvan: a.productenbestemdvoorpersoonlijke
verzorging, b.gevaarlijkestoffeninverpakkingvanADR-klasse9,en c.gevaarlijkestoffeninverpakking
vanADR-klasse2of3,diezijnopgeslagenineen afsluitbarekastmeteenweerstandtegenbranddoorslag
enbrandoverslagvan60minutenof meer.
Tabel 4.1028 Hoeveelheidgevaarlijkestoffeninverpakkinginliters, dieineenverkoopruimte ten
hoogsteaanwezigis
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Soort verpakte
gevaarlijkestoffen

(Zeer) kwetsbaargebouwboven verkoopruimte

Tussen hetgebouwen de
verkoopruimteis een
weerstandtegen
branddoorslagen
brandoverslagvan60
minutenofmeer

Tussen hetgebouwen de
verkoopruimteis een
weerstandtegen
branddoorslagen
brandoverslagvan
minderdan60minuten

Opslag
Opslag
Opslag
Opslag
gevaarlijke gevaarlijke gevaarlijke gevaarlijke
stoffen van stoffenin of stoffen van stoffenin of
ADRboven
ADRboven
klasse3
lekbak
klasse3
lekbak
nietinof
nietinof
boven
boven
lekbak
lekbak
Gevaarlijkestoffenin
verpakking
StoffenvanADR-klassen
2en3,metuitzondering van
gebruiksklare
ruitensproeiervloeistof
meteenvlampunthoger
dan 40° C

Geen (zeer) kwetsbaar
gebouwboven
verkoopruimte
Verkoopruimteis
brandcompartiment

Opslag
gevaarlijke
stoffenvan
ADR-klasse3
niet inof
bovenlekbak

Opslag
gevaarlijke
stoffenin of
boven
lekbak

500

750

500

750

1.000

1.500

150

300

75

150

300

800

Artikel4.1029 (bodem:bodembeschermendevoorziening)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemwordenvloeibare gevaarlijke
stoffenboveneenvloeistofdichtebodemvoorzieningopgeslagen.
2.Vastegevaarlijkeafvalstoffeninverpakking,diegeenstukgoederenzijn,waaruit vloeibare
stoffenkunnenlekken,wordenopgeslagenboveneenvloeistofdichte bodemvoorzieningof
eenlekbak.
3.Boveneenelementenbodemvoorzieningkunnenwordenopgeslagen: a.vloeibaregevaarlijke
stoffenineengeslotenverpakkingdievoldoetaanhetADR,en b.vastegevaarlijkestoffenin
verpakking.
4.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel4.1030 (externeveiligheidenbodem: leidingen)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingenhetvoorkomen van
verontreinigingvandebodem:
a.iseenleidingdieisaangeslotenopeenverpakking:
1°.bovengrondsvastaangelegdofineendaarvooraangelegdegootvastaangelegd,en
2°.vloeistofdichtuitgevoerd,en b.wordteenleidingdieisaangeslotenop
eenverpakkingperiodiek gecontroleerdopvloeistofdichtheid.
2.Leidingendieonderhethoogstevloeistofniveauzijnaangeslotenenwaarindoor hevelwerking
vloeibaregevaarlijkestoffenuitdeverpakkingkunnenstromen,zijnvoorzien vaneenanti-hevel
voorziening.
Artikel4.1031 (externeveiligheidenbodem: aansluitingopeen verpakking) Methetoogop
hetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingenhetvoorkomenvan verontreinigingvandebodemis
ineenaansluitingopeenverpakking,meteeninhoudvan meerdan200litervloeibaregevaarlijkestoffen,
zodichtmogelijkbijdewandeenafsluiter geplaatst,diezoisuitgevoerddatduidelijkzichtbaarisofde
afsluiterisgeopendofgesloten.
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§ 4.1034.101 Opslaan van organische peroxiden
[Gereserveerd]
Artikel4.1032 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvanorganischeperoxideninverpakking.
Artikel4.1033 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1032,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevathettypeorganischeperoxidenendehoeveelheiddietenhoogste wordt
opgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1034 (melding:treffengelijkwaardigemaatregelen)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.1036,is: a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vandewetnietvereist,en b.hetverbodende
maatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel4.1035 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.1032,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.1036 (externeveiligheid:opslag)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtbijhet opslaanvanstoffen
vanADR-klasse5.2,typeCtotenmetF,inverpakkingvoldaanaan PGS8.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingopstoffen: a.waarvoorvolgenshetADRtemperatuurbeheersing
nietvereistis, b.diewordenopgeslageninverpakkingalsLQ,ineenhoeveelheidvannietmeerdan1.000
kgperopslagvoorziening,en c.diewordenopgeslagenineenopslagvoorzieningdievoldoetaanPGS15.
Artikel4.1037 (bodem:bodembeschermendevoorziening)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemvindthetgebruik vanvloeibare
stoffenvanADR-klasse5.2,typeDtotenmetF,plaatsboveneen vloeistofdichte
bodemvoorziening.
2.HetgebruikvanvastestoffenvanADR-klasse5.2,typeDtotenmetF,vindtplaatsboven een
aaneengeslotenbodemvoorziening.
3.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
§ 4.1044.102 Opslaan van vaste nitraathoudende kunstmeststoffen
[Gereserveerd]
§ 4.105 Opslaan van vuurwerk
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[Gereserveerd]
Artikel4.1038 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvanvastenitraathoudendekunstmeststoffen.
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Artikel4.1039 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1038,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdehoeveelheidnitraathoudendekunstmeststoffendietenhoogste wordt
opgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1040 (melding:treffengelijkwaardigemaatregelen)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.1041,is: a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vandewetnietvereist,en b.hetverbodende
maatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel4.1041 (externeveiligheid:wijzevan opslaan) Methetoogophet
waarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingvoldoetde opslagvoorziening voorhet
opslaanvanvastenitraathoudendekunstmeststoffenaanPGS7.
Artikel4.1042 (externeveiligheid:kunstmeststoffenmet nitraat)
1.Opgeslagenvastenitraathoudendekunstmeststoffenzijnniettoegankelijkvooronbevoegden.
2.Aanheteerstelidwordtiniedergevalvoldaanalsdevastenitraathoudende
kunstmeststoffenineenafgeslotenruimtezijnopgeslagen.
§ 4.103 Vullen van gasflessen
Artikel4.1043 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafisvantoepassingophetvullenvangasflessenmetpropaanofbutaan.
Artikel4.1044 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1043,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdehoeveelheidgassendietenhoogstewordtopgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1045 (melding:treffengelijkwaardigemaatregelen)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldinartikel
4.1046,eerstelid,is: a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vandewetnietvereist,en b.het
verbodendemaatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel4.1046 (externeveiligheid:vulstation)
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1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingvoldoethet vulstation
aanPGS23.
2.Inhetvulstationisbijhetvullenvangasflessennietmeerdan300literaangassenin flessen
aanwezig.
§ 4.104 Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik
Artikel4.1047 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaan,
herverpakkenenbewerkenvanvuurwerken pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik.
Artikel4.1048 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1047,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.EenmeldingbevatdecoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmetingvande
ruimte,
bedoeldinartikel4.1049,derdelid,ofdebewaarplaatsenbufferbewaarplaatsvoor
vuurwerkof
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1048a(informeren:afstanden) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierwekenvoor
detoepassingvanartikel4.1049,vierde lid
ofartikel1059,vierdelid,daarovergeïnformeerd.
Artikel4.1049 (externeveiligheid:opslaanineen politiebureauvan
inbeslaggenomenvuurwerkenpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruik)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingworden inbeslaggenomen
vuurwerkenpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikineen politiebureauopeenzodanigewijze
verpaktenopgeslagendatdezeopgrondvanbijlageA bijhetADRalleenkunnenwordenaangemerktals
ADR-klasse1.4Gof1.4S.
2.Erwordttenhoogste25kgvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoor
theatergebruikopgeslagen.
3.Deafstandvanafderuimtewaarhetvuurwerkenpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruik
wordenopgeslagentotdebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordt verrichtistenminste8m.
4.Deafstand,bedoeldinhetderdelid,geldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwen enlocatiesen
zeerkwetsbaregebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,als inachtnemingvandieafstand:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoe
leidtdatdezeparagraafnietkanwordennageleefd.
5.Hetvierdelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeen
functionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
6.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassingop deafstand,
bedoeldinhetvierdelid.
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Artikel4.1050 (externeveiligheid:opslaanvan ten hoogste25kg
pyrotechnischeartikelenvoor theatergebruik)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordenineen theaterofeen
andereplaatswaareenconcertofvoorstellingwordtgegeven, pyrotechnischeartikelenvoor
theatergebruikopgeslagenineenbrandveiligheidskastdie voldoetaanPGS15.
2.Erwordttenhoogste25kgpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikvancategorie
T1opgeslagen.
Artikel4.1051 (externeveiligheid:informatieenwijzevan opslaan)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingzijn,behalvetijdens intern
transport,vuurwerkenpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikopgeslagenineen bewaarplaats
ofbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruik.
2.Bijdetoegangtoteenlocatievoorhetopslaanvanvuurwerkofpyrotechnischeartikelen voor
theatergebruikzijndevolgendegegevensdirectbeschikbaar: a.declassificatievanhetvuurwerkende
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikvolgens hetADR,
b.deopgeslagenhoeveelheidvuurwerkenpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruik
inkilogrammen, c.informatieoverdegevoeligheidvanvuurwerkenpyrotechnische
artikelenvoor theatergebruikvoorblusmiddelen,en d.informatieoverdebewaarplaatsen
enbufferbewaarplaatsenvoorvuurwerkof pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik.
3.StoffenenvoorwerpenvanADR-klasse1,diebehorentotdecompatibiliteitsgroepenA totenmetJ,K
totenmetNofS,zijninaparteruimtesopgeslagen,tenzijdezestoffenen voorwerpengezamenlijk
kunnenwordenopgeslagenzonderdat: a.dekansopeenongewildeontstekingwordtverhoogd,en b.
deernstvandeeffectenbijeenongewildeontstekingwordtvergroot.
4.Ineenbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik van
categorieF4ofT2,zijnalleenvuurwerkenpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik aanwezig,die
behorentotdezelfdecompatibiliteitsgroep.
5.Hetvierdelidisnietvantoepassingopdekortstondigegelijktijdigeaanwezigheidvanbij elkaar
horendecomponententijdenshetuitpakken,uitelkaarnemen,inelkaarzettenen inpakkenvan
vuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik.
Artikel4.1052 (externeveiligheid:toegestanehoeveelhedenin
(buffer)bewaarplaatsenvoor vuurwerkenpyrotechnischeartikelen)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingzijnopeenlocatie voorhetopslaan
vannietmeerdan10.000kgvuurwerkvancategorieF1,F2ofF3of pyrotechnischeartikelenvoor
theatergebruikvancategorieT1: a.nietmeerdantweebewaarplaatsenentwee
bufferbewaarplaatsenvoor vuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikaanwezig,en
b.ineenbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik nietmeer
dan2.000kgvuurwerkvancategorieF1,F2ofF3ofpyrotechnischeartikelen voortheatergebruikvan
categorieT1aanwezig.
2.Opeenlocatievoorhetopslaanvanmeerdan10.000kgvuurwerkvancategorieF1,F2of F3of
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikvancategorieT1: a.isineenbewaarplaatsvoorvuurwerkof
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikniet meerdan50.000kgaanvuurwerkvancategorieF1,F2
ofF3ofpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruikvancategorieT1inverpakkingaanwezig, b.zijnniet
meerdantweebufferbewaarplaatsenvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelen voortheatergebruik,en
c.isineenbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik nietmeer
dan5.000kgaanvuurwerkvancategorieF1,F2ofF3ofpyrotechnischeartikelen voortheatergebruikvan
categorieT1aanwezig.
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3.OpeenlocatievoorhetopslaanvanvuurwerkvancategorieF4ofpyrotechnischeartikelen voor
theatergebruikvancategorieT2,isnietmeerdan6.000kgNEMaanwezig.
Artikel4.1053 (externeveiligheid:eisenaan (buffer)bewaarplaatsenvoor vuurwerk en
pyrotechnischeartikelen)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingiseen bewaarplaatsen
bufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruik: a.gelegenop
eenafstandvanmeerdan5mtotlichtofzeerlichtontvlambare stoffenendrukhouders,met
uitzonderingvanbrandblusmiddelen, b.voorzienvanapparatuureninstallatiesdievoldoenaanNPR
7910-2,voorzone22,en eenoppervlaktetemperatuurhebbenvannietmeerdan100°C, c.een
afzonderlijkbrandcompartimentalsbedoeldinhetBesluitbouwwerkenleefomgeving meteen
brandwerendheidvan60minutenofmeerentussenbewaarplaatsenen bufferbewaarplaatsenvoor
vuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik120 minutenofmeer, d.vervaardigdvan
metselwerk,betonofcellenbetonenzijndoorvoeringenvan leidingenbrandwerendafgewerkt, e.
beveiligdtegenblikseminslagmeteenbliksemafleidingsinstallatievolgensNEN1014, dieeenmaalper
jaarwordtgecontroleerd, f.nietvoorzienvaneenverwarmingstoesteldatvoordewarmteoverdracht
andere middelengebruiktdanwaterofeenoppervlaktetemperatuurvanmeerdan100°Ckan hebben,
en
g.nietvoorzienvaneengasleidingofeenbrandstofleiding.
2.Detoegangsdeurvandebewaarplaatsenbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkof pyrotechnische
artikelenvoortheatergebruik: a.draaitnaarbuiten,iszelfsluitendenonbelemmerdbereikbaar, b.is
zodaniggeconstrueerddateendoelmatigedrukontlastingnietwordtbelemmerd, c.bevindtzichnietin
eenvluchtroutealsbedoeldinhetBesluitbouwwerkenleefomgeving, inofnabijeenkokervooreen
personenlift,ofineenverkoopruimte, d.isaltijdgesloten,metuitzonderingvandemomentendat
vuurwerkofpyrotechnische artikelenvoortheatergebruikinofuitderuimtewordengebracht, e.isniet
bereikbaarvooronbevoegden,en g.heefteenoppervlaktevanminderdandeintabel4.1053a
genoemdevierkantemeters.
3.Descheidingsconstructietussendebewaarplaatsofbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkof
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikendeverkoopruimteheefteenbrandwerendheid van30
minutenofmeerenbevatnaastdetoegangsdeurgeenopeningenoframendie opengezetkunnen
worden.
4.Alsvanuitdedeuropeningvaneenbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelen voor
theatergebruikdetoegangsdeurvaneenanderebewaarplaatsofverkoopruimtevisueel kanworden
waargenomen,isdiebewaarplaatsgelegenop meer dan de in tabel 4.1053b genoemdeafstanden
vandetoegangsdeurvaneenanderebewaarplaatsenverkoopruimte.
5.Alsvanuitdedeuropeningvaneenbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnische artikelenvoor
theatergebruikdetoegangsdeurvaneenanderebufferbewaarplaats,een bewaarplaatsvoorvuurwerk
ofpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikofverkoopruimte visueelkanwordenwaargenomen,is
diebufferbewaarplaatsgelegenopeenafstandgroter dandeafstanden,bedoeldintabel4.1053b,vande
toegangsdeurvaneenandere bufferbewaarplaats,bewaarplaatsenverkoopruimte.
Tabel 4.1053a Oppervlaktedeuropeningenenafstandentussen
deuropeningen(buffer)bewaarplaatsenenverkoopruimte
Hoeveelheid
Categorievuurwerken
Oppervlaktedeuropening
opgeslagen
pyrotechnischeartikelen
vuurwerkof
voor theatergebruik
pyrotechnische
artikelenvoor
theatergebruikop
locatie
Nietmeerdan

F1,F2ofF3

0 m2 tot en met 4 m2
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10.000kg
Meerdan10.000kg
Meerdan10.000kg
Meerdan10.000kg

F1,F2,F3ofT1
F1,F2,F3ofT1
F1,F2,F3ofT1

0 m2 tot en met 4 m2
4 m2 tot en met 6 m2
6 m2 tot en met 8 m2

20m
25m
30m

Tabel 4.1053b Afstandentussen deuropeningen(buffer)bewaarplaatsenenverkoopruimte
Hoeveelheid
Categorievuurwerken
Toegestanehoeveelheid
Afstandtussen
opgeslagen
pyrotechnischeartikelen
vuurwerkvancategorieF1,F2 of
deuropeningen
vuurwerkof
voor theatergebruik
F3enpyrotechnische artikelen
pyrotechnische
voor theatergebruik van
artikelenvoor
categorieT1in bewaarplaatsof
theatergebruikop
bufferbewaarplaats
locatie
Nietmeerdan
10.000kg

F1,F2ofF3

Vanaf0kgtot1.000kg

8m

Meerdan10.000kg
Meerdan10.000kg
Meerdan10.000kg
Meerdan10.000kg

F1,F2,F3ofT1
F1,F2,F3ofT1
F1,F2,F3ofT1
F1,F2,F3ofT1

Vanaf0kgtot1.000kg
Vanaf1.000kgtot2.000kg
Vanaf2.000kgtot3.500kg
Vanaf3.500kgtotenmet5.000kg

20m
25m
30m
35m

Artikel4.1054 (externeveiligheid:bouwkundigevoorzieningen)
1.Alsdetoegangsdeur,bedoeldinartikel4.1053,vierdeofvijfdelid,nietvisueelkanworden
waargenomenennietaandeafstanden,bedoeldindetabellen4.1053aen4.1053b,wordt voldaan,zijn
tussendedeuropeningvandebewaarplaatsofbufferbewaarplaatsvoor vuurwerkofpyrotechnische
artikelenvoortheatergebruikendietoegangsdeurvoldoende bouwkundigevoorzieningenaangebracht
ombrandoverslagtevoorkomen.
2.Debouwkundigevoorzieningenzijngemaaktvanmetselwerk,betonofcellenbetonen hebben
eenbrandwerendheidvanmeerdan60minuten.
3.Omdomino-effectentussenruimtenwaarvuurwerkvancategorieF1,F2ofF3of pyrotechnische
artikelenvoortheatergebruikvancategorieT1,aanwezigkunnenzijnenandere onderdelenwaar
gevaarlijkestoffenaanwezigkunnenzijntevoorkomen,wordenvanafde bewaarplaatsen
bufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruiktenopzichtevandie
onderdelentenminstedeinartikel4.1059gestelde afstandeninachtgenomen.
4.Alsdetoegangsdeurenvanbewaarplaatsenofbufferbewaarplaatsenvoorvuurwerkof
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikofverkoopruimtennaastelkaarzijngelegen, steekt
deconstructievescheidingtussendezetoegangsdeurentenminste300mmuit.
Artikel4.1055 (externeveiligheid:(buffer)bewaarplaatsenvoor vuurwerkvan
categorieF4enpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruikvan categorieT2)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingheefteen bewaarplaatsen
bufferbewaarplaatsvoorvuurwerkvancategorieF4enpyrotechnische artikelenvoor
theatergebruikvancategorieT2: a.geenvloerenenwandenmetscheurenofkieren, b.wandendie
gladzijnafgewerktzonderhorizontalelijstenofrandenenvloerendiezijn afgewerktmeteendeklaag
dieweinigaanslijtageonderhevigis, c.bijdeingangeenaardingsmogelijkheid, d.eenleidingvoor
hetaardenvangereedschapenwerktuigen,dieisverbondenaaneen aardelektrodevolgensNEN
1014,dienietwordttoegepastvoorde bliksemafleidingsinstallatie, e.opdegeveleen
stralingsbelastingalsgevolgvaneenbrandbuitende bewaarplaatsofbufferbewaarplaatsvanniet
meerdan15kW/m2,
f. een toegangsdeur met een oppervlakte van 4 m2 of meer, g.eenvonkvrijevloermeteen
weerstandvannietmeerdan10.000.000Ohmalshetgaatom eenbewaarplaatsen1.000.000Ohmalshet
gaatomeenbufferbewaarplaats.
2.Deweerstandvaneenvloerwordttenminsteeenmaalperzesmaandengemetendoor een
onafhankelijkedeskundige.
3.Eenbewaarplaatsenbufferbewaarplaatsalsbedoeldinheteerstelid:a.is voorzienvan
ventilatieopeningendiezijnafgeschermdmetvlamkerenderoosters,
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b.heeftventilatieopeningenwaarvanhettotaleoppervlaknietminderisdaneenhalfprocent vanhet
vloeroppervlak,
c.heeftventilatie-installatiesenafzuiginstallaties:
1°.waaringeenstoffenkunnenophopenmetgevaarvoorbrandofexplosie,
2°.waarvandeweerstand,gemetentussenelkdeelvandezeinstallatiesendeaardleiding, niet
meerisdan1Ohm,en
3.dieeenmaalperjaarwordengecontroleerddooreenonafhankelijkedeskundige, d.heeft
eenelektrischeinstallatie:
1°.meteenpermanentkarakterenvasteleidingendiebuitenhandbereikzijngeplaatsten tegen
stotenzijnbeschermd,
2°.waarvaneenbovengrondseleidingligtopeenafstandvantenminste15m,
3°.metschakelinrichtingen,verdeelinrichtingenencontactdozendiezichbuitende bewaarplaats
enbufferbewaarplaatsbevindenopeenschakelborddatisvoorzienvaneen hoofdschakelaar
waarmeedeheleinstallatiekanwordenuitgeschakeld,en
4°.dieisverdeeldingroependiekunnenwordenin-enuitgeschakeldmetbehulp vangroepschakelaarsop
hetschakelbord,en f.heefteencentraleverwarmingdiegebruikmaaktvanwateronderlagedrukeneen
warmtebrondieoptenminste15misverwijderdvandebewaarplaatsofbufferbewaarplaats, ofeen
elektrischeverwarmingmetafgeslotenradiatorendieeenoppervlaktetemperatuur hebbenvanten
hoogste100°C.
Artikel4.1056 (externeveiligheid:uitvoeringvan werkzaamhedenaan F4
vuurwerkofT2pyrotechnischeartikelenvoor theatergebruik)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingzijnineen bewaarplaatsen
bufferbewaarplaatsvoorvuurwerkvancategorieF4ofpyrotechnischeartikelen voortheatergebruikvan
categorieT2: a.alleenelektrischeontstekingsmiddelenopgeslagendiezijnverpaktineenomhulsel
waardoorelektromagnetischestralingniettotdeinhoudkandoordringen,tenzijderuimte afdoendeis
beschermdistegenelektromagnetischestraling, b.elektrischeontstekingsmiddelenkortgeslotenen
verpaktinmetaalennietblootgesteld aanhogereveldsterktenofaangroterevermogensdichthedendandie
waarinzijzijn
beproefd, c.werktafelsvoorzienvaneengeaardedekplaatvangeleidendvonkvrijmateriaal, d.
werktuigen,gereedschappeneninstrumenten,dietijdenshetgebruikstatischeelektriciteit kunnen
opwekken,geaard,waarbijdeweerstandtussenelkdeelendeaardleidingnietmeeris dan1Ohm,
c.werktuigen,waarnodig,voorzienvanafschermplatenofkappen,waarvande plaatdikteis
afgestemdopdemogelijkoptredendehitte-,druk-ofscherfwerking,en d.automatische
werktuigen,waaropgevuldepyrotechnischeartikelenwordenbewerkt, voorzienvaneen
schakelaardiehetwerktuigstoptalsdezewordtlosgelaten.
2.Werktuigen,gereedschappeneninstrumentenwordenvooriederebewerkingenten minste
eenmaalpermaandgecontroleerdopgoedewerkingenbeveiliging.
3.Wanneeraaneenwerktuig,gereedschapofinstrumenteengebrekisgeconstateerdof wordt
vermoed,wordtditonmiddellijkverwijderdofvoorgebruikgeblokkeerd.
4.Eenwerktuig,gereedschapofinstrumentwordtgerepareerdineenruimtewaarinzich geen
vuurwerkofpyrotechnischeartikelvoortheatergebruikbevindtenwordtvoor reparatie
schoongemaakt.
5.Eenruimteisontruimdwanneerbinnen15mdaarvanwerkzaamhedenwordenuitgevoerd waarbij
openvuurwordtgebruiktofvonkvormingkanoptreden.Dezeafstandis25m wanneerbijde
werkzaamhedeneenexplosiefgasmengselkanontstaan.
Artikel4.1057 (externeveiligheid:transportmiddelen)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordtbijhetgebruik van
transportmiddelenbinnendebegrenzingvaneenlocatievoorhetopslaan, herverpakkenofbewerken
vanvuurwerkvancategorieF4ofpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruikvancategorieT2
voldaanaandevolgendeeisen:
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a.binnen15mvaneenbewaarplaatswordengeenverbrandingsmotorengebruikt, b.transportmiddelen
hebbenrubberbandenenwordenaangedrevendoorhandkrachtof elektriciteitenwordenperiodiek
gecontroleerdopgebreken,en c.rolbanen,hijsapparatuurentransportkettingenzijngeaard,voorzien
vaneenschakelaarom dewerkingstoptezetten,voorzienvanmiddelenomtevoorkomendatervuurwerk
of pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikafvallen,enwordenregelmatiggecontroleerdop
gebreken.
2.Mechanischetransportmiddelenvoldoenookaandevolgendeeisen: a.voordebestuurderzijnvanafde
zitplaatszichtbaargegevensoverhetgewichtvanhet transportmiddel,hetmaximumlaadvermogen,het
maximumhefvermogen,demaximum rijsnelheid,dekleinstedraaicirkel,devrijehefhoogte,de
telescoop-hefhoogte,devoorwaartse enachterwaartsehellingvandevorkenhetbedieningsvoorschrift,
en b.hettransportmiddelisuitgerustmeteendraagbaarblustoestel,meteeninhoudvanten minste6kg
ABC-bluspoeder,datonmiddellijkbereikbaarisvoordebestuurder.
3.Mechanischetransportmiddelendieineenbufferbewaarplaatswordengebruikt hebbendaarnaast: a.
eenhoofdschakelaarmeteenafneembarebedieningssleuteldiealleenkanworden uitgenomenalsdie
hoofdschakelaaropuitstaat, b.bekabelingdieisbeschermdtegenbeschadigingenwaarbijvooralledooren invoeringenwartelszijngebruikt, c.lampendiemeteenmetalenroostertegenmechanische
beschadigingenzijnbeschermd, d.hoofdschakelaars,contactsloten,bedieningsschakelaarsen
smeltveiligheden,dieverhoogd zijnbeveiligdendrukvastzijnuitgevoerd, e.smeltveilighedenineen
apartekastenwaarvandepatronenalleeninspanningsloze toestandkunnenwordenvervangen, f.
motorendiezijnbeveiligdtegenoverbelasting,stofdichtzijngeconstrueerdenzijnvoorzien vaneen
drukvasthuisofomhulselenventilatiedoorkokersmeteenlabyrinth-afdichting, g.eenvoorzieningvoorhet
afvoerenvanstatischeelektriciteitzondervonkvorming, h.aandrijvingmetelektriciteit,verkregenuit
accumulatoren,en i.batterijendieineenstevige,drukvaste,geslotenmaarnietluchtdichtekastzijn
opgesteldop eenplaatsmeteenzeerkleinekansopeenmechanischebeschadiging,waarbijdedekselvan
deluchtdichtekast,dieisgevuldmetkoolzuurgasofsamengeperstelucht,aandekantvande
aansluitklemmenbestaatuiteenniet-geleidendmateriaal.
Artikel4.1058 (externeveiligheid:brandbestrijding)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingiseenbewaarplaatsen
bufferbewaarplaatsvoorvuurwerkenpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikgelegenop de
beganegrondenvoorzienvanbrandslanghaspels,waarbijdeafstandvaneen brandslanghaspeltotelk
puntopdevloervaneenruimteminderisdandelengtevande slangplus5m.
2.Bijhetbepalenvandeafstandwordteenconstructieonderdeel,metuitzonderingvaneen
bouwconstructie,buitenbeschouwinggelatenenwordtdeafstandgelegenineen verblijfsgebiedals
bedoeldinhetBesluitbouwwerkenleefomgevingmet1,5
vermenigvuldigd.
3.Eenbrandslanghaspelheefteenlengtevannietmeerdan30menisaangeslotenophet
waterleidingnetmeteenstatischedrukvantenminste100kPaeneencapaciteitvanten minste 1,3
m3/u bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels.
4.Eenbrandslanghaspelisvooronmiddellijkgebruikbeschikbaar,kanonbelemmerdworden bereikt
enwordttenminsteeenmaalperjaaropdegoedewerkinggecontroleerddooreen terzakedeskundige.
5.IneenbewaarplaatsenbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkvancategorieF4of pyrotechnische
artikelenvoortheatergebruikvancategorieT2: a.iseendraagbaarblustoestelaanwezig,met
eeninhoudvantenminste12kgABC- bluspoeder,
b.bevathetABC-bluspoedertenminste40%ammoniumfosfaat,en c.isdeloopafstandvanafelk
puntinderuimtetoteenblustoestelnietmeerdan20m.
Artikel4.1059 (externeveiligheid:afstanden)
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1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstandvanafeen bewaarplaats
enbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruiktotdebegrenzing
vandelocatiewaardeactiviteitwordtverrichttenminstede afstand,bedoeldintabel4.1059.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingopeenbewaarplaatsenbufferbewaarplaatsvoor vuurwerkvan
categorieF1,F2ofF3ofpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikvan categorieT1,alstussendie
plaatsendebegrenzingvandelocatieeenscheidingsconstructie aanwezigis.
3.HeteerstelidisnietvantoepassingophetopslaanvanvuurwerkvancategorieF1,F2of F3en
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikvancategorieT1,inverbandmetvervoer, alshetopslaan
plaatsvindtbinnendebegrenzingvaneenlocatiewaarvooreen omgevingsvergunningisverleendenhet
opslaanplaatsvindtindeoorspronkelijkeverpakking: a.nietlangerdantweewekenineencontainerinde
zeehavenvanAmsterdam, Eemshaven,RotterdamofVlissingen,of
b.nietlangerdan48uuropeenanderelocatie.
4.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteerstelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoe
leidtdatdezeparagraafnietkanwordennageleefd.
5.Hetvierdelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeen
functionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
6.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassing opde
afstand,bedoeldinhetvierdelid.
Tabel 4.1059 Afstanden
Categorie
vuurwerken
pyrotechnische
artikelenvoor
theatergebruik

Hoeveelheid
vuurwerken
pyrotechnische
artikelenvoor
theatergebruik

Aard vande
ruimte

Grootte deuropening

F4enT2

0tot750kgNEM

Alle

Alle

400

400

400

F4enT2

750totenmet
6.000kgNEM

Alle

Alle

800

800

800

F1-F3

Nietmeerdan
10.000kg

Alle

Alle

8

-

-

F1-F3,T1

Meerdan10.000
kg

Bewaarplaats

0 m2 tot en
met4m2

20

-

-

Bewaarplaats

4 m2 tot en
met6m2

25

-

-

Bewaarplaats

6 m2 tot en
met8m2

30

-

-

Bufferbewaarplaat
s van 0 kg tot en met
500kg

Alle

20

20

4

Alle

25

20

5

F1-F3,T1

F1-F3,T1

Meerdan10.000
kg
Meerdan10.000
kg

F1-F3,T1

Meerdan10.000
kg

F1-F3,T1

Meerdan10.000
kg

Bufferbewaarplaats
van500kgtot
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1.000kg
F1 – F3, T1

Meerdan10.000
kg

F1 – F3, T1

Meerdan10.000
kg

F1 – F3, T1

Meerdan10.000
kg

Bufferbewaarplaats
van1.000kgtot
2.000kg

Alle

33

25

6

Bufferbewaarplaats
van2.000kgtot
3.500kg

Alle

42

31

8

Bufferbewaarplaats
van3.500kgtot en
met5.000kg

Alle

48

36

9

Artikel4.1060 (externeveiligheid:scheidingsconstructie) De
scheidingsconstructie,bedoeldinartikel4.1059,tweedelid: a.
heefteenbrandwerendheidvantenminste60minuten, b.heeftgeen
opening,raamofdeur,en c.isvervaardigdvanmetselwerk,betonof
cellenbeton.
Artikel4.1061 (externeveiligheid:opslagactiviteiten)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingzijnineen bewaarplaatsen
bufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoor theatergebruikgeenandere
goederenopgeslagen,wordengeenanderewerkzaamheden verrichtenzijnhetvuurwerkende
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik: a.enverpakkingsmateriaalopgeslagenopeenafstand
vantenminste30cmvan apparatuur,installatiesenleidingendiewarmtekunnenontwikkelen, b.
onbelemmerdbereikbaarenisinderuimteeengangpadvantenminste75cmbreed, c.zodaniggestapeld
dathetverpakkingsmateriaalzijnfunctieenbeschermendewerking behoudt,en d.opgeslagenvolgens
hetuitgangspuntendocumentvoorbrandbeveiligingsinstallaties,bedoeld inartikel4.1064,derdelid.
2.Boveneenbewaarplaatsofbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelen voor
theatergebruikbevindenzichgeenbeperktkwetsbare,kwetsbareofzeerkwetsbare gebouwen.De
eerstevolzinisnietvantoepassingalsopdelocatieminderdan10.000kg vuurwerkvancategorieF1,F2
ofF3wordtopgeslagen.
3.RondomeenbewaarplaatsenbufferbewaarplaatsvoorvuurwerkvancategorieF4of pyrotechnische
artikelenvoortheatergebruikvancategorieT2,isopeenafstandvanten minste15meendeugdelijke
afrasteringvanmetaalvlechtwerkmeteenhoogtevantenminste
2maanwezig.
4.Detoegangindeafrasteringisafgeslotenenwordtalleengeopendvoorwerkzaamheden ofcontroles
inderuimte.Tussenderuimteendeafrasteringbevindtzichgeenbrandbaar materiaal.
5.Eenbewaarplaatsenbufferbewaarplaats als bedoeld in het derde lid, ligt op een afstand van
tenminste15mvaneentransformatorgebouwofeenschakelgebouw.
Artikel4.1062 (externeveiligheid:schriftelijkeinstructie) Methetoogophet
waarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingishetpersoneeldat handelingenverrichtmet
vuurwerkenpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik schriftelijkgeïnstrueerdoverde
nalevingvanveiligheidseisenenproceduresenoverde wijzevanbrandbestrijding.
Artikel4.1063 (externeveiligheid:verkoopplaatsen)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisgedurendede openingstijdenin
deruimtewaarvuurwerkwordtgeleverdaanparticulierennietmeerdan
500kgvuurwerkvancategorieF1,F2ofF3aanwezig,datnietbereikbaarisvoor
particulieren.
2.Buitendeopeningstijdenisnietmeerdan200kgvuurwerkvancategorieF1,F2ofF3 aanwezig.
3.Eenruimtewaarvuurwerkwordtgeleverdaanparticuliereniseen
afzonderlijkbrandcompartimentalsbedoeldinhetBesluitbouwwerken
leefomgeving.
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4.InderuimtewaarvuurwerkvancategorieF1,F2ofF3wordtgeleverdaan particulieren,zijn
geenlichtofzeerlichtontvlambarestoffenendrukhouders,met uitzonderingvan
brandblusmiddelen,aanwezig.
Artikel4.1064 (externeveiligheid:brandbeveiliging)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingzijneenbewaarplaats en
bufferbewaarplaatsvoorvuurwerkofpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikeneen ruimtewaar
vuurwerkvancategorieF1,F2ofF3wordtgeleverdaanparticulierenvoorzien vaneenautomatische
sprinklerinstallatie.Indedirectenabijheidvandezeplaatsenen ruimteszijnbrandmeldinstallaties
aanwezig.
2.Eenautomatischesprinklerinstallatieineenbewaarplaatsenbufferbewaarplaatsvoor vuurwerkvan
categorieF4ofpyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikvancategorieT2, isvoorzienvaneen
automatischedoormeldingnaardecentralemeldkamervandebrandweer.
3.Eenautomatischesprinklerinstallatieeneenbrandmeldinstallatie: a.zijnontworpen,aangelegd,
opgeleverdenonderhoudenvolgenseen uitgangspuntendocumentvoor
brandbeveiligingsinstallatiesdatvoldoetaanMemorandumnr.
60endatisbeoordeeldengoedgekeurddooreeninstellingdievoorNEN-EN-ISO/IEC17020 is
geaccrediteerdalstypeAinspectie-instelling,en b.wordtdoordieinstellingeenmaalperjaarbeoordeeldop
functionerenenonderhoudvolgens hetgoedgekeurdeuitgangspuntendocumentvoor
brandbeveiligingsinstallaties.
4.Hetuitgangspuntendocumentvoorbrandbeveiligingsinstallatiesenderapporten met
bevindingenvandebeoordelingenzijnopdelocatievoorhetopslaanvan vuurwerken
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruikaanwezig.
5.Eenmaalpervijfjaarwordthetuitgangspuntendocumentvoorbrandbeveiligingsinstallaties dooreen
instellingalsbedoeldinhetderdelidbeoordeeldopdegehanteerdeuitgangspunten ennormeninrelatie
totdebestebeschikbaretechniekenenwijzigingenindeactiviteiten.
§ 4.1064.105 Opslaan van munitie en ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
[Gereserveerd]
§ 4.107 Opslaan van stuifgevoelige goederen
Artikel4.1065 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvan
ontplofbarestoffenvanADR-klasse1door eenanderdandeNederlandseofeenbondgenootschappelijke
krijgsmacht.
Artikel4.1066 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1065,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.decoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmetingvanhet
brandcompartiment voorhetopslaanvanzwartkruitofrookzwartkruitendevoorzieningvoorhetopslaan
van meerdan10.000munitiepatronenofhagelpatronenvoorvuurwapens,en b.hettypeontplofbare
stoffenendehoeveelheiddietenhoogstewordtopgeslagen.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1066a(informeren:afstand) Hetbevoegdgezagwordttenminstevierweken voorde
toepassingvanartikel4.1068,vierde lid,
daarovergeïnformeerd.
Artikel4.1067 (externeveiligheid:brandcompartiment)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordenzwartkruiten rookzwakkruit
ineenbrandcompartimentopgeslagenineenvakwaarvandewanden bestaanuittenminste105mmdik
metselwerkendehorizontaleverdelinguittenminste70 mmdikbeton.
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2.Ineenvak als bedoeld in het eerste lid, is ten hoogste 250 g zwart kruit of 1 kg rookzwak
kruitopgeslagen.
3.Tussendevoorzijdevaneenvakalsbedoeldinheteerstelidendevoorzijdevandaarin opgeslagenzwart
kruitofrookzwakkruitistenminste10cmruimteenaandevoorzijdevan eenvakistenminste1mvrije
ruimte.
4.Detoegangtoteenbrandcompartimentbestaatuiteenzelfsluitendeennaarbuiten draaiendedeur
dietenminste60minutenbrandwerendisenalsdrukontlastingkandienen.
5.Noodsignalenwordenopgeslagenineenbrandcompartimentofineenkastdieten minste60
minutenbrandwerendis.
Artikel4.1068 (externeveiligheid:afstand)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstandvanaf het
brandcompartimentvoorhetopslaanvanzwartkruitofrookzwartkruittotdebegrenzing vandelocatie
waardeactiviteitwordtverrichttenminste8m.
2.Deafstandvanafdevoorzieningvoorhetopslaanvanmeerdan10.000munitiepatronenof
hagelpatronenvoorvuurwapenstotdebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordt verrichtisten
minste8m.
3.Hettweedelidisnietvantoepassingalsdemunitiepatronenofhagelpatronenvoor
vuurwapensineenbrandcompartimentzijnopgeslagen.
4.Deafstandgeldttotbeperktkwetsbareenkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbare
gebouwen,dieineenomgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvande afstand,bedoeldin
heteersteentweedelid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoe
leidtdatdezeparagraafnietkanwordennageleefd.
5.Hetvierdelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzingvandelocatiewaardeactiviteitwordtverricht,of b.dieeen
functionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
6.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassingop deafstand,
bedoeldinhetvierdelid.
§ 4.106 Op- en overslaan van goederen
Artikel 4.6914.1069 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvanstuifgevoeligegoederen.
1.Dezeparagraafisvantoepassingophetop-enoverslaanvangoederen.
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingop: a.hetopenoverslaanvangevaarlijkestoffen, b.hetopslaan
vangrond,
c.hetop-enoverslaanvanverwijderdasbestofeenverwijderdasbesthoudendproduct, bedoeldin
paragraaf4.51. d.hetopslaanvanvastemest,champostendikkefractie,bedoeldinparagraaf4.82,
e.hetopslaanvankuilvoerenvastebijvoedermiddelen,bedoeldinparagraaf4.83, f.hetopslaan
vangebruiktsubstraatmateriaal,bedoeldinparagraaf4.84, g.hetopslaanvandrijfmest,digestaat
endunnefractieineenmestbassin,bedoeldin paragraaf4.85, h.hetopslaanencomposterenvan
groenafval,bedoeldinparagraaf4.88,of i.hetladenenlossenvanschepen,bedoeldinparagraaf
4.109.
Artikel4.1070 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1069,teverrichtenzonderdittenminste vier
wekenvoorhetbeginervantemelden.
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2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdegoederenendehoeveelheiddietenhoogstewordtopgeslagen,als opofinde
bodemofeenoppervlaktewaterlichaamwordtgeloosd.
4.Ditartikelisnietvantoepassingvoorzoverdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1071 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.1069,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel 4.6924.1072 (voorkomen ontstaan afvalwater)
Met het oog op het voorkomen van het ontstaan van afvalwater wordt voor het bevochtigen van
opgeslagen goederen, het water gebruikt dat eerder met die opgeslagen goederen in contact is
geweest gebruikt.
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Artikel 4.6934.1073 (lozingsroute afvalwater na contact met inerte goederen)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het telozen afvalwater dat in
contact is geweest met inerte goederen geloosd inop een oppervlaktewaterlichaam,ineen
schoonwaterriool of op of in de bodem.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdopeen oppervlaktewaterlichaamof
opofindebodemalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarin eenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.6944.1074 (lozingsroute afvalwater na contact met niet inerte goederen)
1. Met het oog het doelmatig beheer van afvalwater wordt het telozen afvalwater dat in
contact is geweest
met niet inerte goederen geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
§ 4.108 Parkeren van vrachtwagens met gevaarlijke stoffen
[Gereserveerd]
§ 4.109 Opslaan van bodembedreigende en waterbezwaarlijke stoffen
Artikel 4.695 (toepassingsbereik4.1075(lozingsroutesafvalwaterbijopslaanvan goederen
diekunnenuitlogen) Dezeparagraafisvantoepassingophetopslaanvanbodembedreigendeen
waterbezwaarlijke stoffen.
1.Methetooghetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordthettelozenafvalwaterafkomstig vanhet
opslaanvangoederenwaaruitstoffenkunnenuitlogen,geloosdineen vuilwaterriool.
2.Hetafvalwaterkanookwordengeloosdopeenoppervlaktewaterlichaamofopofinde bodem, als
lozen in een vuilwaterriool niet mogelijk is omdat binnen 40 m geen vuilwaterriool of
zuiveringtechnisch werkaanwezigis,gerekendvanafdeperceelsgrensvanhetperceel waarhet
afvalwatervrijkomt.
3.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.6964.1076 (lozingsroute afvalwater bij opslaan goederen waaruit kan lekken)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater
afkomstig van het opslaan van goederen waaruit bodembedreigendestoffenof
waterbezwaarlijke stoffen kunnen lekken, geloosd in een vuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetafvalwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel4.1077 (riooltekening)
Eriseenriooltekeningbeschikbaarwaaropdelozingsroutesenlozingspuntenzijnaangegeven.
Artikel 4.6974.1078 (lozing in een vuilwaterriool)
1. Voor het afvalwater dat wordtgeloosd in een vuilwaterriool wordtgeloosd zijn de
emissiegrenswaarden iniedersteekmonster, de waarden, genoemdbedoeld in tabel
4.6974.1078,gemetenineensteekmonster.
2. Als uitdegoederen,bedoeldinartikel4.1076, alleen olie kan lekken, kan datafvalwater, in
afwijking van het eerste lid, voorafgaandaanhetafvalwaterafkomstigvandieopslagvoor vermenging
met ander afvalwater, worden geleid door een slibvangput en olieafscheider:
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a. volgens NEN-EN 858-1:2002 of NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003.,of b.
diezijngeplaatstvoor2november2010enzijnafgestemdopdehoeveelheid afvalwaterdatwordt
geloosd.
Tabel 4.6974.1078 Emissiegrenswaarden afvalwater
Stoffen
Som van de metalen arseen, chroom, koper, lood, nikkel en
Minerale olie
Polycyclische aromatische koolwaterstofkoolwaterstoffen
ExtraheerbaarorganischchloorOnopgelostestoffen

Emissiegrenswaarde
in µgof mg/l
1 mg/l
20 mg/l
50 µg/l
5300mg/l

Artikel 4.6984.1079 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevandeBijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgeloste stoffen
meegenomen,enophetanalyseren is van toepassing:
a.voorolie:NEN-EN-ISO9377-2, b.voorextraheerbaarorganischchloor:[PM], c.voorarseen,
chroom,koper,lood,nikkelenzink:NEN6966ofNEN-EN-ISO17294-2, waarbijdeontsluitingvande
elementenplaatsvindtvolgensNEN_EN_ISO15587-1enNEN
6961,
d.voorPAK’s:NEN-EN-ISO17993, waarbijonopgelostestoffenworden
meegenomenindeanalyse.
Artikel 4.699 (lozingsroute afvalwater bij opslaan van goederen die kunnen
uitlogen)1.Methetooghetdoelmatigbeheervanafvalwaterwordthettelozen
afvalwaterafkomstig van het opslaan van goederen waaruit bodembedreigende of
waterbezwaarlijke stoffen kunnen uitlogen, geloosd in een vuilwaterriool.
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2. Als lozen in een vuilwaterriool niet mogelijk is omdat binnen 40 meter geen vuilwaterriool of
zuiveringstechnisch werk aanwezig is, gerekend vanaf de perceelsgrens van het perceel waar
het afvalwater vrijkomt, kan ook worden geloosd in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de
bodem.
Artikel 4.700 (lozing in een vuilwaterriool)
Voor het afvalwater dat in een vuilwaterriool wordt geloosd, zijn de emissiegrenswaarden in ieder
steekmonsterdewaarden,genoemdintabel4.700.
Tabel 4.700 Emissiegrenswaardenafvalwater
Stoffen
Somvandemetalenarseen,chroom,koper,lood,nikkelen
Mineraleolie
Policyclischearomatischekoolwaterstof
Extraheerbaarorganischchloor

Emissiegrenswaardeinmg/L
1
20
50
5

Artikel 4.701 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op een bemonstering van het afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is
nietgefiltreerd.
2.OpdeconserveringvaneenmonsterisNEN-EN-ISO5667-3vantoepassing.
3.Opeenanalysevandestoffenisvantoepassing:
a. voor olie: NEN-EN-ISO 9377-2,
b. voor extraheerbaarorganischchloor:[PM]onopgelostestoffen:NEN-EN872,
c. voor arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2,
waarbij de ontsluitingvande elementen plaatsvindtwordenontsloten volgens NEN-EN-ISO
15587-1, en NEN6961,
d. voor PAK’spolycyclischearomatischekoolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993,.
waarbijonopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel 4.7024.1080 (lozing inop een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem)
Voor het afvalwater dat inwordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem
wordtgeloosd, zijn de
de emissiegrenswaarden iniedersteekmonster, de waarden, genoemdbedoeld in tabel
4.7024.1080,gemetenineensteekmonster.
Tabel 4.7024.1080 Emissiegrenswaarden afvalwater
Stoffen
Som van de metalen arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink
Minerale olie
PolicyclischePolycyclische aromatische koolwaterstofkoolwaterstoffen
ExtraheerbaarorganischchloorOnopgelostestoffen
Som van stikstofverbindingen
Som van fosforverbindingen
Chemisch zuurstofverbruik

Emissiegrenswaarde
Emissiegrenswaarde in microgramµg
1 milligrammg/l
20milligram10mg/l
50 microgramµg/l
5microgram100mg/l
10 microgrammg/l
2 microgrammg/l
200 milligrammg/l

Artikel 4.7034.1081 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing,
en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevandestoffenenhetchemischzuurstofverbruikBijhetanalyseren vaneen
monsterwordenonopgelostestoffenmeegenomen,enophetanalyseren is van toepassing:
a. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633,
b. voor olie: NEN-EN-ISO 9377-2, c.voor
extraheerbaarorganischchloor:[PM],
dc. voor arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2,
waarbij de ontsluitingvande elementen plaatsvindtwordenontsloten volgens NEN-EN-ISO
15587-1 enNEN6961,
ed. voor PAK’spolycyclischearomatischekoolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993,
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fe. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395,
gf. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646,
hg. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN 6604, en h.voorde
som vanfosforverbindingen:NEN-EN-ISO15681-1enNEN-EN-ISO15681-2.
Artikel4.1082 (bodem:bodembeschermendevoorzieningbijopslaangoederen
waaruitstoffenkunnenlekken)
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1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemmet bodembedreigende
stoffen,wordengoederenwaaruitdezestoffenkunnenlekkenboven eenvloeistofdichte
bodemvoorzieningopgeslagen.
2.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel4.1083 (bodem:bodembeschermendevoorzieningbijopslaangoederen
waarbijstoffenkunnenuitlogen)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemmet bodembedreigende
stoffenwordengoederenwaaruitdezestoffenkunnenuitlogen opgeslagenboveneen:
a.vloeistofdichtebodemvoorziening,of b.aaneengeslotenbodemvoorziening
dietegeninregenenisbeschermd.
2.Hetdeelvanhetvuilwaterriooldatopeenvloeistofdichtebodemvoorzieningis
aangesloten,isvloeistofdichtvanafdeaansluitingtotaandezuiveringsvoorziening.
Artikel4.1084 (lucht:plaatsvan opslaanenmengenstuifgevoeligegoederen) Methet
oogophetbeperkenvanemissiesindeluchtwordenstuifgevoeligegoederen opgeslagen
engemengdineengeslotenruimte.
Artikel4.1085 (lucht:geen overslagbijwindvan stuifgevoeligegoederen)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de lucht vindt geen overslag plaats van:
a.stuifgevoeligegoederen,ingedeeldinstuifklasseS1enS2,bijeenwindsnelheidvanmeer dan8m/s, b.
stuifgevoeligegoederen,ingedeeldinstuifklasseS3,bijeenwindsnelheidvanmeerdan14 m/s,en c.
stuifgevoeligegoederen,ingedeeldinstuifklasseS4enS5,bijeenwindsnelheidvanmeer dan20m/s.
Artikel4.1086 (lucht:emissietotaalstof bijstuifgevoeligegoederen)
1.Voordeemissiesindeluchtbijhetopslaan,overslaanenmengenvanstuifgevoelige goederenin
eengeslotenruimteisdeemissiegrenswaardevoortotaalstof5mg/Nm3, gemetenineeneenmalige
meting.
2.Voordeemissiesindeluchtbijpneumatischtransportvangoederendiehorentot stuifklassenS1of
S2uiteencontainer,bulktransportwagenofandertransportmiddel,isde emissiegrenswaarde voor
totaal stof 10 mg/Nm3, gemeten in een eenmalige meting.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als de emissie de ondergrens van 100
kg/jaarnietoverschrijdt.
Artikel4.1087 (lucht:maatregelenbijopslaan,mengenentransportvan
stuifgevoeligegoederen)
1.Aanartikel4.1086,eerstelid,wordtbijhetopslaanenhetmengenvanstuifgevoelige goederenin
iedergevalvoldaanals:
a.deruimteoponderdrukwordtgehouden,en b.deluchtdooreengeschikte
filtrerendeafscheiderwordtgevoerd.
2.Aanartikel4.1086,eersteentweedelid,wordtbijhetvullenvaneenopslagruimte met
stuifgevoeligegoedereningedeeldinstuifklasseS1enS2 iniedergevalvoldaan als:
a.hetoverstortpuntwordtafgezogen,en b.deafgezogenluchtdoorgeschikte
filtrerendeafscheiderwordtgevoerd.
3.Aanartikel4.1086,eersteentweedelid,wordtbijcontinumechanischtransportinieder geval
voldaanalsstuifgevoeligegoederenwordengetransporteerd: a.ineengeslotensysteem,waarbijde
inlaat-enafwerpzijde:
1°.zijnvoorzienvanwindreductieschermenofsproeiers,of
2°.continuwordenafgezogenenhetafgezogenstofwordtteruggevoerdindeproductstroom,of b.ineen
opensysteemmetbevochtigingofafschermingtegenwindinvloedenvande
inlaat-enafwerpzijde.
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Artikel4.1088 (lucht:maatregelenbijoverslaan,ladenenlossenvan
stuifgevoeligegoederen)
1.Aanartikel4.1086,eersteentweedelid,wordtbijhetoverslaanmetstorttrechtersin ieder
voldaanalsdetrechterszijnvoorzienvanafzuiging,
2.Aanartikel4.1086,eersteentweedelid,wordtbijhetladenenlossenmetgrijpersvan goederenin
iedergevalvoldaanalswordtgeladenengelostmetgrijpersdievande bovenkantzijnafgesloten.
3.Aanartikel4.1086,eersteentweedelid,wordtbijhetbeladenenlossenvanlichtersin iedergeval
voldaanalsdelichterbeladereenstortkokerheeftdiereikt: a.totopdebodemvanhetruim,of
b.totophetmateriaaldatalisgestort.
4.Aanartikel4.1086,eersteentweedelid,wordtbijhetladenenlossenmet
pneumatischeelevatoreniniedergevalvoldaanals: a.deweegbunkersen
overstortpuntengeslotenzijnuitgevoerd, b.hetneergeslagenstofinde
overstortpuntenregelmatigwordtverwijderd,of c.destortschoenisvoorzienvan
afzuiging.
Artikel4.1089 (lucht:meetmethodenbijstuifgevoeligegoederen)
1.OphetbemonsterenvantotaalstofenderesultatendaarvanisNEN-EN15259van toepassing.
2.OphetanalyserenenhetconserverenvantotaalstofisNEN-EN13284-1vantoepassing.
Artikel4.1090 (lucht:meetplichtenuitzonderingmeetplichtbijstuifgevoelige
goederen)
1.Erwordtgemetenofaandeemissiegrenswaardenvoortotaalstofwordtvoldaan.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingvoordeemissievantotaalstofbijhetopslaan, overslaanen
mengenvanstuifgevoeligegoederenalsdemaatregelen,bedoeldinartikelen
4.1087en4.1088wordentoegepast.
3.Heteerstelidisnietvantoepassingvoordeemissievantotaalstofbijpneumatisch transportvan
stuifgevoeligegoederenalsdemaatregelen,bedoeldinartikelen4.1087en
4.1088wordentoegepast.
Artikel4.1091 (lucht:eenmaligemetingbijstuifgevoeligegoederen)
1.Eeneenmaligemetingbestaatuitdriedeelmetingenvantenminstevijftienminuten enten
hoogsteeenhalfuur.Ditgeldtnietalseenlangerebemonsteringstijdvoortvloeit uitde
meetmethodeofdewijzevanbemonsteren.
2.Hetresultaatvandeeenmaligemetingisdedeelmeting,verminderdmetde
meetonzekerheidvannietmeerdan30%vandeemissiegrenswaarde.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
4.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Artikel4.1092 (lucht:afvoerenemissiesnaopslaan,overslaanenmengen van
stuifgevoeligegoederen) Methetoogophetbeschermenvandegezondheidwordenbij
hetopslaan,overslaanen mengenvanstuifgevoeligegoederenemissiesindeluchtbovendaksen
omhooggericht afgevoerd.
Artikel4.1093 (geur) Methetoogophetvoorkomenvangeurhinderwordenbederfelijke
goederenbinnen14dagen na
aanvoerafgevoerd.
§ 4.107 Op- en overslaan van benzine
Artikel4.1094 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophet
exploiterenvaneenbenzineterminalmeteen benzineopslagtankofeen
benzineoverslaginstallatie.
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Artikel4.1095 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1094,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1096 (aanwijzingmodules:bodemonderzoekenbodembeschermende
voorzieningen) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel4.1094,wordtvoldaanaan
deregelsover: a.hetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,en b.bodembeschermende
voorzieningen,bedoeldinparagraaf5.4.2.
Artikel4.1097 (afbakeningmogelijkheidmaatwerk) Meteenmaatwerkvoorschrift
wordenderegelsindezeparagraafnietversoepeld,met uitzondering
vanartikel4.1102.
Artikel4.1098 (lucht:verminderenstralingshittereflectiebijeen benzineopslagtank)
1.Methetoogophetbeperkenvandeverontreinigingvandeluchtmetbenzinedamp
wordtde
buitenwandenhetuitwendigedakvaneenbovengrondsebenzineopslagtank geschilderdineen
kleurwaarvandetotalestralingshittereflectietenminste70%is.
2.Erwordtgeschilderdbijdeperiodiekeonderhoudsbeurtvande
bovengrondsebenzineopslagtank.
3.Heteersteentweedelidzijnnietvantoepassingalseenbenzineopslagtankisverbonden meteen
benzinedampterugwinningseenheiddievoldoetaandeeisenvooreen benzineoverslaginstallatie.
Artikel4.1099 (lucht:afdichtingvoor vasthoudenbenzinedampbij een
benzineopslagtank)
1.Methetoogophetbeperkenvandeverontreinigingvandeluchtmetbenzinedamp heefteen
benzineopslagtankmeteenuitwendigdrijvenddakeenprimaireafdichtingdiede ringvormigeruimte
tussendewandvandebenzineopslagtankendebuitensterandvanhet drijvendedakafdicht.
2.Bovendeprimaireafsluitingiseensecundaireafdichting.
3.Doordeprimaireensecundaireafdichtingenwordtinvergelijkingmeteensoortgelijke
benzineopslagtankmetvastdakzonderdampbeheersingsvoorzieningentenminste95%van dedamp
vastgehouden.
Artikel4.1100 (lucht:vast ofdrijvenddak bijeen benzineopslagtank)
1.Methetoogophetbeperkenvandeverontreinigingvandeluchtmetbenzinedampis een
benzineopslagtankdieonderdeelisvaneenbenzineterminal: a.eenbenzineopslagtankmeteen
vastdakdievolgensdeeisenaaneen benzineoverslaginstallatiemetde
benzinedampterugwinningseenheidisverbonden,of b.eenbenzineopslagtankmeteenuitwendig
ofinwendigdrijvenddakdieeen primaireensecundaireafdichtingalsbedoeldinartikel4.1099heeft.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingalsvoorlopigedampopslagalsbedoeldinartikel
4.1101,vierdelid,istoegestaanopeenbenzineopslagtankmeteenvastdakvan
benzineterminals.
Artikel4.1101 (lucht:vullenmobielebenzinetankbijeen benzineoverslaginstallatie)1.
Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvande luchtwordenbijeen
benzineoverslaginstallatietijdenshetvullenvaneenmobiele benzinetank,metuitzonderingvanhet
vullenvaneentankwagenlangsdebovenzijde, verplaatsingsdampenviaeendampdichteleiding
teruggevoerdnaareen benzinedampterugwinningseenheid.
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2. Als dampterugwinning onveilig of technisch niet mogelijk is door de hoeveelheden
retourdamp, kan een benzinedampterugwinningseenheid worden vervangen door een
dampverbrandingseenheid.
3.Alseenmobielebenzinetanklangsdebovenzijdewordtgevuld,wordthetuiteinde vande
vularmonderindemobielebenzinetankgehouden.
4.Alsopeenbenzineterminaleenbenzinedebietisvanminderdan25.000tonperjaar,kan directe
dampterugwinningopdebenzineterminalwordenvervangendoorvoorlopige dampopslagineen
benzineopslagtankmeteenvastdakopeenbenzineterminalvoorlatere overbrengingnaaren
terugwinningopeenanderebenzineterminal,daarondernietbegrepen deoverbrengingvandampvan
deenenaardeanderebenzineopslagtankopeen benzineterminal.
5.Hetbenzinedebietisdegrootstetotalejaarlijksehoeveelheidbenzinegemetenindedrie voorgaande
jarendievaneenbenzineopslagtankvaneenbenzineterminalisovergeslagenin eenmobiele
benzinetank.
Artikel4.1102 (lucht:concentratiedampenbijeen benzineoverslaginstallatie) Methet
oogophetbeperkenvanverontreinigingvandeluchtisbijeen benzineoverslaginstallatiede
gemiddeldeconcentratiedampenindeafvoervaneen benzinedampterugwinningseenheidofeen
dampverbrandingseenheid,gecorrigeerdvoorde verdunning tijdens de behandeling, niet meer
dan 0,15 g/Nm3 voor een uur.
Artikel4.1103 (afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschriftconcentratie dampen)
Eenmaatwerkvoorschriftwaarmeedeconcentratiedampen,bedoeldinartikel
4.1102,wordtversoepeld,bevateenconcentratievannietmeerdan35g/Nm3.
Artikel4.1104 (lucht:nauwkeurigheidmetingbijeen
benzineoverslaginstallatie)Denauwkeurigheidvandemetingbijde
benzineoverslaginstallatieistenminste95%vandegemetenwaarde.
Artikel4.1105 (lucht:meetplichtbijeen benzineoverslaginstallatie)
1.Concentratiedampenbijeenbenzineoverslaginstallatiewordentenminstezeven uur
achtereenvolgensmetnormaaldebietgemeten.
2.Erwordtcontinuofperiodiekgemeten.
3.Eenperiodiekemetingwordttenminstevierkeerperuurverricht.
Artikel4.1106 (lucht:meetonzekerheidbijeen benzineoverslaginstallatie) Hettotaal
aanmeetfoutenalsgevolgvandegebruikteapparatuur,hetkalibratiegasen hettoegepaste
procedébijeenbenzineoverslaginstallatieisnietmeerdan10%vande gemetenwaarde.
Artikel4.1107 (lucht:nauwkeurigheidapparatuurbijeen benzineoverslaginstallatie) De
apparatuurdiewordtgebruiktbijhetmetenbijeenbenzineoverslaginstallatiekan
concentraties
metenvannietmeerdan3g/Nm3.
Artikel4.1108 (lucht:nietvullenbijdamplekbijeen benzineoverslaginstallatie)
1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht worden aansluitingen en
leidingenvaneenbenzineoverslaginstallatieregelmatigoplekkengecontroleerd.
2.Alsereendamplekis,wordengeentankwagensgevuld.
3.Erisophetbenzinelaadportaaleenmechanismeaanwezigdiehetvullenonderbreekt,alser eendamplek
is.
Artikel4.1109 (lucht:normaallaaddebietbijeen benzineoverslaginstallatie)Met hetoog
ophetbeperkenvanverontreinigingvandeluchtishetnormalelaaddebietvan benzinepervularmop
eenbenzinelaadportaalbijeenbenzineoverslaginstallatienietmeer dan2.500l/m.
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Artikel4.1110 (lucht:tegendrukbijpiekbelastingbenzineterminalbij een
benzineoverslaginstallatie) Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvandelucht
geefthetdampopvangsysteem vanhetbenzinelaadportaalbijeenbenzineoverslaginstallatie,met
inbegripvande benzinedampterugwinningseenheid,eentegendrukvantenhoogste55millibaraande
voertuigzijdevandedampopvangadapterbijpiekbelastingvaneenbenzineterminal.
Artikel4.1111 (lucht:vullentankwagenbijeen benzineoverslaginstallatie)
1.Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvandeluchtkaneentankwagenbijeen
benzineoverslaginstallatiealleenlangsdeonderzijdewordengevuldalshet vultoelatingssignaalis
gegevendoordegecombineerdeaardings-en overloopbedieningseenheid.
2.Alseentankwagenlangsdeonderzijdewordtgevuldisdedampopvangslangmetde tankwagen
verbondenenstroomtdeverplaatstedampvrijvandetankwagennaarde
dampopvangvoorzieningvandebenzineterminal.
3.Ingevalvanoverloopofonderbrekingvandeaardingvaneentankwagensluitde
bedieningseenheidvanhetbenzinelaadportaaldevulcontroleklepaanhet
benzinelaadportaal.
Artikel4.1112 (lucht:terugvoerendamp bijeen benzineoverslaginstallatie) Methetoogop
hetbeperkenvanverontreinigingvandeluchtwordenbijeen benzineoverslaginstallatiedampendie
wordenopgeslagenineenbenzineopslagtankmetvast dakvoorvoorlopigedampopslagviaeen
dampdichteleidingteruggevoerdnaardemobiele benzinetankvanwaaruitdebenzinewordtgeleverd.
Artikel4.1113 (lucht:terugvoerendamp bijeen opslaginstallatievan een
benzinestation) Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvandeluchtwordenbij
hetvullenvan eenopslaginstallatievaneenbenzinestationeneenbenzineopslagtankmetvastdak
voor voorlopigedampopslagdampenviaeendampdichteleidingteruggevoerdnaardemobiele
benzinetankvanwaaruitdebenzinewordtgeleverd.
Artikel4.1114 (lucht:aanwezigheidbenzinelaadportaalbijeen benzineoverslaginstallatie)
Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvandeluchtheefteenbenzineterminalmet een
benzineoverslaginstallatievoorhetvullenvantankwagenstenminsteeen benzinelaadportaal.
Artikel4.1115 (lucht:aansluitingvularmendampopvangslangbij een
benzineoverslaginstallatie)
1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de lucht heeft de vularm van het
benzinelaadportaalbijeenbenzineoverslaginstallatieeenvrouwelijkevloeistofaansluitingdie
gekoppeldkanwordenaaneenmannelijkeAPI1004-adaptervan101,6mmopde tankwagen,volgens
API1004.
2.Dedampopvangslangvanhetbenzinelaadportaalheefteenvrouwelijkenok-groefdampopvangaansluitingdiegekoppeldkanwordenaaneenmannelijkenok-groef-adapter van
101,6mmopdetankwagen,volgensAPI1004.
Artikel4.1116 (lucht:overloopdetectiebijeen benzineoverslaginstallatie)
1.Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvandeluchtheefteen benzinelaadportaalbijeen
benzineoverslaginstallatieeenoverloopdetectiebedieningseenheid.
2. Als een benzinelaadportaal wordt verbonden met een tankwagen, geeft de
overloopdetectiebedieningseenheideenfaalveiligvultoelatingssignaalwanneer de
compartimentsoverloopsensorengeenhoogpeilsignaleren.
Artikel4.1117 (lucht:bedieningseenheidbenzinelaadportaalbij een
benzineoverslaginstallatie)
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1.Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvandeluchtisdebedieningseenheidvan het
benzinelaadportaalbijeenbenzineoverslaginstallatieviaeenkabelwaaraaneen contrastekkeris
bevestigd,verbondenmetdestekkeropdetankwagenviaeenstandaard
10-penselektrischecontactdoos.
2.Debedieningseenheidvaneenvulportaalisgeschiktvoortweedraads
thermistorsensoren,tweedraadsoptischesensoren,vijfdraadsoptischesensorenof
gelijkwaardigesensorenopeentankwagen.
Artikel4.1118 (lucht:verbindingtankwagenaan benzinelaadportaalbij een
benzineoverslaginstallatie)
1.Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvandeluchtishetbenzinelaadportaalbij een
benzineoverslaginstallatieviadegemeenschappelijkeretourdraadvande overloopsensorenverbonden
meteentankwagen.
2.Deretourdraadisviahetchassisvaneentankwagenverbondenmetpen10vandesteker.
3.Pen10vandecontrastekerisverbondenmetdeomsluitingvandebedieningseenheid.
4.Deomsluitingisverbondenmetdeaardingvanhetbenzinelaadportaal.
Artikel4.1119 (lucht:verbindingssysteembenzinelaadportaalbij een
benzineoverslaginstallatie) Methetoogophetbeperkenvanverontreinigingvandelucht
wordtbijhetontwerpvan devloeistoflaad-endampopvangvoorzieningenaaneen
benzinelaadportaalbijeen benzineoverslaginstallatieuitgegaanvaneenverbindingssysteemdat
voldoetaande volgendeeisen: a.dehoogtevandehartlijnvandevloeistofadaptersistussen0,7en1
m, b.alsdevloeistofadaptersongeladenzijnisdehartlijnnietmeerdan1,4m, c.alsde
vloeistofadaptersgeladenzijn,isdehartlijntenminste0,5m, d.dehorizontaleafstandtussende
vloeistofadaptersistenminste0,25m, e.devloeistofadaptersbevindenzichbinneneenlengtevanniet
meerdan2,5m, f.dedampopvangadapterbevindtzichbijvoorkeurrechtsvandevloeistofadapters
opeen hoogte
van:
1°.nietmeerdan1,5malsdevloeistofadapterongeladenis,of
2°.tenminste0,5malsdevloeistofadaptergeladenis, g.deaardingofoverloopdetectiebevindtzichrechts
vandevloeistof-endampopvangadapters op:
1°.nietmeerdan1,5malsdevloeistofadapterongeladenis,of
2°.tenminste0,5malsdevloeistofadaptergeladenis,en h.hetsysteembevindtzich
inzijngeheelaaneenzijdevandetankwagen.
§ 4.108 Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen
Artikel4.1120 (toepassingsbereik)
1.Dezeparagraafisvantoepassingophettegelijkertijdkorterdan24uuropstellenvan tenhoogste
drievoertuigen,opleggersofaanhangers,meteentank,tankcontainer, tankbatterij,laadketel,
laadruimteoflaadvloer,diestoffen,voorwerpenofmaterialen bevattenwaarvanhetvervoer
volgenshetADRisverbodenofslechtsonderdaarin opgenomenvoorwaardenistoegestaan.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op activiteiten waarop de Wet vervoer gevaarlijke
stoffenvantoepassingis.
Artikel4.1121 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1120,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.EenmeldingbevatdecoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmeting vande
opstelplaatsvandevoertuigen,opleggersofaanhangers.
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4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1121a(informeren:afstand)
i. voor de soms van fosforverbindingen: NEN-EN-ISO 15681-1 en NEN-EN-ISO 15681-2, waarbij
onopgelostestoffenwordenmeegenomenindeanalyseHetbevoegdgezagwordttenminstevier wekenvoor
detoepassingvanartikel4.1122,derdelid,
daarovergeïnformeerd.
Artikel 4.704 (omschakeltechniekslibvangputenolieafscheider4.1122(externe
veiligheid:afstand) Inafwijkingvanartikel4.700,tweedelid,kantot[PM]hetafvalwater
wordengeleiddoor een slibvangput en olieafscheider die zijn geplaatst voor 1 januari 2008
en zijn afgestemd opdehoeveelheidafvalwaterdatwordtgeloosd .
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingisdeafstandvanaf deopstelplaats
vanvoertuigen,opleggersofaanhangerstotdebegrenzingvandelocatie waardeactiviteitwordt
verrichttenminste20m.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingophetopstellenvanvoertuigen,opleggersof aanhangers
voorhetverrichtenvanformaliteiten,ladenoflossen.
3.Deafstandgeldttotkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeerkwetsbaregebouwen,diein een
omgevingsplanzijntoegelaten,alsinachtnemingvandeafstand,bedoeldinheteerste lid:
a.nietmogelijkisdoor:
1°.degeringeomvangvandelocatie,
2°.deaanwezigebouwwerkenopdielocatie,of
3°.anderefysiekebelemmeringen, b.nadeligeinvloedheeftopdeveiligheidvan
werknemersofbezoekers, c.debedrijfsvoeringernstigbelemmert,of d.ertoe
leidtdatdezeparagraafnietkanwordennageleefd.
4.Hetderdelidisnietvantoepassingopbeperktkwetsbareofkwetsbaregebouwenen locaties:
a.binnendebegrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, of b.
dieeenfunctionelebindinghebbenmetdeactiviteit.
5.Artikel5.7vanhetBesluitkwaliteitleefomgevingisvanovereenkomstigetoepassing opde
afstand,bedoeldinhetderdelid.
Artikel4.1123 (externeveiligheid:bepaaldestoffenverbodenentoegang)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingbevateen voertuig,
opleggerofaanhangergeengevaarlijkestoffenvanADR-klasse1ofADR- klasse6.2,
verpakkingsgroepI,metuitzonderingvandeclassificatiecodesI3enI4.
2.Opgesteldevoertuigen,opleggersofaanhangersmetgevaarlijkestoffenzijnniet
toegankelijkvooronbevoegden.
3.Heteerstelidisnietvantoepassingophetopstellenvanvoertuigen,opleggersof aanhangers
voorhetverrichtenvanformaliteiten,ladenoflossen.
§ 4.1104.109 Laden en lossen van schepen
Artikel 4.7054.1124 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het laden en lossen van schepen.
Artikel4.1125 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1124,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.7064.1126 (voorkomen stoffenineenverontreiniging
oppervlaktewaterlichaam)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam met
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stoffen bij het laden en lossen van een schip wordt de afstand tussen de wal en het schip of
tussenschepen zo klein mogelijk gehouden, of wordt het schip met de wal ofeenanderschip
verbonden door een ponton of een morsklep.
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2. Goederen waaruit waterbezwaarlijke stoffen kunnen lekken worden opgesteld boven een
lekbak.
Artikel4.1127 (opslaanboven een oppervlaktewaterlichaam)
3.Bijhetschoonmakenvangrijperskomengeenoverslagrestenofspoelwaterin een
oppervlaktewaterlichaamterecht.
Artikel4.707 (opslaanboven oppervlaktewater)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam met
stoffenbijhet
bijhet opslaan van goederen in een schip worden goederen waaruit:
a. waterbezwaarlijke stoffen kunnen lekken of uitlogen benedendeks opgeslagen, en
b. waterbezwaarlijke stoffen kunnen lekken opgesteld boven een lekbak.
§ 4.111 Buisleidingen
[Gereserveerd]
§ 4.110 Buisleiding met gevaarlijke stoffen
Artikel4.1128 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een buisleiding.
Artikel4.1129 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1128,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.decoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmetingvandebuisleiding, b.
degeometrischebegrenzingvanhetgebiedwaarhetplaatsgebondenrisicotenhoogste eenopdemiljoenis
alskansperjaardateenonbeschermdenonafgebrokenaanwezig persoonoverlijdt, c.alsbeschikbaar,de
geometrischebegrenzingvanhetgebiedwaarhetplaatsgebondenrisico tenhoogsteeenopde
honderdduizendeneenopdehonderdmiljoenisalskansperjaardat eenonbeschermdenonafgebroken
aanwezigpersoonoverlijdt, d.debegrenzingvanhetbrandaandachtsgebiedenhet
gifwolkaandachtsgebied,bedoeldin artikel 5.11, eerste, tweede en vierde lid, van het Besluit
kwaliteit leefomgeving, e.deuitwendigediametervandebuisleidinginmillimeters, f.deinwendige
diametervandebuisleidinginmillimeters,alsdoordebuisleiding zuurstofofstikstofwordtvervoerd, g.de
gevaarlijkestofdiemaatgevendisvoorderisico’svoordeomgeving, h.demaximalewerkdrukuitgedruktin
kiloPascal, i.dewanddiktevandebuisleidinginmillimeters, j.deliggingvandebovenkantvandebuisleiding
tenopzichtevanhetmaaiveld,incentimeters, en
k.demateriaalsoortvandebuisleiding.
Artikel4.1130 (externeveiligheid:beleid)
1.Voordebuisleidingiseendocumentvoorhandenwaarinhetgevoerdebeleidisvastgelegd datinvulling
geeft aan de plicht, bedoeld in artikel 2.10, en waarin rekening is gehouden metde
aanwezigheidendeomvangvanderisico'svanongewonevoorvallen.
2.Hetbeleidbevatdealgemenedoelstellingenenbeginselenoverdebeheersingvande risico'svan
ongewonevoorvallen.
3.Wanneerersprakeisvaneenwijzigingdievoorderisico'svaneenongewoon voorval
belangrijkegevolgenkanhebben,wordthetbeleidherzien.
4.Hetbeleidwordtookherzienalsersprakeisvaneenveranderinginhetveiligheidsinzichtof een
veranderingvandebestebeschikbaretechniekenvoordeaanleg,hetbeheerenhet onderhoudvan
buisleidingen.

542

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
Artikel4.1131 (externeveiligheid:veiligheidsbeheerssysteem)
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving wordt het beleid,
bedoeldinartikel4.1130,eerstelid,uitgevoerdmetpassendemaatregelenenmiddelenen een
veiligheidsbeheerssysteemdateenbeschrijvingbevatvan: a.debuisleidingende
buisleidingcomponenten,dekwalitatievebeoordelingdaarvanende wijzewaaropdegenediede
activiteitverrichtdewijzigingenbijhoudt,
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b.decriteria,normen,richtlijnenenoverigerelevantedocumentenendeveiligheids-en milieuindicatorendiewordentoegepast,
c.derisico-inventarisatieenrisico-evaluatievoorelkefasevandebuisleidingenderisico's voorde
omgeving, d.detechnischeenorganisatorischemaatregelendieverbandhoudenmetde
geïnventariseerderisico’svoordeomgeving, e.detakenenbevoegdhedenvanbestuursorganenen
andereinstantiesophetterrein vandeveiligheidvanmensenmilieu, f.deorganisatie,hettoezicht,de
proceduresenmiddelenteruitvoeringvanhetbeleidbij normaalbedrijf,onderhoudenbijverhoogde
risico's, g.dewijzewaaropaandachtwordtbesteedaandeonderlingebeïnvloedingtussende buisleiding
enandereondergrondseinfrastructuur,hoehieroverwordtgecommuniceerden welkeactiviteiten
daaruitvoortvloeien, h.hetidentificerenvanaannemelijkeongewonevoorvallenenhetopstellen,
organiseren enbeoefenenvannoodplannen, i.dewijzewaaropafwijkingenenveranderingenin
technische,procedureleen organisatorischeaspectenwordengeconstateerd,beoordeeld,verbeterden
inde bedrijfsvoeringwordenverwerkt, j.hetmetenenevaluerenvandeprestatiesvoordeveiligheidvan
mensenmilieuende wijzewaaropdeprestatieswordengeanalyseerd,bewaaktenbijgehouden, k.de
wijzewaaropaantekeningenwordengemaaktvandeuitgevoerdemaatregelen, controlesen
onderzoeken,deresultatendaarvanendedaaruitvoortvloeiendeaanpassingen vanhetbeleid,en l.de
tekeningenofbeschrijvingenwaaruitderegistratiegegevensvandebuisleidingenblijken.
2.Deaantekeningen,bedoeldinheteerstelid,onderk,wordentenminstevijfjaarbewaard.
3.Wanneerersprakeisvaneenwijzigingdievoorderisico'svaneenongewoon voorval
belangrijkegevolgenkanhebben,wordthetveiligheidsbeheerssysteem herzien.
4.Hetveiligheidsbeheerssysteemwordtookherzienalsersprakeisvaneenverandering
inhet
veiligheidsinzichtofeenveranderingvandebestebeschikbaretechniekenvoorde
aanleg,het
beheerenhetonderhoudvanbuisleidingen.
Artikel4.1132 (externeveiligheid:plaatsgebondenrisico)
1.Voorkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeerkwetsbaregebouwen,dieineen omgevingsplanzijn
toegelaten,wordteenplaatsgebondenrisicoinachtgenomenvanten hoogsteeenopdemiljoenals
kansperjaardateenonbeschermdenonafgebroken aanwezigpersoonoverlijdt.
2.Hetplaatsgebondenrisicoveroorzaaktdoorhetaanleggenofvervangenvaneen buisleiding,isopeen
afstandvan5mgemetenvanuithethartvandebuisleidingniethoger daneenopdemiljoenperjaaralskans
perjaardateenonbeschermdenonafgebroken aanwezigpersoonoverlijdt.Deafstandis4mvooreen
buisleidingvooraardgas,meteen drukvan1.600totenmet4.000kPa.
3.Hettweedelidisnietvantoepassingalsdeoverschrijdingvanhetplaatsgebondenrisico wordt
veroorzaaktdooreenrisicoverhogendobjectdatineenomgevingsplanwordt toegelatenindedirecte
omgevingvaneenbuisleiding.
4.Hetderdelidisalleenvantoepassingopeenlocatiedievolgenseenomgevingsplanis aangewezen
alsbedrijventerreinenwaarkwetsbaregebouwenenlocatiesenzeer kwetsbaregebouwenvolgens
datplannietwordentoegelaten.
5.HetplaatsgebondenrisicowordtberekendvolgensbijregelingvanOnzeMinister gestelde
regels.
Artikel4.1132a(externeveiligheid:exploitatieverbod) Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldin
artikel4.1128,teverrichtenalsnietwordtvoldaanaan artikel4.1130,4.1131of4.1132.
Artikel4.1133 (externeveiligheid:berekeningenvoorhanden) Opbasisvanactueleen
authentiekegegevenszijnberekeningenvoorhandenvanhet plaatsgebondenrisico,bedoeldinartikel
4.1129,derdelid,onderc,endebegrenzingvanhet
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brandaandachtsgebiedenhetgifwolkaandachtsgebied,bedoeldinartikel4.1129,derdelid, onder
d.
§ 4.111 Werkzaamheden met een verplaatsbaar mijnbouwwerk
Artikel4.1134 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetaanleggen,
aanpassen,onderhouden,reparerenof buiten
gebruikstellenvaneenboorgatmeteenverplaatsbaarmijnbouwwerk.
Artikel4.1135 (melding:onderhouden,reparerenofbuitengebruikstellen)
1.Hetisverbodenmeteenverplaatsbaarmijnbouwwerkeenboorgatteonderhouden, reparerenof
buitengebruiktestellenzonderditvierwekenvoorhetbeginervantemelden, tenzijeenspoedreparatie
nodigis.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.informatieoverofdewerkzaamhedenbestaanuitonderhouden,
reparerenofbuiten gebruikstellenvaneenboorgat,enmetwelkverplaatsbaarmijnbouwwerkde
werkzaamhedenwordenuitgevoerd, b.degeplandebegindatumeneinddatumvande
werkzaamheden,en c.delocatievaniederboorgat,bestaanduit:
1°.deaanduidingofhetgelegenisineendeel vaneenoppervlaktewaterlichaamdatis ingedeeld
alsprovinciaalgebied,en
2°.decoördinatenvolgenshetstelselvandeEuropesevereffening,versieETRS89,voor boorgaten
aandezeezijdevanhetprovinciaalingedeeldgebied,of
3°.decoördinatenvolgenshetstelselvandeRijksdriehoekmetingvoorboorgatenaande landzijde
vanhetprovinciaalingedeeldgebied.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1136 (informeren:spoedreparatie) Hetbevoegdgezagwordttenminste48uur
voorhetbeginvaneenspoedreparatiemeteen verplaatsbaarmijnbouwwerkdaarovergeïnformeerd.
Artikel4.1137 (melding:affakkelen)
1.Hetisverbodengecontroleerdaftefakkelenofafteblazenzonderdittenminste48uur voorhetbegin
ervantemelden.
2.Eenmeldingbevatinformatieoverhetverwachtetijdstipvanhetbeginvanhet affakkelen
ofafblazenendeverwachteduurervan.
Artikel4.1138 (lucht:voorkomenkoolwaterstoffen)
Met het oog op het voorkomen van emissies van koolwaterstoffen in de lucht wordt een
mijnbouwfakkelgebruiktmeteenminimaalrendementvan99%.
Artikel4.1139 (lozingsrouteafvalwater:opland)
1.Methetoogophet doelmatigbeheervanafvalwaterwordt: a.afvalwaterafkomstigvan
werkzaamhedenmeteenverplaatsbaarmijnbouwwerkopland nietgeloosd,en b.afstromend
hemelwaterafkomstigvaneenvloeistofdichtevoorzieningofeenaangesloten dichtevoorzieningop
landgeloosdineenvuilwaterriool.
2.Inafwijkingvanheteerstelid,onderb,kanhetafstromendhemelwaterwordengeloosdin een
vuilwaterrioolalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteis toegestaan.
Artikel4.1140 (lozingineen vuilwaterriool:opland)
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Methetoogophetdoelmatig beheervanafvalwaterenhetbeperkenvanverontreinigingvan
een
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oppervlaktewaterlichaamwordtafstromendhemelwaterdatwordtgeloosdinhetvuilwaterriool voor
vermengingmetanderafvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider volgens NEN-EN
858-1ofNEN-EN858-1/A1enNEN-EN858-2.
Artikel4.1141 (normbladenbemonstering,conserveringenanalyse:opland)
1.OphetbemonsterenvanafvalwaterisNEN6600-1vantoepassing,eneenmonsteris niet
gefiltreerd.
2.OphetconserverenvaneenmonsterisNEN-EN-ISO5667-3vantoepassing.
3.Bijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgelostestoffenmeegenomen,enop het
analyserenisvoorolieNEN-EN-ISO9377-2vantoepassing.
Artikel4.1142 (voorkomenbodemverontreiniging:opland)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemtotaandeformatie waarinzich
delfstoffenbevindenmetkoolwaterstoffenofhulpstoffen,zijnhetboorgatende boortorenfundatiedie
oplandwordengebruiktvloeistofdichtuitgevoerd.
2.Andereonderdelenvaneenverplaatsbaarmijnbouwwerkdieoplandwordengebruikt bevinden
zichboveneenaaneengeslotenbodemvoorziening.
Artikel4.1143 (geurhinder:opland)
Met het oog op het voorkomen van geurhinder op land worden: a.stoffendiebuitenhet
terreingeurhinderveroorzakennietgebruikt,en b.alsdatredelijkerwijsmogelijkis,
flensverbindingeninleidingenwaardoorgassenof vloeistoffendiegeurhinderkunnen
veroorzakenwordengetransporteerdnietgebruikt.
§ 4.112 Diepboren
[Gereserveerd]
§ 4.113 Lozen van koelwater
Artikel 4.7084.1144 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van koelwater met een warmtevracht van minder
dan 50.000 KilojoulepersecondekJ/s.
Artikel 4.7094.1145 (melding bijgebruikkoelwatercirculatiesysteem)
1. Het is verboden om koelwater afkomstig van een koelwatercirculatiesysteem waarin
hulpstoffen aan het koelwater zijn toegevoegd te lozen,deactiviteiten,bedoeldinartikel
4.1144,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbeginervan te
melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
23. DeEen melding bevat: a.delocatievanhetlozingspunt, b.voorhetlozenvankoelwaterafkomstigvan
eenkoelwatercirculatiesysteemwaarinhulpstoffen aanhetkoelwaterzijntoegevoegd:
a.informatieover1°. de hulpstoffen die aan het koelwater worden toegevoegd,
b2°. de resultaten van een immissietoets van de hulpstoffen, uitgevoerd volgens [PM],enhet
Handboek Immissietoets2016,bedoeldinbijlageXXbijhetBesluitkwaliteitleefomgeving,en
c3°. het maximale lozingsdebiet.,
Artikel4.710 (meldingbijgebruikkoelwaterdoorstroomsysteem)
1c. voor het isverbodenomlozenvan koelwater afkomstig van een
koelwaterdoorstroomsysteem telozen,zonderdittenminstevierwekenvooraanvangte melden:
demaximalewarmtevrachtvanhetkoelwater.
4.Ditartikelis niet van toepassing voor zover de activiteit als vergunningplichtig is
aangewezeninhoofdstuk3.
2.Demeldingbevateenberekeningvandewarmtevrachtvanhetkoelwaterdatwordtgeloosd.
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Artikel4.711 (berekeningwarmtevracht)
Dewarmtevrachtvankoelwaterwordtberekendalshetproductvan:
a. het te verwachten lozingsdebiet van koelwater in kubieke meter per seconde, en
b. het verschil tussen de te verwachten temperatuur van het koelwater dat geloosd gaat
wordenendetemperatuurvanhetoppervlaktewaterlichaamwaaropgeloosdwordtingraden Celsius,
en
c.dewarmtecapaciteitvankoelwater.
Artikel 4.7124.1146 (lozingsroute koelwater)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt hettelozen koelwater afkomstig
van een koelwatercirculatiesysteem met een waterverbruik van meer dan 25.000 m3/j of een
koelwaterdoorstroomsysteem geloosd inop een oppervlaktewaterlichaam.
2.Hettelozen koelwater afkomstig van een koelwatercirculatiesysteem met een waterverbruik
van minder dan 25.000 m3/j wordt geloosdopeenvuilwaterriool.

548

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI

3.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetkoelwaterwordengeloosdopeen
oppervlaktewaterlichaamalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenandere
lozingsrouteistoegestaan.
4.Inafwijkingvanhettweedelidkanhetkoelwaterwordengeloosdopeenvuilwaterrioolals een
maatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
Artikel 4.7134.1147 (lozingen in een oppervlaktewaterlichaam bij
koelwaterdoorstroomsystemen)
1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt bij
het gebruik van koelwaterdoorstroomsystemenkoelwaterdoorstroomsysteem alleen
chloorbleekloog toegevoegd aan het koelwater. toegevoegd
2.Voorkoelwaterisdeemissiegrenswaardevoordewarmtevracht1.000Kilojouleperseconde.
23. Voorditkoelwateris de emissiegrenswaarde voor chloor isinenigsteekmonster:
a. als een automatisch doseersysteem aanwezig is dat niet meer dan 20% van de
tijd chloorbleekloog doseert: 0,5 milligram vrij beschikbaar chloor per liter, gemeten
ineensteekmonster, of
b. in andere gevallen: 0,2 milligram vrij beschikbaar chloor per liter,gemetenineen
steekmonster.
Artikel4.1148 (lozingenineen oppervlaktewaterlichaambij
koelwatercirculatiesystemen)
1.Methetoogop het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt bij het
gebruikvaneenkoelwatercirculatiesysteemalleenchloorbleekloogaanhetkoelwater toegevoegd.
2.Voorkoelwaterisdeemissiegrenswaardevoorchloor: a.bijeenperiodiekedoseringvan
chloorbleekloog,eenhalfuurnadosering,2mg/l vrijbeschikbaarchlooren2uurnasodering0,5mg/lvrij
beschikbaarchloor, gemetenineensteekmonster,of b.bijeencontinuedoseringvanchloorbleekloog,
0,5mg/lvrijbeschikbaarchloor,gemetenin eensteekmonster.
Artikel 4.7144.1149 (normbladen bemonstering, conservering en analyse en
bepalingtemperatuur)
1. Op eenbemonsteringhetbemonsteren van het afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing,
en is een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Op het bepalen van de temperatuur vaneenmonster is NEN 6414 van toepassing.
4. Op eenanalysehetanalyseren van eenmonsterisvoor vrij beschikbaar chloor is NEN 6480 van
toepassing.
Artikel4.1150 (berekeningwarmtevracht) Dewarmtevrachtvan
koelwaterwordtberekendalshetproductvan: a.het lozingsdebiet van
koelwater in kubieke m/s,
b.hetverschiltussendetemperatuurvanhetkoelwaterdatgeloosdgaatwordenen de
temperatuurvanhetoppervlaktewaterlichaamwaaropgeloosdwordtingraden Celsius,en
c.dewarmtecapaciteitvankoelwater.
Artikel 4.715 (lozingsroutekoelwater4.1151(riooltekening) Eriseenriooltekening
beschikbaarwaaropdelozingsrouteenlozingspuntenzijnaangegeven. Methetoogophetdoelmatig
beheervanafvalwaterwordtkoelwaterafkomstigvan eenkoelwatercirculatiesysteemofeen
koelwaterdoorstroomsysteemgeloosdineen oppervlaktewaterlichaam.
Artikel 4.716 (lozing in een oppervlaktewaterlichaam bij
koelwaterdoorstroomsystemen) Voor koelwater afkomstig van een
koelwaterdoorstroomsysteemdatineenoppervlaktewaterlichaamwordtgeloosdisde
emissiegrenswaardevoordewarmtevracht1.000Kilojouleperseconde.
§ 4.1144.113 Gesloten bodemenergiesysteem
Artikel 4.7174.1152 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen en het gebruiken van een gesloten
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bodemenergiesysteem.
Artikel 4.7184.1153 (melding)
1. Het is verboden eengeslotenbodemenergiesysteemaanteleggendeactiviteiten,bedoeldin artikel
4.1152,teverrichten zonder dit ten minste
vier weken voor aanvanghetbeginervan te melden.
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2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
23. DeEen melding bevat:
a. de naam en het adres van degene die boringen of andere werkzaamheden voor de
installatieuitvoert,
ba. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:1.000 en voorzien van een noordpijl,
waarop de ligging van het systeem ten opzichte van de omgeving isaangegeven,
cb. de einddiepte waarop het systeem zal worden geïnstalleerd, en
dc. de x-y-coördinaten van het middelpunt van het systeem,.
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4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel4.1154 (gegevensenbescheidenvoor het beginvan deactiviteit) Tenminstevier
wekenvoorhetbeginvandeactiviteitwordendevolgendegegevensen bescheidenaanhetbevoegd
gezagverstrekt: a.eenbeschrijvingvandekenmerkenvanhetgeslotenbodemenergiesysteem,
eb. een onderbouwing waaruit blijkt dat het in werking hebben van het systeemgesloten
bodemenergiesysteem niet leidt tot interferentie met een eerder geïnstalleerd
bodemenergiesysteem waardoor het functioneren van een van de systemen kan worden
geschaad,
fc. een schriftelijke verklaring over het energierendement, uitgedrukt als de SPF, dat het
gesloten bodemenergiesysteem zal behalen bij voorzien gebruik van het gebouw, vaneen
persoon of instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit
bodemkwaliteit,
gd. het bodemzijdig vermogen van het systeemgeslotenbodemenergiesysteem en de
omvang van de behoefte aan warmte en koude waarin het systeem zal voorzien, en
h.kenmerkenvanhetbodemenergiesysteem.
Artikel4.719 (mededeling)
1. Van het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem met een
bodemzijdig vermogen van meer dan 70 kilowatt wordt jaarlijks voor 1 april mededeling
gedaan.
2.Eenmededelingbevatdegegevensbedoeldinartikel4.728.
Artikel4.720 (mededeling:beëindigen)
1e. denaamenhetadres van degenedie het beëindigenvaneen gesloten energiesysteem wordt
vierwekenvooraanvangmededelinggedaanbodemenergiesysteemontwerpt.
Artikel4.1155 (gegevensenbescheidenvoor het beëindigenvan deactiviteit) Tenminstevier
wekenvoorhetbeëindigen van de activiteit wordt de volgende gegevens aan het
2.Demededelingbevatbevoegdgezagverstrekt:
a. gegevens over de wijze vanontmantelingvanhetwaarophetgesloten bodemenergiesysteem
wordtontmanteld, en
b. de naam en het adres van degene die de werkzaamheden gaat verrichten.
Artikel4.1156 (registratieplichtenjaarlijksverstrekkenvan gegevensenbescheiden)
1.Vandevolgendegegevenswordteenregistratiebijgehouden,dietenminstetienjaar wordt
bewaard: a.dehoeveelhedenwarmteenkoudedievanafdedatumwaarophetgesloten
bodemenergiesysteemingebruikwerdgenomenaandebodemzijntoegevoegd,b.het jaarlijks
energierendement,en
c. de temperatuur van de circulatievloeistof in de leiding waarin de circulatievloeistof wordt
teruggeleidt naar de bodem, gebaseerd op momentane metingen met een nauwkeurigheid van ten
minste 0,3 °C, die ten minste een keer per 15 minuten worden uitgevoerd.
2.Degegevenswordenjaarlijksvoor1 april aan het bevoegd gezag verstrekt.
3.Ditartikelisnietvantoepassingophetgebruikenvaneengeslotenbodemenergiesysteem meteen
bodemzijdigvermogenvanminderdan70kW,ineenwoning.
Artikel 4.7214.1157 (voorkomen interferentie)
Met het oog op het doelmatig functioneren van bodemenergiesystemen die zich op het
moment van oprichtenaanleggen van heteen gesloten energiesysteembodemenergiesysteem
al in de omgeving begevenbevinden,ofnognietaanwezigzijn,maarwaarvooreenmelding is
gedaanofeenomgevingsvergunningisverleend, wordt interferentie mettussen deze systemen
voorkomen.
Artikel 4.722 (lozingsroutevan4.1158(lozingsroutes afvalwater bij aanleg)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het telozen spoelwater
afkomstig van deaanlegvaneenhetaanleggenvaneengesloten bodemenergiesysteem
geloosd in heteen vuilwaterriool ofopofindebodem.
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2.Alslozeninhetvuilwaterrioolnietmogelijkisomdatdeafstandtothetdichtstbijzijnde vuilwaterrioolmeer
dan40meterisgerekendvanafdeperceelsgrensvanhetperceelwaarhet afvalwatervrijkomt,kanook
wordengeloosdineenoppervlaktewaterlichaamofopofinde bodem.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetspoelwaterwordengeloosdineenvuilwaterrioolof opofinde
bodemalseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteis toegestaan.
Artikel 4.7234.1159 (bodem: temperatuur circulatievloeistof)
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Methetoogophetvoorkomenvannadeligegevolgenvoordechemische,biologische enfysische
gesteldheidvanbodemis De temperatuur van de circulatievloeistof in de
retourbuisleidingwaarindecirculatievloeistofwordtteruggeleidtnaardebodem,is
ten minste –3 gradenCelsius°C en ten hoogste 30 gradenCelsius°C.
Artikel 4.7244.1160 (werkzaamheden bij energiesystemenbodemenergiesystemen)
Met Het oogopdekwaliteitenbetrouwbaarheidvandewerkingvanhet bodemenergiesysteemvinden
werkzaamhedenplaatsvolgensdedaartoekrachtens hetontwerpen,aanleggenenonderhoudenvan
geslotenbodemenergiesystemengebeurt volgensdedaarvooropgrondvanhet Besluit
bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten door een persoon of instelling, die daarvoor
beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
Artikel 4.7254.1161 (energiebalans) Methet oogophetvoorkomenvanopwarmingvande
bodemis1. In iedere periode van vijf jaar vanafdedagwaarophetgeslotenbodemenergiesysteemin
gebruikisgenomen,iser eenmomentwaarop de totale hoeveelheid warmte inMegawattuur die
dooreensysteem aan de bodem is toegevoegd niet groter is dan de totale hoeveelheid koude
inMegawattuur die is toegevoegd,meteen:.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingbijhetgebruiken vaneengesloten bodemenergiesysteem
met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW, in een woning.
a.eenkoudeoverschotvantenhoogste[PM], b.een
warmteoverschotvantenhoogste[PM].
Artikel 4.7264.1162 (energierendement)
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1. Met het oog op het doelmatig gebruik van bodemenergie levert het gesloten
bodemenergiesysteem het energierendement dat is afgestemd op de aard en de omvang
van de behoefte aan warmte of koude waarin het systeem voorziet.
2.Alshetenergierendementbedoeldin[PM]nietwordtbehaald,wordtonderzoekgedaan naarde
oorzaak.
Artikel4.727 (berekeningenergierendement)
2. Het energierendement,uitgedruktalsSPF, wordt bepaald met de formule:
SPF = (Qw + Qk) / (E+G),
+G), waarbij wordt verstaan onder:
Qw: de hoeveelheid warmte per jaar in Megawattuur, die door het bodemenergiesysteemaan
het
systeem bouwwerk wordt geleverd,
Qk: de hoeveelheid koude per jaar in Megawattuur, die door het bodemenergiesysteemaanhet
systeem bouwwerk wordt geleverd,
E: de hoeveelheid elektriciteit per jaar in Megawattuur, die door het
bodemenergiesysteemsysteem wordt
verbruikt,
G: de hoeveelheid gas per jaar in Megawattuur, die door het bodemenergiesysteemsysteem
wordt
verbruikt.
Artikel4.728 (registratie)
1.Methetoogophetvaststellenvanhetenergierendementendeenergiebalans,wordt een
registratiebijgehouden.
2.Deregistratiebevat:
a. de hoeveelheden warmte en koude die vanaf de datum van ingebruikneming aan de bodem
zijn toegevoegd gebaseerd op momentane metingen uitgevoerd met een nauwkeurigheid van
tenminste5%eneenfrequentievantenminsteeenmaalper15minuten,
b. het jaarlijks energierendement dat is behaald vanaf de datum dat het systeem in
gebruikisgenomen,en
c. de temperatuur van de circulatievloeistof in de retourbuis gebaseerd op momentane
metingen uitgevoerd met een nauwkeurigheid van ten minste 0,3 graden Celsius en een
frequentievantenminsteeenmaalper15minuten.
2.Degegevenswordentenminste10jaarbewaard.
3. Dit artikel is niet van toepassing bij het toepassen van een gesloten bodemenergiesysteem
met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kilowattkW, in een woning.
Artikel4.1163 (metenwarmteenkoude) Dehoeveelhedenwarmteenkoudedieaande
bodemwordentoegevoegd,wordt gebaseerdopmomentanemetingenmeteen
meetonnauwkeurigheidvantenhoogste5%, dietenminsteeenkeerper15minutenwordenverricht.
Artikel 4.7294.1164 (beëindigen gesloten energiesysteembodemenergiesysteem)
Met het oog op het voorkomen van verontreinigingen vermenging van verschillend grondwater
wordtuit
verschillendewatervoerendelagenwordt:
a. zo snel mogelijk na beëindiging van het gebruik vaneengeslotenenergiesysteem de
circulatievloeistof uit de buizen verwijderd, en wordt
b. het systeem, zonder daarbij het ondergrondse deel te verwijderen,geslotenenergiesysteem
zo opgevuld dat de werking van de oorspronkelijke
waterscheidende lagen wordt hersteld, zonder daarbij het ondergrondse deel van het
systeemteverwijderen.
§ 4.1154.114 Open bodemenergiesysteem
Artikel 4.7304.1165 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen en het gebruiken van een open
bodemenergiesysteem.
Artikel 4.731 (melding4.1166(registratieplichtenjaarlijksverstrekkengegevensen
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bescheiden)
1.Hetisverbodeneenopenbodemenergiesysteemaanteleggenzonderdittenminstevier wekenvoor
aanvangtemelden.
1.Vandevolgendegegevenswordteenregistratiebijgehouden,dietenminstetienjaarwordt
2.Demeldingbevatbewaard:
a. de naamenhetadresvandegenedieboringenofanderewerkzaamhedentenbehoeve vande
installatieuitvoert,hoeveelhedenwarmteenkoudedievanafdedatumwaarophet open
bodemenergiesysteemingebruikwerdgenomenaandebodemzijntoegevoegd,
b. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:1.000 en voorzien van een
noordpijl,waaropdeliggingvanhetsysteemtenopzichtevandeomgevingis aangegeven,
b.hetjaarlijksenergierendement,en
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c. de x-y-coördinaten van het middelpunt van het systeem,
d. een onderbouwing waaruit blijkt dat het in werking hebben van het systeem niet leidt tot
interferentiemeteeneerdergeïnstalleerdbodemenergiesysteemwaardoorhetfunctioneren vaneen
vandesystemenkanwordengeschaad, e.eenschriftelijkeverklaringoverhetenergierendement,
uitgedruktalsdeSPF,dathet bodemenergiesysteemzalbehalenbijvoorziengebruikvanhetgebouw
overeenkomstigde bestemming waarvoor het systeem is ontworpen, van een persoon of
instelling, die beschikt overeenerkenningopgrondvanhetBesluitbodemkwaliteit, f.dekenmerken
endecapaciteitvanhetbodemenergiesysteem, g.informatieoverdelokaleenregionale
bodemopbouw, h.demaatgevendegrondwaterstandenofstijghoogtenperbodemlaag,
ic. informatieover de temperatuur van het in de bodem te brengen grondwater,grondwater
dat door het systeem in de bodem wordt teruggebracht. 2. Jaarlijks voor 1 april worden
dezegegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrekt. j.informatieoverdetemperatuurvan
hetgrondwateropdebeoogdedieptevandefilters, k.informatieoverdeenergiehoeveelheiddieper
kwartaalaanhetgrondwaterwordt onttrokkenentoegevoegd, l.eenbeschrijvingvandete
verwachteneffectenopdebodemenhetgrondwater,en
m. bij het lozen van afvalwater afkomstig van het ontwikkelen en onderhouden van het open
bodemenergiesysteemopeenanderelozingsroutedanindebodem:dealternatieve lozingsroute,de
redendaarvoor,hetmaximaledebietenhetnatriumgehaltevanhettelozen afvalwater.
Artikel4.732 (mededeling)
1.Vanhetinwerkinghebbenvaneenbodemenergiesysteemwordtjaarlijksvoor1 april
mededelinggedaan.
2.Eenmededelingbevatdegegevens,bedoeldin[PM].
Artikel4.733 (mededeling:beëindigen)
1.Vanhetbeëindigenvaneengeslotenenergiesysteemwordtvierwekenvoor aanvang
mededelinggedaan.
2.Demededelingbevat:
a. gegevens over de wijze van ontmanteling van het bodemenergiesysteem, en
b. de naam en het adres van degene die de werkzaamheden gaat verrichten.
Artikel 4.7344.1167 (voorkomen interferentie)
Met het oog op het doelmatig functioneren van bodemenergiesystemen die zich op het
moment van oprichten van het beslotenopen energiesysteem al in de omgeving
begevenzijnofnognietaanwezigzijn,maarwaarvooreenmeldingisgedaanofeen
omgevingsvergunningisverleend, wordt interferentie mettussen deze systemen
voorkomen.
Artikel 4.7354.1168 (lozingsroutes afvalwater afkomstigvan aanleg
bodemenergiesystemenbijaanlegopen bodemenergiesysteem)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het telozen spoelwater
afkomstig van deaanlegvan het aanleggenvaneen bodemenergiesysteem geloosd in het
vuilwaterriool ofopofindebodem.
2. Als lozen op het vuilwaterriool niet mogelijk is omdat de afstand tot het dichtstbijzijnde
vuilwaterriool meer is dan 40 meter, gerekend vanaf de perceelsgrens van het perceel waar
hetafvalwatervrijkomt,kanookwordengeloosdineenoppervlaktewaterlichaamofinde bodem.
2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetspoelwaterwordengeloosd ineenvuilwaterrioolof op of in de
bodem als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan.
Artikel 4.736 (lozingsroutes4.1169(lozingsroute afvalwater afkomstigvanbij gebruik
bodemenergiesystemenopenbodemenergiesysteem)
1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het telozen afvalwater
afkomstig van het ontwikkelenenonderhoudenvanhetgebruikenvanhetopen
bodemenergiesysteem geloosd opof in de bodem.
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2.Inafwijkingvanheteerstelidkanhetspoelwaterworden geloosdopofindebodem
alseenmaatwerkvoorschriftisgesteldwaarineenanderelozingsrouteistoegestaan.
2. Als lozen in de bodem niet mogelijk is, omdat [PM] kan ook worden geloosd in
een oppervlaktewaterlichaam of een schoonwaterriool.
3.Alslozenindebodemofoppervlaktewaterlichaamofschoonwaterrioolnietmogelijkis, omdat
[PM],kanookwordengeloosdinhetvuilwaterriool.
Artikel4.737 (lozingenopvuilwaterrioolofschoonwaterriool) Voorhetafvalwaterdatin
hetvuilwaterrioolofschoonwaterrioolwordtgeloosd,isde emissiegrenswaardevooronopgeloste
stoffeniniedersteekmonster300milligramperliter.
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Artikel 4.738 (lozingen op een oppervlaktewaterlichaam)
Voor het afvalwater dat in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd, is de
emissiegrenswaarde vooronopgelostestoffeniniedersteekmonster100milligram
perliter.
Artikel4.738 (normbladenbemonstering,conserveringenanalyse)
1.OpeenbemonsteringisNEN6600-1vantoepassing,eneenmonsterisnietgefilterd.
2.OpdeconserveringvaneenmonsterisNEN-EN-ISO5667-3vantoepassing.
3.OpeenanalysevanonopgelostestoffenisNEN-EN872vantoepassing.
Artikel 4.7394.1170 (bodem: temperatuur grondwater) Methetoogophetvoorkomen
vannadeligegevolgenvoordechemische,biologischeen fysischegesteldheidvanbodemis De
temperatuur van het grondwater dat door een open bodemenergiesysteem in de bodem
wordt
teruggebracht, is niet meer dan 25 gradenCelsius°C.
Artikel 4.7404.1171 (werkzaamheden bij energiesystemen)
Met Het oogopdekwaliteitenbetrouwbaarheidvandewerkingontwerpen,aanleggenen
onderhouden van bodemenergiesystemen vindenwerkzaamhedenplaatsovereenkomstigde
daartoekrachtensgebeurtvolgensdedaarvooropgrondvan het Besluit bodemkwaliteit
aangewezen normdocumenten door een persoon of instelling, die daartoedaarvoor beschikt
over een erkenning op grond van dat besluit.
Artikel 4.7414.1172 (energiebalans)
1.Methetoogophetvoorkomenvanopwarmingvandebodemis In iedere periode van vijf jaar
vanafdedagwaarophetopenbodemenergiesysteemingebruikisgenomen,iser eenmomentwaarop
de totale hoeveelheid warmte inMegawattuur die dooreensysteem aan de bodem is
toegevoegd niet groter is dan de totale hoeveelheid koude inMegawattuur die is toegevoegd,
meteen:.
a.eenkoudeoverschotvantenhoogste[PM],en b.een
warmteoverschotvantenhoogste[PM].
Artikel 4.7424.1173 (energierendement)
1. Met het oog op het doelmatig gebruik van bodemenergie levert het bodemenergiesysteem
het energierendement dat is afgestemd op de aard en de omvang van de behoefte aan
warmte of koude waarin het systeem voorziet.
2.Alshetenergierendementbedoeldin[PM]nietwordtbehaald,wordtonderzoekgedaan naarde
oorzaak.
Artikel4.743 (berekeningenergierendement)
2. Het energierendement,uitgedruktalsSPF, wordt bepaald met de volgende formule:
SPF = (Qw + Qk) / (E + G), waarbij wordt verstaan onder:
Qw: de hoeveelheid warmte per jaar in Megawattuur, die door
h e t b o d e m e n e r g i e s y s t e e m aanhet
bouwwerk w o r d t g e l e v e r d , Q k : d e h o e v e e l h e i d k o u d e p e r j a a r i n
M e g a w a t t u u r , d i e d o o r h e t b o d e m e n e r g i e s y s t e e m aanhetbouwwerk
wordt geleverd, E: de hoeveelheid elektriciteit per jaar in
Megawattuur, die door het bodemenergiesysteem wordt
verbruikt, G: de hoeveelheid gas per jaar in Megawattuur, die
door het bodemenergiesysteem wordt verbruikt.
Artikel 4.744 (registratie4.1174(metenwarmteenkoude)

559

BESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1JULI
1.Methetoogophetvaststellenvanhetenergierendementendeenergiebalans,wordt
eenregistratiebijgehouden.
2.Deregistratiebevat:
a. De hoeveelheden warmte en koude die vanafdedatumvaningebruikneming aan de
bodem zijnworden toegevoegd,wordt gebaseerd op momentane metingen uitgevoerd met
een nauwkeurigheidmeetonnauwkeurigheid van ten minstehoogste 5% eneenfrequentie
van,die ten minste eenmaaleenkeer per 15 minuten, wordenverricht.
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b.hetjaarlijksevanafdedatumvaningebruiknemingbehaaldeenergierendement,en c. de
temperatuur van het grondwater dat door het systeem in de bodem wordt
teruggebracht, 2. De gegevens worden ten minste 10 jaar bewaard.
Artikel 4.7454.1175 (beëindigen geslotenenergiesysteemopenbodemenergiesysteem)
Met het oog op het voorkomen van vermenging van verschillend grondwater uitverschillende
watervoerendelagen, wordt zo snel mogelijk na beëindiging van het gebruik van een besloten
energiesysteem de circulatievloeistof uit de buizen verwijderd en wordtopen
bodemenergiesysteem, het systeem,zonderdaarbijhetondergrondsedeelteverwijderen , zo
opgevuld dat de werking van de oorspronkelijke waterscheidende lagen wordt hersteld,zonder
daarbijhetondergrondsedeelteverwijderen.
§ 4.1164.115 Militaire oefeningen
Artikel 4.7464.1176 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het houden van militaire oefeningen. doordeNederlandse of
eenbondgenootschappelijkekrijgsmacht.
Artikel4.1176a(melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1176,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijeenmeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a.eenaanduiding vandelocatiewaardeactiviteitzalwordenverricht, b.debeheerdervan
hetterrein, c.voorterreinenzondermilitairobject:destandaardoefenkaartvanhetterrein.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigis
aangewezeninhoofdstuk3.
Artikel 4.7474.1177 (veiligheid gebruik oefenmunitie die projectielen veroorzaakt)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid vanderdenvoordeomgeving wordt geen
oefenmunitie die projectielen veroorzaakt gebruiktmeteenmaximaledrachtvanmeerdan
180m,gebaseerdopdecombinatievanwapenenmunitie.
2.Oefenmunitiedieprojectielenveroorzaaktwordt niet gebruikt als derden zich zonder
beschermingsmiddelen binnen een cirkel met een straal van 160meter180m bevinden,
gezien vanuit iedere individuele schutter die deelneemt aan de oefening.
Artikel 4.7484.1178 (veiligheid gebruik oefenmunitie die geen projectielen
veroorzaakt)
Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid vanburgersvoordeomgeving wordt
oefenmunitie die geen projectielen veroorzaakt niet gebruikt binnen een afstand van 100
meterm ten opzichte van burgersgebruiktpersonendienietaandeoefeningdeelnemen.
Artikel 4.7494.1179 (veiligheid gebruik springstoffen)
Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid vanderdenvoordeomgeving worden
explosieve ladingen
niet ontstoken als derdenzichindeonveiligezonebevinden.Deonveiligezonewordtbepaald volgens
Handboek5-77,vernielingmetspringstof.: a.personendienietaandeoefeningdeelnemenzichbinneneen
straalvan180mbevinden,of b.dehoeveelheidspringstofmeerisdan50gNEM.
Artikel 4.7504.1180 (externe veiligheid opslag ontplofbare stoffen)
1. Met het oog op de veiligheid vindt het opslaan van gevaarlijke stoffen van de ADR klasse
1.3en1.4.plaatsvolgensdebepalingenhetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgeving
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worden gevaarlijke stoffen of voorwerpen van ADR-klasse 1.3 en 1.4 opgeslagen volgens de
voorschriften 18301 tot en met 18308 van de MP40-21 en wordt een onveilige zone van 25 m
aangehouden.
2. Op militaire objecten zonder permanente voorzieningen voor de opslag van gevaarlijke
stoffen van ADRklasseADR-klasse 1.3 wordt niet meer dan 50 kg NEM van deze gevaarlijke
stoffen ofvoorwerpen opgeslagen.
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Artikel4.751 (preventiebijdrinkwaterbereiding) Methetoogophetdoelmatigbeheervan
afvalwaterenhetvoorkomenvanverontreiniging vandebodemofeenoppervlaktewaterlichaam
wordtproceswatervaneenmobiele drinkwaterinstallatie dat met gevaarlijke stoffen is
verontreinigd niet geloosd.
Artikel4.752 (preventiewassenvoertuigen)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem of een
oppervlaktewaterlichaam wordenmotorvoertuigennietgewassenbuiteneendaarvoor
ingerichtevoorziening.

Artikel 4.7534.1181 (bodem en oppervlaktewater:afleverenoppervlaktewaterlichaam:
tanken brandstoffen)
1. Met het oog op het voorkomen van bodemverontreinigingof verontreiniging van debodemof
een
oppervlaktewaterlichaam wordtvindt het afleverentanken van vloeibare brandstoffen buiten
eenvloeistofdichtebodemvoorziening aan motorvoertuigen, mobiele apparatuur of vaartuigen
tenminsteuitgevoerdbuiteneenvloeistofdichtebodemvoorzieningplaats boven een lekbak.
2. Als een lekbak technisch niet haalbaarmogelijk is, worden absorptiemiddelen gebruikt.
3. Het vulpistool van een mobiele afleverinstallatietankinstallatie wordt tijdens het
afleverentanken niet vastgezet.
Artikel 4.7544.1182 (bodem en oppervlaktewateroppervlaktewaterlichaam: onderhoud
voer- en vaartuigen)
1. Met het oog op het voorkomen van bodemverontreinigingof verontreiniging van debodemof
een
oppervlaktewaterlichaam wordtvindt het onderhouden of repareren van onderdelen van
motoren,
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motorvoertuigen, gemotoriseerde apparaten of vaartuigen, die olie of koelvloeistof bevatten,
buiten een daarvoor ingerichte voorziening tenminsteuitgevoerdplaats boven een lekbak.
2. Als een lekbak technisch niet haalbaarmogelijk is, worden absorptiemiddelen gebruikt.
Artikel4.755 (bodemenoppervlaktewater:huishoudelijkafvalwater)
Het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam is
toegestaan.
Artikel 4.7564.1183 (bodembescherming: opslag gevaarlijke (afval)stoffen)
1.Ditartikelisvantoepassingophet,buitenmilitairelocatiesmetMethetoogophet voorkomenvan
verontreinigingvandebodemopeenmilitairobjectofterreinzonder permanente
bodembeschermende voorzieningen voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen of
verpakte gevaarlijke afvalstoffen,opslaanvan inverpakking,worden: a.verpaktegevaarlijke
stoffen,maargeenontplofbarestoffen,
b.gevaarlijkeafvalstoffen.
2a. Methetoogophetvoorkomenvanbodemverontreinigingwordthoeveelhedenvan meer dan 50
literl vloeibare verpakte gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen inverpakking
opgeslagen boven een opvangsysteem dat minimaaltenminste de hoeveelheid van de
grootste verpakking plus 10% van de overige opgeslagen hoeveelheid kan bevatten.,en
3b. hoeveelheden van minder dan 50 literl vloeibare verpakte gevaarlijke stoffen en
gevaarlijke afvalstoffen wordeninverpakking opgeslagen op een absorptiedoek, tenzij de
vloeibare gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen zijn verpakt in dubbelwandige
verpakkingen.
Artikel 4.7574.1184 (bodem en oppervlaktewateroppervlaktewaterlichaam: opslag
brandstoffen)
1. Met het oog op het voorkomen van bodemverontreinigingen verontreiniging van
eenoppervlaktewaterlichaamwordtdebodemwordenin een mobiel brandstofdepot, dat
voor meer dan zeven dagen wordt opgesteld, dusdanigingerichtdat de
brandstofcontainers, tankwagens, pompen en leidingen boven een vloeistofdichte
bodemvoorziening zijn geplaatst.
2. In een mobiel brandstofdepot dat voor minder dan zeven dagen wordt opgesteld, wordt
dusdanigingerichtdatworden de brandstofcontainers, tankwagens, pompen en leidingen
boven een vloeistofkerendevoorzieningzijnaaneengeslotenbodemvoorziening geplaatst.
3. Bij het gebruik van brandstofzakken in een mobiel brandstofdepot worden deze geplaatst in
een omwalling die is voorzien van een polyetheen folie van ten minste 1 millimeter dikte. De
bijbehorendemeteenfoliedatvoldoendesterkenvoorbrandstofondoorlaatbaarisenworden de
pompen en leidingen worden boven een lekbak geplaatst.
4. Met brandstof verontreinigd hemelwater uit de bodembeschermende voorzieningen wordt
niet geloosd.
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HOOFDSTUK5MILIEUBELASTENDEACTIVITEITEN:MODULES
Afdeling5.1Onderzoeken
§ 5.1.1 Bodemonderzoek
Artikel4.1185 (preventiewassenvoertuigen)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem worden motorvoertuigen niet
gewassenbuiteneendaarvooringerichtevoorziening.
Artikel4.1186 (lozingsroutebijdrinkwaterbereiding) Methetoogophetdoelmatigbeheer
vanafvalwaterenhetvoorkomenvanverontreiniging vandebodemofeenoppervlaktewaterlichaam
wordtproceswatervaneenmobiele drinkwaterinstallatie dat met gevaarlijke stoffen is
verontreinigd geloosd in een vuilwaterriool.
§ 4.116 Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen
Artikel 5.14.1187 (toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van toepassing op eenactiviteitwaarbijbodembedreigendestoffen
wordengebruikt,geproduceerdofuitgestoten,alsdatbijdebetrokkenactiviteitis bepaald.het
opslaanenbewerkenvanontplofbarestoffenofvoorwerpendiebehorentot ADR-klasse1doorde
Nederlandseofeenbondgenootschappelijkekrijgsmacht.
2.Indezeparagraafwordtonderhetwijzigenvandeactiviteitverstaan: a.hetgebruik,deproductieofde
uitstootvananderebodembedreigendestoffen dandebodembedreigendestoffenvoorafgaandaande
wijziging,en b.hetgebruik,deproductieofdeuitstootvanbodembedreigendestoffenopeenanderdeel
vanhetterreindanhetdeelvanhetterreinvoorafgaandaandewijzigingvoorafgaandaande wijziging.
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Artikel4.1188 (melding:treffengelijkwaardigemaatregelen)
1.Alseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopdemaatregelen,bedoeldin deze
paragraaf,is: a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vandewetnietvereist,en
b.hetverbodendemaatregeltetreffenzonderdittenminstevierwekenvantevorente melden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel4.1189 (externeveiligheid:opslaanenbewerkenvan ontplofbarestoffen) Methetoog
ophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingwordenontplofbarestoffen van
ADR-klasse1.1of1.2ofmeerdan50kgNEMvanADR-klasse1.3zoopgeslagenofbewerkt dat:
a.degebiedenmetexterneveiligheidsrisico’svanwegedieactiviteitnietgroterzijn dandegebieden
metexterneveiligheidsrisico’sdievolgenuitdemunitie-QRA, b.dehoeveelheidontplofbarestoffenper
voorzieningnietmeerisdandehoeveelheid dieisgebruiktindemunitie-QRAdieisgevoegdbijdelaatst
ingediendeaanvraagom eenomgevingsvergunningvoordieactiviteit, c.debouwkundigestaatvande
voorzieningwaarinontplofbarestoffenwordenopgeslagen ofbewerkttenminstegelijkisaandestaat
waarvanisuitgegaanindemunitie-QRAdieis gevoegdbijdelaatstingediendeaanvraagomeen
omgevingsvergunningvoordieactiviteit, d.opiedermomentduidelijkiswelkehoeveelheidNEMper
ADR-klasseistoegestaan indevoorziening,
e.bijhetgezamenlijkopslaanvanontplofbarestoffenvanADR-klassen1.1,1.2of1.3,de totale
hoeveelheidopgeslagenNEMnietmeerisdandetoegestanehoeveelheidvoordeADR- klassemetde
meestdominanteeffecten,vastgesteldindemunitie-QRAdieisgevoegdbijde laatstingediende
aanvraagomeenomgevingsvergunningvoordieactiviteit,en f.bijhetgezamenlijkopslaanvan
ontplofbarestoffenvanADR-klassen1.2en1.3,detotale hoeveelheidopgeslagenNEMnietmeerisdande
toegestanehoeveelheidNEMvoor ontplofbarestoffenvanADR-klasse1.1,alsdegezamenlijkeopslagvan
ontplofbarestoffen vanADR-klassen1.2en1.3kanreagerenalsdievanADR-klasse1.1.
Artikel4.1190 (externeveiligheid:ontplofbarestoffen) Methetoogophetwaarborgenvande
veiligheidvoordeomgevingvoldoethet: a.opslaanvanontplofbarestoffenofvoorwerpenaan
voorschriften4301,6101,6103,6105, eerstezin,6107,6151,eersteentweedelid,6152,eerstetotenmet
derdelid,6153,6158 totenmet6161,6301,6302en6911vanMP40-21, b.voorhandenhebbenvan
ontplofbarestoffenofvoorwerpenopeenopstelplaats aandevoorschriften16103totenmet16107van
MP40-21, c.onderhoudaanofmodificatievanontplofbarestoffenofvoorwerpenaanvoorschriften4301,
6101,6103,6105,eerstezin,6107,6151,derdelid,6152eerstetotenmetderdelid,6153,
6158totenmet6161,6301,6302en12102vanMP40-21,en d.incidenteelonderhoudaanof
modificatievanontplofbarestoffenofvoorwerpen aanvoorschriften13403en13405van
MP40-21.
Artikel4.1191 (externeveiligheid:ADR-klasse1.3,1.4,1.5en1.6) Methetoogophet
waarborgenvandeveiligheidvoordeomgeving: a.voldoethetopslaanvanstoffenvanADR-klasse1.3,
ineenhoeveelheidvantenhoogste
50kgNEM,enstoffenvanADR-klasse1.4,1.5of1.6,aandevoorschriften9201totenmet
9208en11301totenmet11303vanMP40-21,ofaanartikel4.761,eerstelid, b.wordenvuurwerken
pyrotechnischeartikelenvoortheatergebruik,ineenhoeveelheidvan tenhoogste25kg,opgeslagenin
eenbrandveiligheidsopslagkastalsbedoeldinvoorschrift
3.10vanPGS15meteenbrandwerendheidvantenminste60minuten,en
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c.wordennoodsignalenvanADR-klasse1.3,ineenhoeveelheidvantenhoogste50kg, opgeslagenin
eenbrandcompartimentofineenbrandveiligheidsopslagkastalsbedoeldin voorschrift3.10vanPGS
15,meteenbrandwerendheidvantenminste60minuten.
§ 4.117 Militaire schietbaan
Artikel 5.2(mededeling:aanvang,wijzigingenbeëindigingactiviteit4.1192
(toepassingsbereik)
1.Dezeparagraafis van toepassingop het aanvangenvandeactiviteitwordtbinnendrie
maandenmededelinggedaanexploiterenvaneenmilitaireschietbaan.
Artikel4.1193 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel4.1193,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2. Van Het wijzigenisverbodenbijhetverrichten van de activiteit wordtbinnendriemaanden
mededelinggedaanaftewijkenvandegegevensenbescheidendiebijeenmeldingzijn verstrekt,zonder
dittenminstevierwekenvoordieafwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a.eenaanduiding vandelocatiewaardeactiviteitzalwordenverricht,en b.perschietbaan
informatieoverdefysiekebegrenzingeneenaanduidingvanhettype.
34. Dit artikel is niet van het beëindigen vantoepassing als de activiteit wordt binnen zes
maanden na beëindiging mededeling gedaanals vergunningplichtig is aangewezen in
hoofdstuk3.
Artikel4.1194 (melding:treffengelijkwaardigemaatregel)
41. DemededelingenAlseengelijkwaardigemaatregelbetrekkingheeftopde maatregelen,
bedoeld in heteerste,tweedeenderdelid,bevatteneenrapportvan het
bodemonderzoek.dezeparagraaf,is:
Artikel5.3(mededeling:herstelwerkzaamheden)
a.toestemmingalsbedoeldinartikel4.7vandewetnietvereist,en
1b. Van het verrichtenvanherstelwerkzaamhedenwordtverbodendemaatregeltetreffen zonderdit
ten minste vijfdagenvooraanvangvandewerkzaamhedenmededelinggedaanvier wekenvantevoren
temelden.
2.Eenmeldingbevat: a.eenbeschrijvingvandemaatregeldiezalwordengetroffen,en b.
gegevenswaaruitblijktdatmetdegelijkwaardigemaatregeltenminstehetzelfde resultaat
wordtbereiktalsmetdevoorgeschrevenmaatregelisbeoogd.
Artikel4.1195 (externeveiligheid:eisenaan een binnenschietbaan) Methetoogophet
waarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingvoldoeteenschietbaan dieligtineengebouw,zonder
openzijdenenmeteengeslotenafdekking,aande voorschriften2.6.1.20,2.6.1.30,2.6.3.10,
2.6.3.20,2.6.4.10en2.6.4.30vanMP40-30.
Artikel4.1196 (externeveiligheid:eisenaan een buitenschietbaan)
1.Methetoogophetwaarborgenvandeveiligheidvoordeomgevingvoldoeteen schietbaandieligtin
debuitenluchtofineengebouwzonderafdekkingofmeteenopen zijde,aandeparagrafen2.1.1toten
met2.1.5,2.2.1totenmet2.2.5,2.3.1totenmet
2.3.5,2.4.1totenmet2.4.4of2.5.1totenmet2.5.3vanMP40-30.
2. Als de mededeling, bedoeld in het eerste lid, bevat een omschrijving van de wijze
waarop en de mate waarin de bodemkwaliteit wordt hersteld.onveiligezonebuitende
afgebakendeomgrenzingvanhetmilitaireobjectligt,wordttijdenshetschieten:
3. Van het beëindigen van herstelwerkzaamheden wordt binnen vijf dagen na beëindiging van
de werkzaamheden mededeling gedaan.
Artikel5.4(bodemonderzoek)
1.Methetoogophetbepalenvanmogelijkebodemverontreinigingwordteen
bodemonderzoekverricht:
a. vooraanvangvan de activiteitonveiligezonevoldoendeafgeschermdmet
waarschuwingsmiddelen,
b. voormet een wijzigingvandeactiviteitradarenwaarnemersdeonveiligezonevoortdurendin
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degatengehouden, en
c. bijbeëindigingvan de activiteit tenminsteeenmaalperuurbekendgemaaktophet
marifoonnieuws.
3.Voorafgaandaanhetschietenineenonveiligezonebuitendeafgebakendeomgrenzing vande
schietbaanwordendemogelijkegebruikersvandezonetijdiggewaarschuwd.
4.Hetschietenineenonveiligezonebuitendeafgebakendeomgrenzingvandeschietbaan wordtdirect
stilgelegdalspersonenbinnendeonveiligezonedreigentekomen.
Artikel4.1197 (externeveiligheid:handgranaatbaan) Methetoogophetwaarborgen
vandeveiligheidvoordeomgevingvoldoeteenbaan voorhetwerpenmethandgranatenaande
paragrafen3.1.1totenmet3.1.5enaande voorschriften3.1.6.100en3.1.7.20vanMP40-30.
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Artikel4.1198 (bodem:eisenbinnenschietbaan)
1.Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvandebodemmetkogelresten,kruit
en patroonhulzen wordt op een schietbaan die ligt in een gebouw, zonder open zijden en met
eengeslotenafdekking,debaanzooluitgevoerdovereenkomstigdevoorschriften2.6.2.20en
2.6.2.40vanMP40-30.
2.Eenkogelvangerisopgesteldboveneenaaneengeslotenbodemvoorziening.
Artikel4.1199 (bodem:eisenbuitenschietbaan) Methetoogophetbeperkenvan
verontreinigingvandebodemmetkogelrestenisopeen schietbaandieligtindebuitenluchtofineen
gebouwzonderafdekkingofmeteenopen zijde,dekogelvangeropgesteldboveneenaaneengesloten
bodemvoorziening,tenzijde kogelvangereenoverkappingtegeninregenenheeft.
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HOOFDSTUK5MILIEUBELASTENDEACTIVITEITEN:MODULES

Afdeling5.1Toepassingsbereik
Artikel5.1(toepassingsbereik:activiteiten)
Dithoofdstukisalleenvantoepassingvoorzoverdatindehoofdstukken3,4,6of7isbepaald.
Afdeling5.2Onderzoeken
§ 5.2.1 Bodemonderzoek
Artikel5.2(bodemonderzoek)
21. VooraanvangBijhetbeëindigen van de activiteit gaathetbodemonderzoekoverdie
bodembedreigendestoffendiezullenwordengebruikt,geproduceerd,ofuitgestotenopdat deelvan
hetterreinwaardeactiviteitzalplaatsvinden,bedoeldinhoofdstuk4,wordteen bodemonderzoek
verrichtomdekwaliteitvandebodemvasttestellen.
3. Voor een wijziging van de activiteit gaat het bodemonderzoek over die bodembedreigende
stoffendiezullenwordengebruiktgeproduceerd,ofuitgestotendienietalinhet bodemonderzoek voor
aanvang van de activiteit zijn onderzocht, op dat deel van het terrein waardeactiviteitzal
plaatsvinden.
42. Bijbeëindigingvandeactiviteitgaat Het bodemonderzoek gaat over diede bodembedreigende
stoffen die zijn gebruikt, geproduceerd, of uitgestoten op datdeelvan het terreingedeeltevande
locatie waar de activiteit heeftplaatsgevondenisverricht.
53. Het bodemonderzoek voldoet aan NEN 57405725 en NEN 5740 en wordt uitgevoerd door
een persoon of een instelling die daarvoor over een erkenning beschiktheeft als bedoeld in het
Besluit bodemkwaliteit.
Artikel 5.55.3 (rapport van het bodemonderzoek)
1.EenHet rapport van het bodemonderzoek bevat:
a. de naam en het adres van degene die het onderzoek heeft verricht,
b. de wijze waarop het onderzoek is verricht,
c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan,
d. informatie over het huidige en eerdere gebruik van het terrein, en
e. bestaande informatie over bodem- en grondwatermetingen die de toestand vandebodem en
hetgrondwater weergeven op het tijdstip van opstelling van het rapport, of anders nieuwe
bodem- en grondwatermetingen voor het constateren van eventuele
bodemverontreinigingverontreinigingvandebodem door de bodemverontreinigende stoffen die bij
de activiteit zijn gebruikt, zijn, geproduceerd zijn, of zijn vrijgekomen,
2. Het rapport van het bodemonderzoek bij beëindiging van de activiteit bevat ook informatie
over de verontreiniging van de bodem door de activiteit. Deze verontreiniging wordt
gedetermineerddoorhetvergelijkenvandebodem-engrondwaterkwaliteitbijbeëindigingvan de
activiteitmethetrapportopgesteldvooraanvangenwijzigingvandeactiviteit.
3. Het rapport wordt opgesteld door een persoon of instelling die daarvoor over een
erkenningbeschiktalsbedoeldinhetBesluitbodemkwaliteit. f.alsdekwaliteitvandebodemwordt
hersteld,de wijze waarop en de mate waarin dit gebeurt.
Artikel5.4(gegevensenbescheiden:beëindigenactiviteit) Tenhoogstezesmaandenna
beëindigingvandeactiviteitwordtaanhetbevoegdgezageen rapportvanhetbodemonderzoek
verstrekt.
Artikel5.5(informeren:herstelwerkzaamheden)
1.Tenminstevijfdagenvoorhetbeginvandeherstelwerkzaamhedenwordthetbevoegd gezag
geïnformeerdoverdebegindatum.
2.Tenhoogste vijf dagen na beëindiging van de herstelwerkzaamheden wordt het bevoegd
gezaggeïnformeerdoverdeeinddatum.
Artikel 5.6 (herstel van de bodemkwaliteit)
1. Methetoogophetherstelvandebodemkwaliteitwordt, Als de bodem doordeactiviteitis
verontreinigd is, wordt binnen zes maanden na toezendinghettoezenden van het rapport van
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het bodemonderzoek bij beëindiginghetbeëindigen van de activiteit de bodemkwaliteit
herstelthersteld tot:
a. de kwaliteitzoalsdezewasvooraanvangenwijzigingbodem-engrondwaterkwaliteit, dieis
vastgesteldineenrapportvolgensNEN5740datisopgesteldvoorhetbegin van de activiteit., b.de
gemiddeldebodemkwaliteitvandelocatiewaardeactiviteitisverricht,zoals dieisvastgelegdopeen
bodemkwaliteitskaartalsbedoeldinartikel47,ondera,van hetBesluitbodemkwaliteit,of
2c. Als geen rapport van het bodemonderzoek beschikbaar is van voor aanvang of wijziging van
de activiteit wordt de bodemkwaliteit hersteld tot de achtergrondwaarden, bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.
3.Hetherstelvindtplaatsalsdattechnischmogelijkis.
42. Het herstel wordt uitgevoerd door een persoon of instelling die daarvoor over een
erkenning beschiktheeft als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
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Afdeling 5.25.3 Verslagen
§ 5.2.15.3.1 PRTR-verslag
Artikel 5.7 (toepassingsbereikgeenafwijkingenbijmaatwerkof omgevingsvergunning)
Vandeartikelen5.8totenmet5.13kanmeteenmaatwerkregel,eenmaatwerkvoorschriftof
vergunningvoorschriftnietwordenafgeweken.
1.Dezeparagraafisvantoepassingopeenactiviteit,alsdatbijdebetrokkenactiviteitis bepaald.
2.Dezeparagraafisvantoepassingophetverrichtenvanactiviteitengenoemdinbijlage I
bijdePRTR-verordeningdooreenexploitantvaneenPRTR-inrichting.
3. Deze paragraaf is ook van toepassing in de exclusieve economische zone.
Artikel 5.8 (rapportageplicht)
1. DeexploitantvaneenPRTR-inrichtingdieeenBijhetverrichtenvaneen activiteit als bedoeld in
artikel5.7,eersteentweedelid,verrichtenopgrondvandeartikelen3.8,3.51,
3.54,3.57,3.60,3.73,3.82,3.90,3.93,3.99,3.101,3.109,3.118,3.137,3.143,3.163,
3.186,6.40en7.54,wordtindegevallen,bedoeldin artikel 5, eerste lid, van de PRTRverordening overeenkalenderjaarrapportageplichtigis,dientgerapporteerd.
2.HetPRTR-verslagwordt uiterlijk op 31 maart van het kalenderjaar volgend op het
verslagjaarhetPRTR-verslaginPRTR-verslagjaaringediendbijhetbevoegdgezag.
23. AlsdedrempelwaardeBijhetoverschrijdenvandecapaciteitsdrempel voor de overbrenging van
ongevaarlijk afval of de drempelwaardevoorde overbrengingcapaciteitsdrempelvoorhet
overbrengen van gevaarlijk afval, bedoeld in artikel
5, eerste lid, onder b, van de PRTR-verordening wordtoverschreden,geldtis de
rapportageplicht zowel voorop de overbrenging van ongevaarlijk afval als voorop de
overbrenging van gevaarlijk afval vantoepassing.
34. AlsdeexploitantvaneenPRTR-inrichtinginstallatiesvoordeintensieve pluimveehouderij-of
varkenshouderijofdeintensieveaquacultuurexploiteertis Het tweedederde lid is niet van
toepassing opeenintensievepluimveehouderij,een intensievevarkenshouderijofeen
intensieveaquacultuuralsbedoeldinbijlageI,onder
7,bijdePRTR-verordening.
Artikel 5.9 (landelijkevoorzieningelektronischindienenPRTR-verslag) Hetindienen
van Het PRTR-verslag wordt gedaaningediend met gebruikmaking van heteen elektronisch
formulierdat
formulierdatviaeenlandelijkevoorziening beschikbaar is gesteld.
Artikel 5.10 (inhoud enkwaliteit PRTR-verslag)
1. Het PRTR-verslag bevat de gegevens, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van de
PRTR-verordening en voldoet aan de kwaliteitseisen, genoemd in artikel 9, tweede lid, van
dePRTR-verordening.
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2. Het PRTR-verslag bevat ook:
a. de gegevens, bedoeld in bijlage 4, bij dit besluit als een of meer van de hierinvermelde
drempelwaarden worden bereikt,en
. b.gegevensovergeurengeluidalsditbijvergunningvoorschriftisvoorgeschreven.
3. De artikelen 5,tweedetotenmetvijfdelid, en 9, eerste en tweede lid, van de PRTRverordening zijn van overeenkomstige toepassing op de gegevens, bedoeld in het tweede lid.
43. AlsdeexploitantvaneenPRTR-inrichtinginstallatiesvoordeintensieve
pluimveehouderij-ofvarkenshouderijofdeintensieveaquacultuurexploiteertis Het tweede
lid,aanhefenondera, is niet van toepassing opeenintensieve pluimveehouderij,een
intensievevarkenshouderijofeenintensieveaquacultuurals bedoeldinbijlageI,onder7,bij
dePRTR-verordening.
Artikel 5.11 (nietverstrekkenvan gegevensgeheimhouding)
1. Degenedie de exploitantvaneenPRTR-inrichtingkandebevoegdeinstantieactiviteit verrichtkan
hetbevoegdgezag verzoeken bepaalde in zijnhet PRTR-verslag opgenomen en doordebevoegde
instantiebeoordeelde gegevens niet aan Onze Minister beschikbaar te stellen voor opname in
het PRTR-register.PRTR.Deuitzonderingsgrondenenbeperkingenvan artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur iszijn van overeenkomstige toepassing.
2. Het verzoek wordt gelijktijdig met het indienen van het PRTR-verslag ingediend, maar uiterlijk
op 31 maart van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar.
23. In een verzoek om geheimhouding wordt,alsdatverzoekdenaamvaneen verontreinigendestof
betreft,ook de naam aangegeven van de groep verontreinigende stoffen waartoewaar de
geheim te houden verontreinigende stof behoort.
deel 3.Deaanduiding van denaamvaneengroepverontreinigendestoffenvindt
plaatsuitmaakt volgens bijlage 5 bij dit besluit.
Artikel 5.12 (strafbaarstelling)
Hetisverbodentehandeleninstrijdmetartikel5vandePRTR-verordening.
Artikel5.13 (meet- en registratiesysteem)
1. Degenedie de exploitantvaneenPRTR-inrichtingactiviteitverricht, beschikt over een meet- en
registratiesysteem datzoisingericht,dathiermeewaarmee:
a. volledigvolledige, consistente en geloofwaardige gegevens worden verkregen, b. wordt
voldaan aan artikel 5, derde lid, van de PRTR-verordening, en c.alsdeexploitantvaneenPRTRinrichtingrapportageplichtigisopgrondvandeartikelen2, en 3, tweede lid hij kan voldoen aan de
in artikel 5, tweede en vierde lid, van de EG- verordeninggesteldeeisen. b.metgepaste
frequentieinformatiekanwordenverzamelddienodigisomtebepalenwelke emissieenwelke
overbrengingenvandelocatiewaardeactiviteitwordtverrichtnaarelders onderderapportageplicht
vallen, c.informatieoverdetotaliteitvandeemissieenoverbrengingenvanalleopzettelijke, accidentele,
routinematigeennietroutinematigekanwordenverkregen,en
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d.debestebeschikbareinformatiekanwordenverkregen.
2. Artikel 5, derde en vijfde lid, van de PRTR-verordening is van toepassing op een exploitant
vaneenPRTR-inrichting,ongeachtofhijrapportageplichtigisOndermeet-enregistratiesysteem wordt
verstaandevoordegegevensinzamelinggebruikte
methodiek.
Artikel 5.145.13 (emissie fijn stof)
1. Voorhetbepalenvan De emissie van fijn stof wordt gebruiktgemaaktvandemethodiek die is
neergelegd in de Nederlandse Technische Afspraak 'Bepaling en registratie van industriële
fijnstofemissies' (NTA 8029).bepaaldvolgensNTA8029.Dezinbeginnendmet
‘Bedrijvenmogen’eneindigendmet‘resultaatleiden’inHoofdstuk1Onderwerp en
toepassingsgebied,isnietvantoepassing.
2. AlsdeexploitantvaneenPRTR-inrichtinginstallatiesvoordeintensieve pluimveehouderij-of
varkenshouderijofdeintensieveaquacultuurexploiteertis Het eerste lid is niet van
toepassing opeenintensievepluimveehouderij,eenintensieve varkenshouderijofeen
intensieveaquacultuuralsbedoeldinbijlageI,onder7,bijde PRTR-verordening.

Afdeling 5.35.4 Overige modules
§ 5.3.15.4.1 Energiebesparing
Artikel5.15 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op een activiteit, als dat bij de betrokken activiteit is bepaald.
Artikel 5.165.14 (energiebesparing)
1. DegenedieVoor een activiteit uitvoert waarop deze paragraaf van toepassing is,
neemtalsbedoeldinhoofdstuk3worden alle energiebesparende maatregelen getroffen met
een terugverdientijd van vijftenhoogste5 jaar ofminder.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als het energieverbruik van de activiteit in enig
kalenderjaar:
a. als het energieverbruik van de milieubelastende activiteit en andere activiteiten verricht op
dezelfdelocatiedie:
1°.metdezeactiviteitrechtstreekssamenhangen,intechnischverbandstaan,engevolgen kunnen
hebbenvoordeemissiesenverontreiniging,of
2°.dezeactiviteitfunctioneelondersteunen, inhetvoorafgaandejaarkleinerisdan50.000
kWhaanelektriciteiten25.000m3 aardgasequivalentenaanbrandstoffen,
b.artikel15.51of artikel 16.5 van de Wet milieubeheer van toepassing is, of c.
opeengebouwofgedeeltedaarvan:
1°.alsbedoeldinartikel6.27vanhetBesluitbouwwerkenleefomgeving,of
2°.alsbedoeldinartikel3.85cvanhetBesluitbouwwerkenleefomgeving.
3.Aanheteerstelidisiniedergevalvoldaandoorhettreffenvandeineenministeriële regeling
opgenomenmaatregelen.
Artikel5.14a (geen maatwerk) Eenmaatwerkregelofmaatwerkvoorschriftoverartikel
5.14kanalleenhettoestaanvaneen gefaseerdeuitvoeringvandemaatregelen,bedoeldinartikel5.14,
eerstelid,inhouden.
Artikel5.14b (overgangsrecht:energiebesparendemaatregelen)
Deartikelen5.14en5.14azijnvantoepassingtotenmet31december2020.
§ 5.4.2 Bodembeschermende voorzieningen
Artikel5.15 (bodem:inhoudlekbak) Methetoogophetvoorkomenvanverontreinigingvan
debodemheefteenlekbak waarbovenofwaaropvloeibarebodembedreigendestoffeninverpakkingofin
eenopslagtank wordenopgeslagen,eenopvangcapaciteitvantenminste110%vandeinhoudvande
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grootsteverpakkingseenheidofopslagtank,waarbijdeopvangcapaciteittenminste10%is
vandeinhoudvanalleopgeslagenstoffen.
Artikel5.16 (bodem:beoordelingvloeistofdichtebodemvoorziening)
1.Eenvloeistofdichtebodemvoorzieningenhetvloeistofdichtedeelvanhetvuilwaterriool worden na
aanlegenvervolgenstenminsteeenmaalperzesjaarbeoordeeldengoedgekeurdvolgens AS
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SIKB6700dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktovereenerkenningvolgens deASSIKB
6700.
2.Alseenvloeistofdichtebodemvoorzieningenhetvloeistofdichtedeelvanhetvuilwaterriool zijn
aangelegdvolgensBRLSIKB7700dooreenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschikt overeen
erkenningvolgensdeBRLSIKB7700,wordendezebinnenzesjaarnaaanleg beoordeelden
goedgekeurd.
3.Eenvloeistofdichtevoorzieningenhetvloeistofdichtedeelvanhetvuilwaterrioolworden jaarlijks
gecontroleerdvolgensbijlage6vandeASSIKB6700.
4.Alseenvloeistofdichtebodemvoorzieningofhetvloeistofdichtedeelvanhetvuilwaterriool worden
gerepareerdwordtnareparatiehetgerepareerdedeelopnieuwbeoordeelden goedgekeurdvolgenshet
eerstelid,tenzijdevloeistofdichtebodemvoorzieningwordt gerepareerdvolgensBRLSIKB7700door
eenpersoonofinstellingdiedaarvoorbeschiktover eenerkenning.
Artikel5.17 (bodem:logboekbodembeschermendevoorziening)
1.Alsopeenlocatieeenbodembeschermendevoorzieningaanwezigis,wordteen logboek
bijgehoudenwaarindevolgendegegevenswordenopgenomen: a.bevindingenvancontrolesvanen
onderhoudaandebodembeschermendevoorziening, b.maatregelendiezijngenomennaeen
incidentmetbodembedreigendestoffen,datkan hebbengeleidtoteenverontreinigingvande
bodem.
2.Hetlogboekisaltijdbeschikbaarvoorhetbevoegdgezag.
Artikel5.18 (bodem:bewarenresultaten,beoordelingenenbewijzen)
1.Deresultatenvanmetingen,keuringen,controlesofbeoordelingenvanofaan bodembeschermende
voorzieningen,ondergrondseopslagtanksendaarbijbehorende leidingen,enkathodische
bescherming,installatiesofonderdelenvaninstallatiesworden bewaard,totdatderesultatenvande
eerstvolgendemeting,keuring,controleofbeoordeling beschikbaarzijn,maartenminstevoordriejaar.
2.Decertificatenvanaanlegeninstallatievanbodembeschermendevoorzieningen,
ondergrondseopslagtanksendaarbijbehorendeleidingen,enkathodischebescherming,
installatiesofonderdelenvaninstallatieswordenbewaard.
3.Deresultatenvanhetbodemonderzoek,bedoeldinparagraaf5.2.1,wordenopdelocatie vande
activiteitbewaard.
§ 5.4.3 Zeer zorgwekkende stoffen
Artikel5.18a (toepassingsbereik) Dezeparagraafisnietvantoepassingopemissiesvan
zeerzorgwekkendestoffenindelucht vanuiteenippc-installatiewaarvoorBBT-conclusieszijn
vastgesteldopgrondvanartikel13, vijfdeenzevendelid,vanderichtlijnindustriëleemissies.
Artikel5.18b (emissiesindelucht)
1.ZeerzorgwekkendestoffenindeluchtzijninbijlageIIonderverdeeldinstofklassenERS, MVP1enMVP
2.
2.Deemissiegrenswaarden,bedoeldinartikel5.25,zijnvanovereenkomstige toepassingop
emissiesindeluchtvanzeerzorgwekkendestoffenvandestofklassen ERS,MVP1enMVP2.
Artikel5.19 (informeren:emissiezeer zorgwekkendestof) Iederevijfjaarwordt
hetbevoegdgezaggeïnformeerdover: a.dematewaarineenzeerzorgwekkendestofwordt
geëmitteerd, b.demogelijkhedenomdeemissiesvaneenzeerzorgwekkendestofte
beperken.
Artikel5.20 (vermijdings-enreductieprogramma)
1.Erwordenvermijdings-enreductieprogramma’sopgesteldvoorzeerzorgwekkendestoffen.
2.Dezeprogramma’sbevatten:
a.eenoverzichtvanmogelijkhedenentechniekenomemissiestevoorkomenentebeperken,
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b.informatieoverdebedrijfszekerheidendekostenvandetechnieken,en c.
informatieoverafwenteleffecten.
3.Bijhetoverzichtvandetechniekenwordtinformatieopgenomenoverhetrendementende validatievan
detechnieken.
Artikel5.21 (maximaleimmissieconcentratieindelucht)
1.Alsemissiesvanzeerzorgwekkendestoffenindeluchtplaatsvinden,wordtde immissieconcentratie
vaneenzeerzorgwekkendestof,gemetenopdegrensvandelocatie waaropdeactiviteitwordt
verricht,bedoeldintabel5.21,nietoverschreden.
2.Eenimmissieconcentratiewordtbepaalddoorgebruiktemakenvangegevensover:
a.defysiekekenmerkenvandebron, b.de
kenmerkenvandeemissies,en
c.de
kenmerkenvandeomgeving.
3.Immissieconcentratieswordenberekendvolgensstandaardrekenmethode3Nieuw
NationaalModel.
Tabel 5.21Maximaaltoelaatbaarrisiconiveau
Stof
Maximaaltoelaatbaarrisiconiveau
inNg/m3
1,2-dibroomethaan
trichlooretheen
1,2-dichloorethaan
vinylchloride
3,3’-dichloorbenzidine
epichloorhydrine
ethyleenoxide
chroom(VI)
acrylonitril
1,3-butadieen
benzeen
propyleenoxide
dibutylphthalate
lood
cadmium
kwik

0,2
200
48
3,6
0,02
80
3
0,0025
10
3
5
90
0,1
0,5
0,005
0,05

§ 5.4.4 Luchtmodule
Artikel5.22 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisnietvantoepassingopemissiesinde
luchtvanuiteenippc-installatie waarvoorBBT-conclusieszijnvastgesteldopgrondvanartikel13,vijfde
enzevendelid,van derichtlijnindustriëleemissies.
Artikel5.23 (stofklassen) BijlageIIbijditbesluitbevatdeonderverdelingvanstoffen
instofklassenERS,MVP1, MVP2,gasvormigeanorganischestoffen,gasvormigeorganische
stoffen,totaalstof, stofvormigeorganischestoffen,enstofvormigeanorganischestoffen.
Artikel5.24 (emissierelevanteparameter)
1.Indezeparagraafwordtonderemissierelevanteparameterverstaan:een meetbareof
berekenbaregrootheiddieinrelatiestaatmetdeemissiesdieworden beoordeeld.
2.Erzijntweecategorieënemissierelevanteparameters: a.eenemissierelevanteparametercategorie
Ageeft,zonodignakalibratie,eenkwantitatief beeldvandeemissie,en b.eenemissierelevante
parametercategorieBgeeft,zonodignakalibratie,eenkwalitatief beeldvandeemissie.
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kleinerisdan50.000kWhaanelektriciteiten25.000m3 aardgasequivalentenaanbrandstoffen.

Artikel5.25 (emissiegrenswaarden)
1.Voordeemissieindeluchtzijndeemissiegrenswaardenvanuitallepuntbronnenper stofklassede
waarden,bedoeldintabel5.25,gemetenineeneenmaligemeting,periodieke metingofcontinue
meting.
32. Het eerste lid is niet van toepassing opeenactiviteitwaaropals de verbodenemissiede
ondergrens, bedoeld in artikel 16.5 van de Wet milieubeheer betrekking hebben en op een
activiteitwaarvoorartikel15.51vandeWetmilieubeheergeldttabel5.25,nietoverschrijdt.
Tabel 5.25Emissiegrenswaarden
Stofklasse
Emissiegrenswaarde
ERS
0,1ngtoxische
equivalentiefactor/Nm3

Ondergrens
20mgtoxische
equivalentiefactor/jaar

MVP1
MVP2
S/sO
sA.1
sA.2
sA.3
gA.1
gA.2
gA.3
gA.4
gA.5
gO.1
gO.2
gO.3

0,075kg/jaar
1,25kg/jaar
100kg/jaar
0,125kg/jaar
1,25kg/jaar
5kg/jaar
1,25kg/jaar
7,5kg/jaar
75kg/jaar
1.000kg/jaar
1.000kg/jaar
50kg/jaar
250kg/jaar
250kg/jaar

0,05mg/Nm3
1mg/Nm3
5mg/Nm
0,05mg/Nm3
0,5mg/Nm3
5mg/Nm3
0,5mg/Nm3
3mg/Nm3
30mg/Nm3
50mg/Nm3
200mg/Nm3
20mg/Nm3
50mg/Nm3
100mg/Nm3

4
. oh
Dretdgee
narecstd
ei.tenzijanctoivpig
t ei-tnu
tveoneritn evnoladlo
letm ntrd
ee
geplelin
ievie
itlied
oim
chnt,eebm
edtodeiled
ivno
Artikel5.26 (meetmethoden)
1.OphetbemonsterenvandeemissievaneenstofenderesultatendaarvanisNEN-EN
15259vantoepassing.
2.Ophetconserverenenhetanalyserenvaneenmonsterisvantoepassing: a.voor
stikstofoxiden:NEN-EN14792, b.voorstikstofoxidenbijeencontinuemeting:NENISO10849, c.voorzwaveldioxide:NEN-EN14791, d.vooronverbrande
koolwaterstoffen:NEN-EN12619,
e.voortotaalstof:NEN-EN13284-1ofNEN-EN13284-2, f.voor
zuurstof:NEN-EN14789,
g.voorchroomVI-verbindingen:ISO16740, h.voorzware
metalen:NEN-EN14385, i.voorzoutzuur:NEN-EN1911-1,
1911-2en1911-3, j.voorwaterstoffluoride:NEN-ISO
15713, k.voorammoniak:NEN2826,
l.voorindividuelegasvormigeorganischecomponenten:NPR-CEN/TS13649:2014, m.
voordioxinesenfuranen:NEN-EN1948deel1,2en3,
n.voorkwik:NEN-EN13211, o.voorvocht:NEN-EN
14790,en p.voordebiet:NEN-EN-ISO16911deel1en
2.
3.Ophetborgenvandekwaliteitvancontinuemetingen isNEN-EN14181vantoepassing.
Artikel5.27 (meetplichtenmeetinstantie)
1.Erwordtgemetenofaandeemissiegrenswaarden,bedoeldintabel5.25,wordtvoldaan.
2.Demetingwordtuitgevoerddooreendaarvoorgeaccrediteerderechtspersoon.
Artikel5.28 (omrekenennaar zuurstof) Deemissiesvanverbrandingsprocessen worden
omgerekendnaarafgasmeteenvolumegehalte aanzuurstofvan:
a.6%,bijeenstookinstallatiemetvastebrandstof,of b.3%,bijeenstookinstallatie
meteengasvormigeofvloeibarebrandstof.
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Artikel5.29 (eenmaligemeting)
1.Eeneenmaligemetingbestaatuitdriedeelmetingenvantenminstevijftienminuten enten
hoogsteeenhalfuur.Ditgeldtnietalseenlangerebemonsteringstijdvoortvloeit uitde
meetmethodeofdewijzevanbemonsteren.
2.Hetresultaatvandeeenmaligemetingisdedeelmeting,verminderdmetde meetonzekerheidvan
nietmeerdanhetpercentagevandeemissiegrenswaarde,bedoeldin tabel5.30.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
Artikel5.30 (continuemeting)
1.Eencontinuemetingbestaatuit: a.eenrechtstreeksecontinuemetingvande
concentratieinhetafgas,of b.eencontinuemetingvandeparametersvandevoor
deinstallatie vastgesteldeuitworpkarakteristiek.
2.Hetresultaatvandecontinuemetingisdeverzamelingvanhalfuursgemiddeldenof
etmaalgemiddelden,verminderdmetdemeetonzekerheidvannietmeerdanhetpercentage vande
emissiegrenswaarde,bedoeldintabel5.30.
3.Demeetonzekerheidwordtbepaaldopbasisvanhet95%-betrouwbaarheidsinterval van
individuelemetingen.
Tabel 5.30Meetonzekerheid
Stof
Percentagemeetonzekerheid
Zwaveldioxide
20
Stikstofoxide
20
Totaalstof
30
Debiet
20
Overig
40

Artikel5.31 (berekeningvoldoenemissiegrenswaarden)
1.Hetresultaatvandeindividuelemetingoverschrijdtdeemissiegrenswaardeniet.
2.Dedaggemiddeldewaardevandeemissieconcentratie,bepaaldopbasisvanhetresultaat van
continuemetingen,isniethogerdandeemissiegrenswaarde.
3.Dehalfuurgemiddeldewaarden,alsresultaatvancontinuemetingen,zijnniethogerdan het
dubbelevandeemissiegrenswaarde.
Artikel5.32 (storingsfactor)
1.Deemissiegrenswaarden,bedoeldinartikel5.25,eerstelid,wordengecontroleerd volgens
hetcontroleregime,bedoeldintabel5.32.
2.Decontrolevanemissieswordtgebaseerdopdegroottevandestoringsfactor,bedoeldin tabel5.32.
3.Destoringsfactorwordtberekenddoordestoringsemissietedelendoordeondergrens.
4.Destoringsemissieisdetoenamevandevrachtvandeemissie,uitgedrukting/u,bijhet falenvaneen
reinigingstechniekofprocesgeïntegreerdemaatregel,enwordtberekendalshet verschiltussende
ongereinigdemassastroomendemassastroomberekenduithetdebiet vermenigvuldigdmetde
geldendeemissieconcentratie.
5.Bijeenemissierelevanteparameterwordtaangetoond: a.welkeemissierelevanteparametersde
emissiesvaneenspecifiekecomponentcontroleren,en b.binnenwelkegrenzenvandewaardenvande
emissierelevanteparameterswordtvoldaan aandeemissie-eisen.
Tabel 5.32Storingen
Storingsfactor
Minderdan3
Gelijkaanofmeerdan3,

Controleregime

Controlevormen

0
1

EmissierelevanteparameterscategorieB
MetingeenmaligenemissierelevanteparameterscategorieB
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maarminderdan30
Gelijkaanofmeerdan30
maarminderdan300

2

Meting1keerper3jaarenemissierelevante
parameterscategorieB

Gelijkaanofmeer
dan300,maar
minderdan3000

3

Meting1keerperjaarenemissierelevanteparameters
categorieB

Gelijkaanofmeer
dan3000

4

ContinuemetingofemissierelevanteparameterscategorieA óf
metingtweekeerperjaarenemissierelevanteparameters categorie
B

HOOFDSTUK6ACTIVITEITENMET BETREKKINGTOT RIJKSWATEREN,BEHALVEDEZEE
Artikel5.33 (rapport)
1.Deresultatenvanemissiemetingenofcontrolevanemissierelevanteparameters worden
vastgelegdineenrapport.
2.Deresultatenvanemissiemetingenworden: a.gerapporteerdbijconditiesvandeluchtbijeen
temperatuurvan273K,101,3kPaen betrokkenopdrogeluchtvoortemperatuurendruk,enbijdroog
afgas,en b.gecorrigeerdvoordemeetonzekerheid.
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HOOFDSTUK6ACTIVITEITENINOFBI]WATERSTAATSWERKENINBEHEERBI]HET RI]K

Afdeling 6.1 Algemeen
Artikel 6.1 (toepassingsbereik: activiteiten)
1. Deafdelingen6.1totenmet6.3zijnvantoepassingopDithoofdstukgaatover de volgende activiteiten
metbetrekkingtotrijkswateren:
a. beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk inbeheerbijhetRijk,
b. lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam ofeenzuiveringtechnischwerkinbeheerbij het
Rijk, en
c.ontgrondingsactiviteitenineenoppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhetRijk, d.
mijnbouwactiviteitenineenoppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhetRijk,en
ce. wateronttrekkingsactiviteiten ineenoppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhetRijk.
2. Deregelsindeafdelingen6.1totenmet6.3zijnnietvantoepassingopDithoofdstukgaat nietover:
a. lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk waarop
dehoofdstukken2totenmet5vantoepassingzijn, a.ontgrondingsactiviteiteninhetwinterbedvaneen
rivier,
b. activiteiten metbetrekkingtotrijkswateren waarop hoofdstuk 7 van toepassing is, en
c. hetlozenvanafeenschipwaaroplozingsactiviteitenwaarophet Scheepsafvalstoffenbesluit
RijnRijn- en binnenvaart van toepassing is.
Artikel 6.2 (toepassingsbereik:belangenoogmerken) Deregelsin1. De
afdelingen 6.1 tot en met6.36.2over beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtot
eenwaterstaatswerk, lozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaamen
wateronttrekkingsactiviteiten zijn gesteld met het oog op:
a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste,
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen, en
c. de vervulling van de maatschappelijke functies die op grond van dezede wet aan
watersystemen zijn toegekend.
2.Deregelsoverontgrondingsactiviteitenzijngesteldmethetoogopdedoelenvandewet.
3.Deregelsovermijnbouwactiviteitenzijngesteldmethetoogop:
a.hetwaarborgenvandeveiligheid,en
b. deevenwichtigetoedelingvanfunctiesaanlocaties.
Artikel 6.3 (bevoegd gezag Onze MinisterMinisters)
1.Vooreenbeperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenwaterstaatswerk, een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaam,eenontgrondingsactiviteit eneen
wateronttrekkingsactiviteitis Onze Minister is het bevoegd gezag:
a. waaraan een melding wordt gedaan,
ab. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of
bc. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen,.
2.VooreenmijnbouwactiviteitisOnzeMinistervanEconomischeZakenhetbevoegdgezag:
ca. waaraan een melding wordt gedaan, of
db. waaraandat een mededelingwordtgedaan.maatwerkvoorschriftkanstellen,of c.datbeslistop
eenaanvraagomtoestemmingomeengelijkwaardigemaatregeltetreffen.
Artikel6.4(normadressaat)
Aandithoofdstukwordtvoldaandoordegenediedeactiviteitverricht.
Artikel 6.46.5 (specifieke zorgplicht)
1. EeniederDegene die activiteiteneenbeperkingengebiedactiviteit met betrekking tot
rijkswatereneenwaterstaatswerk,lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaam,
ontgrondingsactiviteit,mijnbouwactiviteitofwateronttrekkingsactiviteit verricht, en die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat ditdie nadelige gevolgen kan hebben voor de
belangen,bedoeld in artikel 6.2 genoemdebelangen, is verplicht:
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a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs vandiegene kunnen worden gevraagd
om die gevolgen te voorkomen,
b. voorzoverdiegevolgennietkunnenwordenvoorkomen, die gevolgen zoveel
mogelijk te beperken of ongedaan te maken, en
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c. als dezenietdiegevolgenonvoldoende kunnen worden voorkomenbeperkt, endie c.die
activiteit achterwege te laten alsvoorzover dat redelijkerwijs vandiegene kan worden
gevraagd als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt.
2. Voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk houdt deze
plicht in ieder geval in dat: a.allepassendemaatregelenwordengetroffenomongewone
voorvallenendenadelige gevolgendaarvantevoorkomen,
ab. een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit
van eenhet oppervlaktewaterlichaam wordt voorkomen,
bc. waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van eenhet
oppervlaktewaterlichaam doordeactiviteit wordt voorkomen of zo veel mogelijk wordt
beperkt, en
cd. resterende onvermijdbare waterstandseffecten worden gecompenseerd., e.nadelige
gevolgenvoordeecologischetoestandvanhetoppervlaktewaterlichaamzo veelmogelijkworden
voorkomen, f.destabiliteitvanoeverconstructiesnietingevaarwordtgebracht, g.nabeëindiging
vaneenactiviteithetdeelvanhetwaterstaatswerkdatisgebruiktzo veelmogelijkinde
oorspronkelijkestaatwordtteruggebracht, h.hetwaterstaatswerktijdenshetverrichtenvande
activiteitbereikbaarblijftvoorhet bevoegdgezag,en
i.hetmateriaalenmaterieeldatisgebruiktoptijdwordt verwijderdalsoverstromingof wegslag
hiervan dreigt.
3. Voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk dat de
functievaarwegheeft,houdtdezeplicht,inaanvullingophettweedelid,iniedergeval ookindat:
a.de doorvaart van de scheepvaart niet wordt belemmerd, b.
dezichtlijnenvoordescheepvaartnietwordengehinderd, c.geen
hindervoorradarwordtveroorzaakt,en
d. werken of onderdelen daarvan, materiaal en materieel niet uit de damwand steken.
34. Voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam ofeenzuiveringtechnischwerk
houdt deze plicht in ieder geval in dat:
a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.,
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d.allepassendemaatregelenwordengetroffenomongewonevoorvallenendenadelige gevolgen
daarvantevoorkomen, e.lozingenopeenoppervlaktewaterlichaamdoelmatigkunnenworden
bemonsterd, f.metingenrepresentatiefzijn,en
g.meetresultatenopgeschiktewijzeworden geregistreerd,verwerktengepresenteerd.
5.Voormijnbouwactiviteitendiebestaanuithetverrichtenvaneenverkenningsonderzoek houdtdeze
plichtiniedergevalindataanvaringenmetandereschepenwordenvoorkomen.
6.Voormijnbouwactiviteitendiebestaanuithetplaatsenvaneenmijnbouwinstallatiehoudt dezeplicht
iniedergevalindathetbelangvanhetkunnenuitvoerenvanactiviteitendie betrekkinghebbenopde
landsverdedigingwordtgewaarborgd.
47. Voor wateronttrekkingsactiviteiten houdt deze plicht in ieder geval in dat zorgwordt
gedragenvoorzoeensitueringenuitvoeringvandeactiviteitdatgeen nadelige gevolgen optreden
voor de ecologische toestand van eenhet oppervlaktewaterlichaam of voor het peilbeheer
zoveelmogelijkwordenvoorkomen.
Artikel 6.56.6 (maatwerkvoorschriften)
1. Een maatwerkvoorschrift ofeenvergunningvoorschriftalsbedoelinartikel5.35vandewet kan
worden gesteld over de onderwerpen in deparagrafen....artikel6.5enafdeling6.2,met
uitzonderingvandebepalingen:
a.waarinbeperkingengebiedactiviteiten,lozingsactiviteiten, ontgrondingsactiviteiten,
wateronttrekkingsactiviteitenofmijnbouwactiviteitenzijn benoemd,
b.overmeldingen,en c.overmeet-of
rekenmethoden.
2. Tenzijdatindieparagrafenandersisbepaald,kan Met een maatwerkvoorschrift of
vergunningvoorschriftkan worden afgeweken van deartikelenindieparagrafen,met
uitzonderingvan:afdeling6.2,tenzijdaarinandersisbepaald.
a.meldingsplichten,of b.
meet-ofrekenmethoden.
3.Eenmaatwerkvoorschriftkanwordengesteldomdebelangen,genoemdinartikel
6.2tewaarborgenofbeschermen.
4. Een maatwerkvoorschrift kan op aanvraag ook worden gesteld om de belangen van
degene die de activiteit verricht te behartigen, voor zover de belangen, genoemd in artikel
6.2zichdaarniettegenverzetten.
In deze afdeling wordt de mogelijkheid geboden aan het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften te
stellen. Verplichtingen uit Europees of internationaal recht kunnen aanleiding zijn om deze mogelijkheid te
beperken. Er wordt nog onderzocht bij welke onderwerpen zulke verplichtingen aan de orde zijn.

Afdeling6.2Richtingaanwijzer
§ 6.2.1 Bouwwerken
Artikel6.6(toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetbouwen,renoveren,
onderhoudenenslopenvan bouwwerken in een beperkingengebied met betrekking tot een
waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, die niet de zee zijn.
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3.Eenmaatwerkvoorschriftkannietwordengesteldalsovereenonderwerpeenvoorschrift aaneen
vergunningkanwordenverbonden.
4.OphetstellenvaneenmaatwerkvoorschriftzijndevolgendeartikelenvanhetBesluit kwaliteit
leefomgevingvanovereenkomstigetoepassing,waarbijvoor“deaanvraag”en“de
omgevingsvergunning”wordtgelezen“hetmaatwerkvoorschrift”envoor“verleend”wordt gelezen
“gesteld”: a.opeenmaatwerkvoorschriftovereenbeperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtot een
waterstaatswerk:artikel8.70, b.opeenmaatwerkvoorschriftovereenlozingsactiviteitopeen
oppervlaktewaterlichaam: deartikelen8.70,8.74,tweedeenderdelid,en8.78, c.opeen
maatwerkvoorschriftovereenontgrondingsactiviteit:artikel8.62,eersteenderdelid, d.opeen
maatwerkvoorschriftovereenmijnbouwactiviteit:artikel8.3,en e.opeenmaatwerkvoorschriftovereen
wateronttrekkingsactiviteit:deartikelen8.70en
8.75,eerstelid.
5.Bijhetstellenvaneenmaatwerkvoorschriftovereenontgrondingsactiviteitwordt rekening
gehoudenmetdegronden,bedoeldinartikel8.62,tweedelid,onderaenb, vanhetBesluit
kwaliteitleefomgeving.
Artikel6.7(algemenegegevensbijeen meldingofhet verstrekkenvan
gegevensenbescheiden)
1.Eenmeldingwordtondertekendenbevattenminste:
a.deaanduidingvandeactiviteit,
b. de naam en het adres van degene die de activiteit gaat verrichten, en
c.dedagtekening.
2.Tenhoogste48uurnaeenwijzigingvandenaamofhetadres,wordendiegewijzigde gegevensaan
hetbevoegdgezagverstrekt.
3.Heteersteentweedelidzijnvanovereenkomstigetoepassingophetverstrekkenvan gegevens
enbescheidenaanhetbevoegdgezag.
Artikel6.8(gegevensenbescheidenvoor maatwerkopinitiatiefvan bevoegd gezag)Op
verzoekvanhetbevoegdgezagwordendegegevensenbescheidenverstrekt dienodigzijnvoorhet
stellenvaneenmaatwerkvoorschriftopinitiatiefvanhetbevoegd gezag,voorzoverdegenediede
activiteitverrichterredelijkerwijsdebeschikkingover kankrijgen.

Afdeling6.2Inhoudelijkeregels
§ 6.2.1 Bouwwerken, objecten en andere werken
Artikel6.9(beperkingengebiedactiviteitenlozingsactiviteit)
1.Hetbouwen,instandhouden,onderhoudenofslopenvanbouwwerkenenhetmaken, plaatsen,instand
houdenofverwijderenvanwerkendiegeenbouwwerkenzijnenandere objecten,ineen
beperkingengebiedmetbetrekkingtoteenwaterstaatswerkinbeheerbijhet Rijk,zijn
beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtotdatwaterstaatswerkalsbedoeldin artikel6.1.
2.Hetreinigen,conserveren,bouwen,renoverenofslopenvanbouwwerkeninofbij een
oppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhetRijkzijnlozingsactiviteitenopeen
oppervlaktewaterlichaamalsbedoeldinartikel6.1.
3.Dezeparagraafisnietvantoepassingop: a.instroomvoorzieningenalsbedoeldinartikel6.22, b.
uitstroomvoorzieningenalsbedoeldindeartikelen6.26en6.40, c.installatiesvoorhetkwekenvan
consumptievis,hetkwekenofhoudenvan ongewerveldewaterdieren,hettelenvanwaterplantenof
hetinvangenvanmosselzaadals bedoeldinartikel6.37.
4.Heteerstelidisnietvantoepassingophetuitvoerenvanonderhoudofherstel van
waterstaatswerkendoorofnamensdewaterbeheerder.
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Artikel 6.76.10 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel6.8(aanwijzingalgemeneregels/module)
Degenediedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvoor:
a. het lozen bij reinigen en conserveren van bouwwerken, bedoeld in paragraaf 6.3.3,
b. het lozen bij bouwen, renoveren en slopen, bedoeld in paragraaf 6.3.4,
c. beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot alle waterstaatswerken, bedoeld in
paragraaf6.3.5,en d.beperkingengebiedactiviteitenbijvaarwegen,bedoeldinparagraaf6.3.6.
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenoppervlaktewaterlichaaminbeheerbij hetRijkte
verrichten,geldtvoordeactiviteiten,bedoeldinartikel6.9,bij: a.hetbovenhetmaaiveldniveaumaken,
plaatsenofinstandhoudenvaneen gelijkvloerseverharding,diegeenbouwwerkis, b.hetplaatsenofin
standhoudentussen1oktoberen1aprilvaneenopgaande houtbeplanting,andersdandieisomschrevenin
delegger, c.hetmaken,plaatsenofinstandhoudenvaneenwerkomoeverafslagtegentegaan,voor zover
dezebovenhetoeverlanduitsteekt, d.hetbouwen,maken,plaatsenofinstandhoudenvaneensteiger,
vlonderof aanmeervoorziening,metinbegripvanbijbehorendevoorzieningen,voorzoverdeze:
1°.zijngelegenbinnendevaargeul,of
2°.zijngelegenbuitendevaargeulenbestemdzijnvoorbedrijfsmatiggebruikofvoordaarmee naaraarden
omvangvergelijkbaaroveriggebruik, e.hetpermanentafmerenvaneenwoonschipofanderdrijvendobject
ineen oppervlaktewaterlichaamofeendeel vaneenoppervlaktewaterlichaamdatis
aangewezen bij ministeriële regeling, f.hetplaatsenofinstand
houdenvaneenkabelofleidingdie:
1°.intrinsiekgevaarlijkestoffentransporteert,
2°.ineenkunstwerkofeenvaargeulligt,of
3°.aangelegdwordtviaeenboringwaarbijlagenmetverschillendestijghoogtesworden doorkruist,
en g.hetbouwenofinstandhoudenvaneenbouwwerkofhetmaken,plaatsenofinstand houdenvaneen
werk,datgeenbouwwerkis,ofanderobject,andersdanbedoeldondera totenmetf,voorzover:
1°. in geval van een bouwwerk de oppervlakte meer dan 30 m2 bedraagt,
2°.ingevalvaneenwerk,datgeenbouwwerkis,ofanderobject,deomvangmeerdan
30 m2 bedraagt of als daarvoor een vaste fundering nodig is.
2.Alshetoppervlaktewaterlichaameenkanaalis,geldthetverbod,bedoeldinheteerstelid, voor:
a.hetbouwen,maken,plaatsenofinstandhoudenvanelkesteiger, vlonderof
aanmeervoorziening,metinbegripvanbijbehorende voorzieningen,
b.hetbouwenofinstandhoudenvanelkbouwwerkofhetmaken,plaatsenofinstand houdenvanelkwerk,
datgeenbouwwerkis,ofanderobject,andersdanbedoeldonderatot enmetfvandatlid.
3.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenwaterkeringinbeheerbijhetRijkte verrichten,geldt
voordeactiviteiten,bedoeldinartikel6.9,bijhetbouwenofinstandhouden vanbouwwerkenofhetmaken,
plaatsenofinstandhoudenvan,werken,diegeen bouwwerkenzijn,ofandereobjecten.
Artikel 6.96.11 (melding:aanvang)
1. Het is verboden bouwwerkentebouwen,terenoveren,teonderhoudenenteslopende
activiteiten,bedoeldinartikel6.9,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor
aanvanghetbeginervan te melden.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingvoorzovervooreenactiviteiteenvergunningisvereist.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
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a.deaardenomvangvanhetbouwwerk,werk,datgeenbouwwerkis,ofandereobject,
b.eensituatietekeningmeteenschaalvantenminste1:10.000,waaropde activiteitis
aangegeven,en
c.voorhetreinigenofconserverenvaneenbouwwerk: het werkplan, bedoeld in artikel 6.13, of d.voor
hetbouwen,renoverenofslopenvaneenbouwwerk: hetwerkplan,bedoeldinartikel
6.14.
34. HeteerstelidDitartikel is niet van toepassing:
a.alsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezeninartikel6.10,
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b. op reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen
vuilafzetting wordt verwijderd.,
4. Een melding over het bouwen, renoveren of slopen van een bouwwerk bevat het
werkplan, bedoeld in artikel 6.38.
5. Een melding over het onderhouden van een bouwwerk bevat het werkplan, bedoeld in artikel
6.38. c.ophetbouweneninstandhoudenvanbouwwerkenenhetmaken,plaatseneninstand houdenvan
werken,diegeenbouwwerkenzijnenandereobjecten,diekleinerzijndan1m3, d.ophetslopenvan
bouwwerkenenhetverwijderenvanwerken,diegeenbouwwerken zijnenandereobjecten,of e.ophet
maken,ofvoornietmeerdaneenweekplaatsenofinstandhoudenvanwerkendie geenbouwwerkenzijn,of
andereobjecten,metuitzonderingvanvisnettenenfuikenineen vaargeul.
Artikel6.11a (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvaneenvandeactiviteiten,bedoeldinartikel6.9, wordende
volgendegegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrekt: a.deverwachtedatumvanhet
beginvandeactiviteit,en
b.deverwachteduurervan.
2.Artikel6.11,vierdelid,isvanovereenkomstigetoepassing.
Artikel6.12 (bijreinigenenconserverengeen afvalwaterlozen)
Hetafvalwaterafkomstigvan hetreinigenofconserverenvanbouwwerkenwordtnietgeloosd.
Artikel6.13 (maatregelenenwerkplanbijreinigenenconserveren)
1.Methetoogophetvoorkomenofbeperkenvandeverontreinigingvaneen
oppervlaktewaterlichaam,wordtbijhetreinigenofconserverenvan bouwwerken:
a.gehandeldvolgenseenwerkplan,en b.eenhulpconstructietoegepastdieisafgestemdopde
gebruiktetechniek,degebruikte stoffenendestoffendiekunnenvrijkomen.
2.Inhetwerkplanisiniedergevalbeschreven: a.
welketechniekenwordentoegepast, b.welkestoffen
kunnenvrijkomen, c.welkestoffenwordengebruikt,
d.deuitvoeringvandevloer,dezijwandenendebovenzijdevandehulpconstructie, e.deomvang
vanhetbouwwerkdatwordtgereinigdofgeconserveerdendeomvang vandehulpconstructie, f.
ofdeconstructieeenafzuigingmetpermanenteonderdrukheeft,
g.de wijze van opvang van afvalwater, als natte technieken worden gebruikt, en h.de
aanvullendemaatregelendiegenomenwordenalsgewerktwordtbijeenwindsnelheid van meer dan
8 m/s.
Artikel6.14 (werkplan bij bouwen, renoveren en slopen) Methetoogop hetvoorkomenof
beperkenvandeverontreinigingvaneen oppervlaktewaterlichaam wordt bij het bouwen,
renoveren of slopen van bouwwerken gehandeldvolgenseenwerkplanwaarininiedergevalis
beschreven: a.hoewordtgebouwd,gerenoveerdofgesloopt,en b.welkemaatregelenworden
getroffenomtevoorkomendatstoffendie wordengebruiktof dievrijkomen,inhet
oppervlaktewaterlichaamterechtkomen.
Artikel6.15 (beperkenstof inhet oppervlaktewaterlichaam) Alsluchtvanuiteen
hulpconstructieviaafzuigingnaarbuitentoewordtafgevoerd,isvoordie lucht
de emissiegrenswaarde voor stof 10 mg/Nm3, gemeten in een eenmalige meting.
Artikel6.16 (normbladmeting)
OphetmetenvanstofisNEN/ISO9096vantoepassing.
§ 6.2.2 Grondverzet
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Artikel6.17 (beperkingengebiedactiviteitenontgrondingsactiviteit)
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§ 6.2.2 Grondverzet
Artikel6.10 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafisvantoepassingop1. Het ontgraven, of verplaatsen oftoepassen van grond of
baggerspecie in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk. in
beheerbijhetRijkis:

Artikel6.11 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

a.eenbeperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtotdatwaterstaatswerkalsbedoeldin artikel
6.1,en
b.eenontgrondingsactiviteitalsbedoeldinartikel6.1.
2.Hettoepassenvangrondofbaggerspecieinhetbeperkingengebiedmetbetrekkingtot een
waterstaatswerkinbeheerbijhetRijkiseenbeperkingengebiedactiviteitmet betrekkingtotdat
waterstaatswerkalsbedoeldinartikel6.1.
3.Heteerstelid,ondera,entweedelid,zijnnietvantoepassingophetuitvoerenvan onderhoudof
herstelvanwaterstaatswerkendoorofnamensdewaterbeheerder.
Artikel 6.126.18 (aanwijzing algemeneregels/modulevergunningvrijegevallen)
1.Devolgendeontgrondingsactiviteitenkunnenzonderomgevingsvergunningwordenverricht: a.het
ontgrondenvoorhetbouwen,aanleggen,onderhouden,wijzigenofopruimen vanbouwwerken,wegen
enwaterstaatswerken,andersdanwatergangenen
vaargeulen, b.hetontgrondenvoorhetaanleggen,onderhouden,wijzigenofopruimenvan
watergangenenvaargeulenalsdezeactiviteitendoorofvanwegeOnzeMinisterworden verricht,
c.hetontgrondenvoorhetleggen,plaatsen,onderhouden,wijzigenofopruimenvan buizen,
kabels,palenendaarmeevergelijkbarevoorwerpen,
Degenediedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvoorbeperkingengebiedactiviteitenmet
betrekkingtotallewaterstaatswerken,bedoeldinparagraaf6.3.5.
§ 6.2.3 Onttrekken van water
Artikel6.13 (toepassingsbereik:activiteiten)
1d. Dezeparagraafisvantoepassingop het onttrekkendoen van wateraanrijkswateren.een
opgravingalsbedoeldinartikel1.1vandeErfgoedwet,
2.Dezeparagraafisnietvantoepassingophetontrekkenvanoppervlaktewatervoorhet gebruikals
koelwaterbijactiviteitenwaarophoofdstuk3vantoepassingis. e.hetgravenvanslikgruppenom
aanwastebevorderen,en
f.hetontgrondenvoor het testen van materieel en het doen van onderzoeknaarwinbare
hoeveelheden van andere vaste stoffen dan schelpen, als wordt ontgrond op een afstand van
tenminste500mvaneenoefen-enschietgebied,buisleidingen,kabels,oevers,anderevaste objectenof
bekendeofteverwachtenarcheologischemonumenten.
2.Heteerstelid,onderf,isalleenvantoepassingalsnietmeerdanvijfreizenworden uitgevoerden
dehoeveelheidvastestoffendiewordtgewonnennietmeerisdan:
a. 5.000 m3 per ontgronding in de Eems, Dollard, IJsselmeer, Markermeer met inbegrip van
Oostvaardersdiep,Ketelmeer,Keteldiep,Haringvliet,HollandschDiep,Grevelingenmeer, Krammer,
Volkerak,Zoommeer,OosterscheldeenWesterschelde,en
b. 2.500 m3 per ontgronding in overige rijkswateren.
Artikel 6.146.19 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenoppervlaktewaterlichaaminbeheerbij hetRijkte
verrichten,geldtvoordeactiviteiten,bedoeldinartikel6.17,alshetgaatomhet
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makenofinstandhoudenvaneenterreinophoging,alshetvolumedaarvanperkadastraal
perceel meer dan 50 m3 is.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenwaterkeringinbeheerbijhetRijkte verrichten,geldt
voordeactiviteiten,bedoeldinartikel6.17,bijhet ontgraven,verplaatsenof toepassen van grond of
baggerspecie.
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel6.15 (aanwijzingalgemeneregels/module) Degenediedeactiviteitverricht,voldoet
aanderegelsvoorbeperkingengebiedactiviteitenmet betrekkingtotallewaterstaatswerken,bedoeldin
paragraaf6.3.5.
§ 6.2.4 Lozen van huishoudelijk afvalwater
Artikel6.16 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetlozen
vanhuishoudelijkafvalwaterineen oppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhetRijk.
Artikel6.17 (aanwijzingalgemeneregels/module) Degenediede
activiteitverricht,voldoetaanderegelsvoor: a.hetlozenvanhuishoudelijk
afvalwater,bedoeldinparagraaf6.3.1,
b. het lozen van huishoudelijk afvalwater vanaf een pleziervaartuig, bedoeld in paragraaf 6.3.2,
en
c.beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtotallewaterstaatswerken.
Artikel 6.186.20 (melding)
1. Het is verboden huishoudelijk afvalwater, met uitzondering van afvalwater afkomstig
van een pleziervaartuig, te lozen in een oppervlaktewaterlichaamdeactiviteit,bedoeldin
artikel6.17,eerstelid,ondera,oftweedelid,teverrichten zonder dit ten minste vier weken
voor aanvanghetbeginervan te melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
23. DeEen melding bevat:
a. hetaantalinwonerequivalentendatwordtgeloosddeaardenmaximaleomvangvande activiteit,
b.welkezuiveringsvoorzieningwordtgebruikt,en c.deaanduidingvandelocatievan
hetlozingsobject. b.eensituatietekeningmeteenschaalvantenminste1:10.000,
waaropde activiteitisaangegeven.
4.Ditartikelisnietvantoepassing:
a.alsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezeninartikel6.19,of
b. op het ontgraven, verplaatsen of toepassen van ten hoogste 5 m3 grond of baggerspecie.

591

PRECONSULTATIE-CONCEPT BESLUIT

§ 6.2.5 Gebruik van oppervlaktewater als koelwater bij milieubelastende activiteiten
Artikel6.19 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetontrekkenvan
oppervlaktewatervoorhetgebruikals koelwaterbijactiviteitenwaarophoofdstuk3vantoepassingis.

Artikel 6.20a (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)gegevens en
bescheiden)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel6.17,eerstelid,
ondera,of
tweedelid,wordendevolgendegegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezag verstrekt:
a.deverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit,en b.de
verwachteduurervan.
2.Ditartikelisnietvantoepassing:
a.alsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezeninartikel6.19,of
b. op het ontgraven, verplaatsen of toepassen van ten hoogste 5 m3 grond of baggerspecie.
Artikel 6.21 (aanwijzingalgemeneregels/modulegegevensenbescheidenbij
ontgrondingen) Tenminstevierwekenvoorhetbeginvaneenontgrondingsactiviteitals
bedoeldinartikel6.18, eerstelid,onderf,wordendevolgendegegevensenbescheidenaanhetbevoegd
gezag verstrekt:
a.denaam,het type en registratiegegevens van de schepen die zullen worden gebruikt, b.een
kaart met een schaal van ten minste 1:5.000, met daarop de locatie van de ontgronding,de
locatiesvanbuisleidingen,kabels,oevers,anderevasteobjectenofbekende ofteverwachten
archeologischemonumentenendecoördinatenervan,metopgavevanhet coördinatenstelseldatwordt
gebruikt,
c.demaniervanontgrondenendeoppervlakteen maximaledieptevandeontgronding, Degenedied.de
verwachtedatumvanhetbeginvan de activiteit verricht,voldoetaanderegels voor
beperkingengebiedactiviteitenmet betrekkingtotallewaterstaatswerken,bedoeldinparagraaf6.3.5.
§ 6.2.6 Overige activiteiten met betrekking tot rijkswateren e.deverwachteduurervan,en f.
deverwachtehoeveelheidendeaardvandestoffendiemetdeontgrondinggewonnen zullenworden
endebestemmingvandezestoffen.
§ 6.2.3 Onttrekken van water
Artikel6.22 (wateronttrekkingsactiviteitenbeperkingengebiedactiviteit)
1.HetonttrekkenvanwateraaneenoppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhetRijkis een
wateronttrekkingsactiviteitalsbedoeldinartikel6.1.
2.Hetbouwen,plaatsen,makenofinstandhoudenvaneeninstroomvoorzieningvooreen activiteitals
bedoeldinheteerstelidinhetbeperkingengebiedmetbetrekkingtoteen waterstaatswerkinbeheerbij
hetRijkzijnbeperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtot datwaterstaatswerkalsbedoeldin
artikel6.1.
3.Hetonttrekkenvangrondwaterdooreendaarvoorbestemdevoorziening,ofhetinde bodembrengen
vanwater,vooraanvullingvanhetgrondwater,insamenhangmethet onttrekkenvangrondwaterdoor
eendaarvoorbestemdevoorziening,ineen oppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhetRijkzijn
wateronttrekkingsactiviteitenalsbedoeldin artikel6.1.
Artikel 6.22 (toepassingsbereik:activiteiten6.23(aanwijzingvergunningplichtige
gevallen:instroomvoorziening) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,
omzonder
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omgevingsvergunningeenbeperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteen
waterstaatswerkinbeheerbijhetRijkteverrichten,geldtvoordeactiviteiten,bedoeldin artikel6.22,
tweedelid.
Deze paragraaf is van toepassing op activiteiten met betrekking tot rijkswateren, waarop de
paragrafen6.2.1totenmet6.2.5nietvantoepassingzijn
Artikel 6.236.24 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten):
onttrekkenoppervlaktewater)1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vande wet,omzonder
omgevingsvergunningeenwateronttrekkingsactiviteitteverrichten,geldtvoor deactiviteiten,bedoeld
inartikel6.22,alshetgaatomhetonttrekkenvanwateraaneen oppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhet
Rijk,als:
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel6.24 (aanwijzingalgemeneregels/module) Degenediedeactiviteitverricht,voldoet
aanderegelsvoorbeperkingengebiedactiviteitenmet a. het innamedebiet meer is dan 1.800 m3/u,
de instroomsnelheid meer is dan 0,15 m/s en deactiviteitplaatsvindtindeWaddenzee,deEems,de
Dollard,deWesterschelde,de Oosterschelde,hetGrevelingenmeer,deNieuweWaterweg,het
Calandkanaal,hetBreediep, deNieuweMaastenwestenvandeA16,deBuitenhavenvanIJmuiden,het
Slijkgatofhet VeerseMeer,
b. het innamedebiet meer is dan 100 m3/u en de activiteit plaatsvindt in een
anderoppervlaktewaterlichaamdangenoemdondera, c.deinstroomsnelheidmeeris
dan0,30m/s,of
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d.hetonttrekkenvanwaterplaatsvindtinsamenhangmeteenlozingsactiviteitopeen
oppervlaktewaterlichaamdiealsvergunningplichtigisaangewezeninhoofdstuk3of paragraaf
6.2.6.
2.Hetverbod,bedoeldinheteerstelid,geldtnietvoorbaggerwerkzaamhedenin een
oppervlaktewaterlichaam.
Artikel6.25 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:onttrekkengrondwater)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
wateronttrekkingsactiviteitteverrichten,geldtvoordeactiviteiten,bedoeldinartikel6.22, alshetgaatom
hetonttrekkenvangrondwaterdooreendaarvoorbestemdevoorziening,in een
oppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhetRijk.
2.Hetverbod,bedoeldinheteerstelid,geldtnietalshetonttrekkenvangrondwater plaatsvindtvoor: a.
eenbronbemalingofproefbemaling,alsdehoeveelheidteonttrekkengrondwaterminderis dan 100
m3/u en in totaal niet meer is dan 100.000 m3, b.beregening,bevloeiingofveedrenking,alsde
hoeveelheidteonttrekkengrondwater
minder is dan 60 m3/u,
c. andere activiteiten, als de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder is dan 10 m3/u.
Artikel6.26 (onttrekkingsverbodbijwatertekort)
1.Eenwateronttrekkingsactiviteit,inhoudendehetonttrekkenvanwateraaneen
oppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhetRijk,wordtnietverrichtalshetbevoegdgezagin gevalvan
watertekortofdreigendwatertekorteenonttrekkingsverbodheeftingesteld.
2.Alshetwatertekortofdreigendewatertekortisgeëindigd,trektbevoegdgezag het
onttrekkingsverbodonverwijldin.
3.Hetonttrekkingsverbodenhetintrekkendaarvanwordenbekendgemaaktdoorplaatsingin de
Staatscourantofopanderegeschiktewijze.
§ 6.2.4 Lozen van huishoudelijk afvalwater
Artikel6.27 (lozingsactiviteitenbeperkingengebiedactiviteit)
1. Het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het
Rijkiseenlozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamalsbedoeldinartikel6.1.
2.Hetbouwen,plaatsen,makenofinstandhoudenvaneenuitstroomvoorzieningvoorde activiteit,
bedoeld in het eerste lid, in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk
in beheer bij het Rijk zijn beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot dat
waterstaatswerkalsbedoeldinartikel6.1
Artikel6.28 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) betrekkingtotalle
waterstaatswerkenHetverbod, bedoeld in paragraaf6.3.5.artikel5.1, tweedelid,vandewet,om
zonderomgevingsvergunningeenbeperkingengebiedactiviteit metbetrekkingtoteen
waterstaatswerkinbeheerbijhetRijkteverrichten,geldtvoorde activiteit,bedoeldinartikel6.27,
tweedelid.
Artikel 6.256.29 (melding)
1. Het is verboden de volgendeactiviteitenmetbetrekkingtotrijkswaterenuitte
voerenactiviteit,bedoeldinartikel6.27,eerstelid,teverrichten zonder dit ten minste vier
weken voor aanvanghetbeginervan te melden:.
2.Hetisverbodenbij het verrichten van de activiteit af te wijken van de gegevens en
bescheiden die bij de melding zijn verstrekt, zonder dit ten minste vier weken voor die
afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a. het lozen van afvalwater afkomstig van een calamiteitenoefening, die niet
een calamiteitenoefening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken
is,
b. het lozen van afvalwater afkomstig van een bedrijfsmatig proces waar een stof wordt
gebruiktofkanontstaan,waarvooreensaneringsinspanningAgeldt.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingvoorzovervooreenactiviteiteen
omgevingsvergunningisvereist.
3.Demeldingbevatdeaanduidingvandelocatievandeactiviteit,enbijmeldingbedoeld inheteerste
lid,onderb,ook:
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a. de naam en CAS-nummers van de gebruikte stoffen en de stoffen die kunnen ontstaanhet
aantalinwonerequivalentendatwordtgeloosd, en
b. de hoeveelheid stoffen die ten hoogste worden geloosd, in microgram per
literzuiveringsvoorzieningdiewordtgebruikt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingop hetlozenvanhuishoudelijkafvalwatervanaf een
pleziervaartuig.
Artikel6.29a (gegevensenbescheiden)
Afdeling6.3Inhoudelijkeregels
§ 6.3.1 Lozen en behandelen van huishoudelijk afvalwater
Artikel6.26 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetlozen
vanhuishoudelijkafvalwaterineen oppervlaktewaterlichaam,metuitzonderingvan:
a. het lozen van huishoudelijk afvalwater vanaf een pleziervaartuig, bedoeld in paragraaf 6.3.2.
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1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel6.27,eerstelid,
worden
gegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrektoverdeverwachtedatum vanhetbeginvande
activiteit.
b2. Ditartikelisnietvantoepassingop het lozen van huishoudelijk afvalwater vanaf
een schip,bedoeldinhetpleziervaartuig.
ScheepsafvalstoffenbesluitRijnenbinnenvaart.
Artikel 6.27 (lozingenineen oppervlaktewaterlichaam6.30(geen toiletwaterlozen)
Vanafeen pleziervaartuigwordtgeentoiletwatergeloosd.
Artikel6.31 (lozingvan huishoudelijkafvalwater)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam
wordt huishoudelijk afvalwater dat ineenoppervlaktewaterlichaamnietafkomstigisvaneen
pleziervaartuig,dat wordt geloosd opeenoppervlaktewaterlichaam, geleid via een
zuiveringsvoorziening,enveroorzaakthetgeenvisueleverontreiniging.
2. Voorhetafvalwaterzijn de emissiegrenswaarden zijniniedersteekmonster voor biochemisch
zuurstofverbruik 60 milligramperlitermg/l, en voor chemische zuurstofverbruik
300 milligramperlitermg/l,gemetenineensteekmonster.
3. Als het afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat, kan het,inafwijkingvan het
tweedelid,voorafgaandaan voor vermenging met ander afvalwater worden geleid door een
septictank met een nominale inhoud van zeskubiekemeter6m3 of meer, volgens NEN- EN
12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 gramg, volgens annex B
van NEN-EN 12566-1.
Artikel 6.286.32 (normbladen bemonstering, conservering en analyse)
1. Op eenbemonsteringvan het bemonsterenvan afvalwater is NEN 6600-1 van
toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op deconserveringhetconserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. OpeenanalysevanhetzuurstofverbruikBijhetanalyserenvaneenmonsterworden
onopgelostestoffenmeegenomen,enophetanalyseren is van toepassing:
a. voor biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2, en
b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633,. waarbijonopgelostestoffen
wordenmeegenomenindeanalyse.
Artikel 6.29 (omschakeltechniek6.33(overgangsrecht: septictank) Inafwijkingvanartikel
6.27,tweedelid,Tot1januari2023 kan tot[PM] het afvalwater worden geleid door een septictank
die is geplaatst voor 1
januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.
§ 6.3.2 Lozen van huishoudelijk afvalwater vanaf een pleziervaartuig6.2.5 Mijnbouwactiviteiten
Artikel 6.30 (toepassingsbereik6.34(mijnbouwactiviteit) Hetverrichtenvaneen
verkenningsonderzoekmetgebruikmakingvankunstmatigopgewekte Dezeparagraafisvan
toepassingophetlozenvantoiletwatervanafeenpleziervaartuig.
Artikel6.31 (geen toiletwaterlozen)
Vanaftrillingenis een pleziervaartuigwordtgeentoiletwatergeloosdmijnbouwactiviteitals
bedoeldinartikel6.1.
§ 6.3.3 Lozen bij reinigen en conserveren van bouwwerken
Artikel 6.32 (toepassingsbereik6.35(melding) Dezeparagraafisvantoepassingophet
lozenvanafvalwaterofstoffenafkomstigvanhet reinigenofconserverenvanbouwwerkeninofinde
buurtvaneenoppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van reinigingswerkzaamheden die
periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleenvuilafzettingwordtverwijderd.
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel6.34,teverrichtenzonderdittenminste48 uurvoorhet
beginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen
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bescheidendiebijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminste48uurvoordieafwijking
temelden.
3.Eenmeldingbevat: a.eenkaartwaaropisaangegeveninwelkgebiedhet
verkenningsonderzoekwordt verricht,enlangswelkevaarlijnen, b.dedatawaarophet
verkenningsonderzoekwordtverricht,en c.denamen,nationaliteitenregistratiekenmerken
vandevaartuigen.
Artikel 6.33 (geen afvalwaterlozen6.36(verkenningsonderzoek)
Hetafvalwaterdatontstaatbijhetreinigenofconserverenvanbouwwerkenwordtnietgeloosd.
1. Met het oog op de veiligheid van de scheepsvaart is er aan boord van een
verkenningsvaartuigeenpersoondiecontacthoudtmetdeanderescheepvaartinenomhet
onderzoeksgebied.
2.Eenverkenningsvaartuigwordtbegeleiddooreenandervaartuigwaarmeedezepersoon bijde
begeleidingvandeanderescheepvaartwordtbijgestaan.
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§ 6.2.6 Telen en kweken in een oppervlaktewaterlichaam
Artikel6.37 (lozingsactiviteitenenbeperkingengebiedactiviteit) Hetkwekenvan
consumptievis,hetkwekenofhoudenvanongewerveldewaterdieren,het telenvanwaterplantenof
hetinvangenvanmosselzaadineenoppervlaktewaterlichaamin beheerbijhetRijk,zijn: a.
beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtotdatwaterstaatswerkeneen waterstaatswerkin
beheerbijhetRijk, b.lozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaam.
Artikel6.38 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel
5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeenbeperkingengebiedactiviteitmet
betrekkingtoteen waterstaatswerkinbeheerbijhetRijkteverrichten,geldtvoordeactiviteiten,
bedoeldin artikel6.37,ondera.
Artikel6.39 (preventiekwekenentelen) Bijhetineenoppervlaktewaterlichaam
kwekenvanconsumptievis,kwekenofhouden vanongewerveldewaterdierenoftelenvan
waterplantenwordengeenstoffenaanhet oppervlaktewaterlichaamtoegevoegd.
Artikel6.40 (PRTR-verslag) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel6.37,
wordtvoldaanaanderegels overhetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alsperjaar1.000ton
ofmeervisof schelpdierenwordengekweekt.
§ 6.2.7 Andere lozingen
Artikel 6.34 (maatregelenenwerkplan6.41(lozingsactiviteiten
beperkingengebiedactiviteit)
1. Met het oog op het voorkomen dat stoffen die worden gebruikt of die vrijkomen in een
oppervlaktewaterlichaamterechtkomen,wordt: a.gehandeldinovereenstemmingmeteenwerkplan
overdewerkwijze,datwordtvastgesteld doordegenediebouwwerkenconserveertofreinigt,en b.een
hulpconstructietoegepastdieisafgestemdopdegebruiktetechniek,degebruikte stoffenendestoffendie
kunnenvrijkomen.
2.Inhetwerkplanisiniedergevalbeschreven:
1.HetlozenopeenoppervlaktewaterlichaaminbeheerbijhetRijk,andersdanbedoeld inde
paragrafen6.2.1,6.2.4en6.2.6,iseenlozingsactiviteitopeen oppervlaktewaterlichaamals
bedoeldinartikel6.1.
2.Hetdaarvoorbouwen,plaatsen,makenofinstandhoudenvaneenuitstroomvoorziening, andersdan
bedoeldindeparagrafen6.2.1,6.2.4en6.2.6,zijnbeperkingengebiedactiviteiten metbetrekkingtotdat
waterstaatswerkalsbedoeldinartikel6.1.
Artikel6.42 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:uitstroomvoorziening) Het
verbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeen
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteen waterstaatswerkinbeheerbijhetRijkte
verrichten,geldtvoordeactiviteiten,bedoeldin artikel6.41,tweedelid.
Artikel6.43 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:lozingsactiviteiten)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamteverrichten,geldtvoordeactiviteiten, bedoeldinartikel
6.41,alshetgaatom: a.hetlozenvanstoffenofwaterinverbandmethetonderhouden,reparerenof
behandelen vandescheepshuidvanschepen,
b. het lozen van meer dan 5.000 m3 water per uur, of c.hetlozenvananderafvalwaterdooreen
uitstroomvoorziening,behalvevoorhetlozenvan:
1°.afvalwaterafkomstigvaneengemeentelijkevoorzieningvoordeinzamelingenhettransport van
afvalwater,
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2°.afstromendhemelwaterenanderafvalwaterafkomstigvaneenverhardoppervlak,
3°.afvalwaterafkomstigvanhetschoonmakenvandrinkwaterleidingen,
4°.afvalwaterafkomstigvanontwateren,en
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a.welketechniekenwordentoegepast,
b. welke stoffen kunnen vrijkomen en de waterbezwaarlijkheid van deze stoffen, c.
welke stoffen worden gebruikt en de waterbezwaarlijkheid van deze stoffen, d.de
uitvoeringvandevloer,dezijwandenendebovenzijdevandehulpconstructie, e.deomvangvan
hetbouwwerkdatwordtgereinigdofgeconserveerdendeomvang vandehulpconstructie,
f. of de constructie wordt voorzien van afzuiging met permanente onderdruk,
5°.afvalwaterafkomstigvaneenoppervlaktewaterlichaamindatzelfde
oppervlaktewaterlichaam,waaraangeenstoffenofwarmtezijntoegevoegd.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder a, geldt niet voor lozingsactiviteiten
waaropparagraaf3.4.8vantoepassingis.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder b, geldt niet voor baggerwerkzaamheden
enhettoepassenvanbaggerspecieineenoppervlaktewaterlichaam.
4.Hetverbod,bedoeldinheteerstelid,onderc,geldtnietvoor: a.lozingsactiviteitenopeen
oppervlaktewaterlichaamofzuiveringtechnischwerkals bedoeldinartikel3.1,of
b. het lozen van afvalwater afkomstig van een calamiteitenoefening als bedoeld in artikel 6.44.
Artikel6.44 (gegevensenbescheidenbijeen calamiteitenoefening)
1.Tenminste48uurvoorhetlozenvanafvalwaterafkomstigvaneen calamiteitenoefening
wordendevolgendegegevensenbescheidenaanhetbevoegd gezagverstrekt:
ga. ofblusschuimbij de wijzevanopvangvanafvalwater,alsnattetechniekenworden oefening wordt
gebruikt, en
b.welkestoffenhetblusschuimbevat. h.deaanvullendemaatregelendiegenomenwordenalsgewerkt
wordtbijeenwindsnelheid van meer dan acht meter per seconde.
Artikel6.35 (emissiegrenswaardeafzuiginglucht) Alsluchtvanuiteenhulpconstructievia
afzuigingnaarbuitentoewordtafgevoerd,isvoordie lucht
de emissiegrenswaarde voor stof 10 milligram per normaal kubieke meter.
Artikel6.36 (normbladmeting)
OpeenmetingvanstofisNEN/ISO9096vantoepassing.
§ 6.3.4 Lozen bij slopen, renovatie en nieuwbouw.
Artikel6.37 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafis2.Ditartikelisniet van toepassing op het lozen van stoffenafvalwater
afkomstig van hetslopenvanbouwwerken,renovatiewerkzaamhedenof
nieuwbouwwerkzaamheden aan bouwwerken, in of in de buurt van een
oppervlaktewaterlichaam.eenpermanentevoorzieningvoorhetoefenenvan
brandbestrijdingstechniekenalsbedoeldinartikel3.218.
Artikel 6.38 (werkplan6.45(normadressaat:afwijkingvan dehoofdregel)
Methetoogophetvoorkomenenbeperkenvandeverontreiniging Aandeartikelen6.46en
6.47wordtvoldaandoordeveroorzaker van een ongewoonvoorval,
oppervlaktewaterlichaam wordt gehandeld volgens een werkplan waarin in ieder
gevalisbeschreven: a.hoehetslopenofdewerkzaamhedenaaneenbouwwerkworden
uitgevoerd,en bedoeldinartikel19.1,tweedelid,vandewet.
Artikel6.46 (informerenover een ongewoonvoorval)
Overeenongewoonvoorvalwordthetbevoegdgezagonverwijldgeïnformeerd.
Artikel6.47 (gegevensenbescheidenbijeen ongewoonvoorval) Zodradevolgende
gegevensenbescheidenbekendzijn,wordendezeaanhetbevoegdgezag verstrekt:
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a.informatieoverdeoorzakenvanhetongewonevoorvalendeomstandighedenwaaronder
hetvoorvalzichheeftvoorgedaan,
b. gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke
leefomgevingtekunneninschatten,en
bc. welkede maatregelen diezijngenomenof worden getroffenoverwogen om de
nadeligegevolgenvanhetongewonevoorval te voorkomen datstoffendievoorde
werkzaamheden worden gebruikt of die vrijkomen, in het oppervlaktewaterlichaam
terechtkomen.
Artikel6.48 (afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschrift)
Meteenmaatwerkvoorschriftwordendeartikelen6.45totenmet6.47nietversoepeld.
§ 6.3.56.2.8 Andere beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot alle waterstaatswerkenin of
bij rijkswateren
Artikel 6.39 (toepassingsbereik6.49(beperkingengebiedactiviteiten)
1.Activiteitenbinneneenbeperkingengebiedmetbetrekkingtoteenwaterstaatswerkin beheerbijhet
Rijk,waaropdeparagrafen6.2.1totenmet6.2.7nietvantoepassingzijn,zijn
beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtotdatwaterstaatswerkalsbedoeldinartikel
6.1.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingophetuitvoerenvanonderhoudofherstel van
waterstaatswerkendoorofnamensdewaterbeheerder. Dezeparagraafisvantoepassingop
beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtoteen waterstaatswerk.
Artikel 6.40 (stabiliteitoever6.50(aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Methet
oogophetbeperkenvanoverstromingenenwateroverlastenhetvervullenvan maatschappelijke
functiesdoorwatersystemenwordtdestabiliteitvanoeverconstructies nietingevaargebracht.
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenoppervlaktewaterlichaaminbeheerbij hetRijkte
verrichten,geldtvoordeactiviteiten,bedoeldinartikel6.49,alshetgaatomhet plaatsen,storten,
neerleggen,latenstaanoflatenliggenvanmaterieel,materialen,vaste substantiesofvoorwerpentussen1
oktoberen1april.
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2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenwaterkeringinbeheerbijhetRijkte verrichten,geldt
voordeactiviteiten,bedoeldinartikel6.18,alshetgaatom: a.hetverrichtenvanwerkzaamheden, b.het
plaatsen,storten,neerleggen,latenstaanoflatenliggenvanmaterieel,materialen, vastesubstantiesof
voorwerpen.
Artikel 6.41 (uitvoeringsvoorschriften6.51(melding)
1. Met Het oogophetbeperkenvanoverstromingenenwateroverlastenhetvervullenvan
maatschappelijkefunctiesdoorwatersystemenwordtnabeëindigingvantijdelijke activiteitenhet
gebruiktedeelvanhetoppervlaktewaterlichaam,dewaterkeringofhet bijbehorendekunstwerk,als
datredelijkerwijsmogelijkis,weerindeoorspronkelijkestaat teruggebracht.isverbodendeactiviteit,
bedoeldinartikel6.49,teverrichtenzonderditten minstevierwekenvoorhetbeginervantemelden.
2. TijdensHetisverbodenbij het verrichten van de activiteit blijfthet oppervlaktewaterlichaam,de
waterkeringofhetbijbehorendekunstwerkbereikbaarvoorhet bevoegdgezag.aftewijkenvande
gegevensenbescheidendiebijdemeldingzijnverstrekt, zonderdittenminstevierwekenvoordie
afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat: a.deaardenmaximaleomvangvandeactiviteit, b.een
situatietekeningmeteenschaalvantenminste1:10.000,waaropde activiteitis
aangegeven.
3.Ditartikelisnietvantoepassing: a.alsdeactiviteitalsvergunningplichtisaangewezeninartikel6.50, b.
ophetplaatsen,storten,neerleggen,latenstaanoflatenliggenvanmaterieel,materialen, vaste
substantiesofvoorwerpenvoortenhoogsteeenweek.
Artikel6.52 (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteit,bedoeldinartikel6.49, wordende
volgendegegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrekt: a.deverwachtedatum
vanhetbeginvandeactiviteit,en b.deverwachteduurervan.
2.Ditartikelisnietvantoepassing: a.alsdeactiviteitalsvergunningplichtisaangewezeninartikel6.50, b.
ophetplaatsen,storten,neerleggen,latenstaanoflatenliggenvanmaterieel,materialen, vaste
substantiesofvoorwerpenvoortenhoogsteeenweek.
3. Het gebruikte materiaal en materieel wordt op tijd verwijderd als overstroming of
wegslag hiervan door hoog water dreigt.
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§ 6.3.6 Beperkingengebiedactiviteiten bij vaarwegen
Artikel6.42 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingop
beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtoteen vaarweg.
Artikel6.43 (doorvaart) Methetoogophetvervullenvandefunctievaarwegdoorhet
oppervlaktewaterlichaam wordtde
doorvaart van de scheepvaart niet belemmerd, zowel in de breedte als in de hoogte.
Artikel6.44 (doorvaart)
1.Methetoogophetveiligegebruikvandevaarwegwordendezichtlijnenvoorde scheepvaart
nietgehinderd.
2.Erwordtgeenhindervoorradarveroorzaakt.
3. Werken of onderdelen daarvan, materiaal en materieel steken niet uit de damwand.
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HOOFDSTUK 7 ACTIVITEITEN MET BETREKKINGTOTIN DE ZEENOORDZEE

Afdeling 7.1 Algemeen
Artikel 7.1 (exclusieveeconomischezoneactiviteiten)
Deregelsin1. Dit hoofdstuk voorgaatoverdevolgendeactiviteiten:
a. beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot eenhet waterstaatswerk deNoordzee,
b. beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een installatie in eenhet
waterstaatswerk deNoordzee, c.lozingsactiviteitenophetoppervlaktewaterlichaamdeNoordzee,
cd. stortingsactiviteiten op zee,
d.ontgrondingsactiviteiten,en
e. mijnbouwactiviteitenontgrondingsactiviteiten indeNoordzee, zijn ook van
toepassing in de exclusieve economische zone. f.mijnbouwactiviteiteninde
Noordzee, g.wateronttrekkingsactiviteiteninhetoppervlaktewaterlichaamde
Noordzee.
2.Dithoofdstukgaatnietover: a.activiteitenaanboordvanvaartuigenofluchtvaartuigeninzee,voor
zoverdieactiviteiten samenhangenmetofvoortvloeienuithetnormalegebruikvanhetvaartuigof
luchtvaartuig, mitsdatgebruikniettendoelheefthetzichontdoenvanstoffen, b.activiteitenaanboord
vanoorlogsschepen,marinehulpschepenenandereschependiein gebruikzijnvoordeuitvoeringvande
militairetaak,ongeachthunnationaliteit.
Artikel 7.2 (toepassingsbereik:activiteitenoogmerken) Deafdelingen7.1totenmet7.3zijn
vantoepassingopdevolgendeactiviteitenmetbetrekking tot
deNoordzee:
a1. Deregelsinafdeling7.2over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een
waterstaatswerk, lozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaam,stortingsactiviteitenopzeeen
wateronttrekkingsactiviteiten b.beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtoteeninstallatie in
een waterstaatswerk, c.lozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaamofeenzuiveringtechnisch
werk, d.stortingsactiviteitenopzee,
e.ontgrondingsactiviteiten,en f.
mijnbouwactiviteiten.
Artikel7.3(toepassingsbereik:belangen)
1.Deregelsindeafdelingen7.1totenmet7.3 zijn gesteld met het oog op:
a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste,
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen, en
c. de vervulling van de maatschappelijke functies die op grond van de wet aan watersystemen
zijn toegekend.
2. De regels in deafdelingen7.1totenmet7.3afdeling7.2 over beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een installatie in een waterstaatswerk zijn ook gesteld met het oog op het
waarborgen van de veiligheid.
3. De regels in deafdelingen7.1totenmet7.3afdeling7.2 over mijnbouwactiviteiten zijn ook
gesteld met het oog op de evenwichtige toedeling van functies aan locaties en: a.het
waarborgenvandeveiligheid,en
b.deevenwichtigetoedelingvanfunctiesaanlocaties. hetwaarborgen4.Deregelsinafdeling7.2over
ontgrondingsactiviteitenzijngesteldmethet oogopdedoelen van de veiligheidwet.
Artikel 7.47.3 (bevoegd gezag Onze Minister)
1.Vooreenbeperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenwaterstaatswerk,een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenandereinstallatiedaneen mijnbouwinstallatiein
eenwaterstaatswerk,eenstortingsactiviteitopzee,eenlozingsactiviteit opeen
oppervlaktewaterlichaam,eenontgrondingsactiviteiteneenwateronttrekkingsactiviteit is Onze
Minister is het bevoegd gezag:
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a.waaraaneenmeldingwordtgedaan,
ab. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of
bc. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen,.
2.Vooreenbeperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenmijnbouwinstallatieineen
waterstaatswerkeneenmijnbouwactiviteitisOnzeMinistervanEconomischeZakenhet bevoegd
gezag:
ca. waaraan een melding wordt gedaan, of
db. waaraandat een mededelingwordtgedaan.maatwerkvoorschriftkanstellen,of c.datbeslistop
eenaanvraagomtoestemmingomeengelijkwaardigemaatregeltetreffen.
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Artikel7.4(normadressaat)
Aandithoofdstukwordtvoldaandoordegenediedeactiviteitverricht.
Artikel 7.5 (specifieke zorgplicht)
1. EeniederDegene die activiteiteneenbeperkingengebiedactiviteit met betrekking tot de
Noordzeeeenwaterstaatswerk,beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenandere installatie
daneenmijnbouwinstallatieineenwaterstaatswerk,stortingsactiviteitopzee, lozingsactiviteitopeen
oppervlaktewaterlichaam,ontgrondingsactiviteit,mijnbouwactiviteitof wateronttrekkingsactiviteit
verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat ditdie nadelige gevolgen kan hebben
voor de belangen,bedoeld in artikel 7.3genoemde belangen7.2, is verplicht:
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs vandiegene kunnen worden gevraagd om
die gevolgen te voorkomen,
b. alsdiegevolgennietkunnenwordenvoorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken, en
c. als dezenietdiegevolgenonvoldoende kunnen worden voorkomenbeperkt, endie c.die
activiteit achterwege te laten als dat redelijkerwijs vandiegene kan worden gevraagd alsdie
gevolgenonvoldoendekunnenwordenbeperkt.
2. Voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk houdt deze
verplichtingplicht in ieder geval in dat:
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a. een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit van een
oppervlaktewaterlichaamwordtallepassendemaatregelenwordengetroffenomongewone
voorvallenendenadeligegevolgendaarvante voorkomen,
b. waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van eennadelige
gevolgenvoordeecologischetoestandvanhet oppervlaktewaterlichaam doorde activiteit
wordtvoorkomenof zo veel mogelijk wordtbeperktwordenvoorkomen, en c.nabeëindiging
vaneenactiviteithetdeelvanhetwaterstaatswerkdatisgebruiktzo veelmogelijkinde
oorspronkelijkestaatwordtteruggebracht, d.hetwaterstaatswerktijdenshetuitvoerenvande
activiteitbereikbaarblijftvoorhet bevoegdgezag,en
e. het gebruikte materiaal en materieel op tijd wordt verwijderdalsoverstromingof
wegslag hiervan dreigt.
3.Voorbeperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtoteenwaterstaatswerkdatde functie
vaarwegheeft,houdtdezeplicht,inaanvullingophettweedelid,iniedergeval ookindat:
a.de doorvaart van de scheepvaart niet wordt belemmerd, b.de
zichtlijnenvoordescheepvaartnietwordengehinderd,en
c. resterendeonvermijdbarewaterstandseffectenwordengecompenseerdradarnietwordt
gehinderd.
34. Voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een installatie in een
waterstaatswerk houdt deze verplichtingplicht in ieder geval in dat nadelige gevolgen voor het
veilig en doelmatig gebruik van installaties in een waterstaatswerk worden voorkomen.
45. Voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam ofeenzuiveringtechnischwerk houdt
deze verplichtingplicht in ieder geval in dat:
a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
b. de beste beschikbare technieken worden toegepast, en
c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt., d.allepassendemaatregelen
wordengetroffenomongewonevoorvallenendenadelige gevolgendaarvantevoorkomen, e.
lozingenopeenoppervlaktewaterlichaamdoelmatigkunnenwordenbemonsterd, f.metingen
representatiefzijn,en g.meetresultatenopgeschiktewijzewordengeregistreerd,verwerkten
gepresenteerd.
56. Voor mijnbouwactiviteiten houdt deze verplichtingplicht in ieder geval in dat:
a. het belang van de veiligheid in relatie tot de scheepvaart is gewaarborgd,
b. het belang van het kunnen uitvoeren van activiteiten die betrekking hebben op
de landsverdediging is gewaarborgd.
7.Voorwateronttrekkingsactiviteitenhoudtdezeplichtiniedergevalindatnadeligegevolgen voorde
ecologischetoestandvanhetoppervlaktewaterlichaamzoveelmogelijkworden voorkomen.
Artikel 7.6 (maatwerkvoorschriften)
1.Eenmaatwerkvoorschriftkanwordengesteldoverdeonderwerpenindeparagrafen7.2.1 totenmet
7.3.7.
2.Tenzijdatindieparagrafenandersisbepaald,kanmeteenmaatwerkvoorschrift worden
afgewekenvandeartikelenindieparagrafen,metuitzonderingvan: a.meldingsplichten,of
b.meet-ofrekenmethoden.
3.Eenmaatwerkvoorschriftkanwordengesteldomdebelangen,genoemdinartikel
7.3,tewaarborgenofbeschermen.
4.Eenmaatwerkvoorschriftkanopaanvraagookwordengesteldomdebelangenvan degenediede
activiteitverrichttebehartigen,voorzoverdebelangen,genoemdinartikel
7.3,zichdaarniettegenverzetten.
In deze afdeling wordt de mogelijkheid geboden aan het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften te
stellen. Verplichtingen uit Europees of internationaal recht kunnen aanleiding zijn om deze mogelijkheid te
beperken. Er wordt nog onderzocht bij welke onderwerpen zulke verplichtingen aan de orde zijn.

Afdeling7.2Richtingaanwijzer
§ 7.2.1 Bouwwerken
Artikel7.7(toepassingsbereik)
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1.Eenmaatwerkvoorschriftofeenvergunningvoorschriftalsbedoeldinartikel5.35vandewet kanworden
gesteldoverdeonderwerpeninartikel7.5enafdeling7.2,metuitzonderingvan debepalingen:
a.waarinbeperkingengebiedactiviteiten,stortingsactiviteiten,
lozingsactiviteiten,ontgrondingsactiviteitenofmijnbouwactiviteitenzijn
benoemd,
b.overmeldingen,en c.overmeet-of
rekenmethoden.
2.Meteenmaatwerkvoorschriftofvergunningvoorschriftkanwordenafgewekenvanafdeling
7.2,tenzijdaarinandersisbepaald.
3.Eenmaatwerkvoorschriftkannietwordengesteldalsovereenonderwerpeenvoorschrift aaneen
vergunningkanwordenverbonden.
4.OphetstellenvaneenmaatwerkvoorschriftzijndevolgendeartikelenvanhetBesluit kwaliteit
leefomgevingvanovereenkomstigetoepassing,waarbijvoor“deaanvraag”en“de
omgevingsvergunning”wordtgelezen“hetmaatwerkvoorschrift”envoor“verleend”wordt gelezen
“gesteld”: a.opeenmaatwerkvoorschriftovereenbeperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtot een
waterstaatswerk:artikel8.70, b.opeenmaatwerkvoorschriftovereenbeperkingengebiedactiviteitmet
betrekkingtot eeninstallatieineenwaterstaatswerk:artikel8.1, c.opeenmaatwerkvoorschriftovereen
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaam: deartikelen8.70,8.74,tweedeenderdelid,en8.78, d.
opeenmaatwerkvoorschriftovereenstortingsactiviteitopzee:deartikelen8.70en8.73, e.opeen
maatwerkvoorschriftovereenontgrondingsactiviteit:artikel8.62,eersteenderdelid, f.opeen
maatwerkvoorschriftovereenmijnbouwactiviteit:artikel8.3,en g.opeenmaatwerkvoorschriftovereen
wateronttrekkingsactiviteit:deartikelen8.70en
8.75,eerstelid.
5.Bijhetstellenvaneenmaatwerkvoorschriftovereenontgrondingsactiviteitwordt rekening
gehoudenmetdegronden,bedoeldinartikel8.62,tweedelid,onderaenb, vanhetBesluit
kwaliteitleefomgeving.
Artikel7.7(algemenegegevensbijeen meldingofhet verstrekkenvan
gegevensenbescheiden)
1.Eenmeldingwordtondertekendenbevattenminste: a.deaanduidingvande
activiteit, b.denaamenhetadresvandegenediedeactiviteitgaatverrichten,en c.
dedagtekening.
2.Tenhoogste48uurnaeenwijzigingvandenaamofhetadreswordendiegewijzigde gegevensaan
hetbevoegdgezagverstrekt.
3.Heteersteentweedelidzijnvanovereenkomstigetoepassingophetverstrekkenvan gegevens
enbescheidenaanhetbevoegdgezag.
Artikel7.8(gegevensenbescheidenvoor maatwerkopinitiatiefvan bevoegd gezag)Op
verzoekvanhetbevoegdgezagwordendegegevensenbescheidenverstrekt dienodigzijnvoorhet
stellenvaneenmaatwerkvoorschriftopinitiatiefvanbevoegdgezag, voorzoverdegenediedeactiviteit
verrichterredelijkerwijsdebeschikkingoverkankrijgen.

Afdeling7.2Inhoudelijkeregels
§ 7.2.1 Bouwwerken, objecten en andere werken
Artikel7.9(beperkingengebiedactiviteitenlozingsactiviteit) Dezeparagraafisvan
toepassingop1. Het bouwen, renovereninstandhouden, onderhouden enof slopen van
bouwwerken inen het maken,plaatsen, instandhoudenenverwijderenvanwerkendiegeen
bouwwerkenzijnenandereobjecten,in het
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beperkingengebied met betrekking tot hetwaterstaatswerk de Noordzee, metuitzondering
vanwindparkenzijnbeperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtotdatwaterstaatswerk als
bedoeldinartikel7.1.
Artikel7.8(aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel7.9(aanwijzingalgemeneregels/module)
Degenediedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvoor:
a2. Het lozenbij reinigen en, conserveren,bouwen,renoverenofslopen van bouwwerken,
bedoeldinparagraaf7.3.1, inofbijhetoppervlaktewaterlichaamdeNoordzeezijn lozingsactiviteiten
opeenoppervlaktewaterlichaamalsbedoeldinartikel7.1.
b. het lozen bij bouwen, renoveren en slopen, bedoeld in paragraaf 7.3.2, c.
beperkingengebiedactiviteitenNoordzeealgemeen,bedoeldinparagraaf7.3.3,en

d.beperkingengebiedactiviteitenbijvaarwegen,bedoeldinparagraaf7.3.4.
Artikel7.10 (melding)
1.Hetisverbodenbouwwerkentebouwen,terenoveren,teonderhoudenenteslopen zonderdit
tenminstevierwekenvooraanvangvandieactiviteitentemelden.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingvoorzovervooreenactiviteiteenvergunningisvereist.
3. HeteerstelidDezeparagraaf is niet van toepassing op reinigingswerkzaamhedendieperiodiek
wordenuitgevoerdenwaarbijuitsluitendvuilafzettingwordtverwijderd.:
4. Een melding over het bouwen, renoveren of slopen van een bouwwerk bevat het
werkplan,bedoeldinartikel7.29.
5a. Eenmeldingoverhetonderhoudenvaneenbouwwerkbevathetwerkplan,windparkenals bedoeld in
artikel 7.25.7.23, b.uitstroomvoorzieningenalsbedoeldindeartikelen7.44en7.55, c.installatiesvoor
hetkwekenvanconsumptievis,hetkwekenofhoudenvan ongewerveldewaterdieren,hettelenvan
waterplantenofhetinvangenvanmosselzaadals bedoeldinartikel7.39.
§ 7.2.2 Grondverzet
Artikel7.11 (toepassingsbereik) Dezeparagraafis4.Heteerstelidisniet van
toepassing op het ontgraven, verplaatsenoftoepassenvangrondofuitvoerenvan
onderhoudofherstelvan waterstaatswerkendoorofnamensdewaterbeheerder.
baggerspecie in het beperkingengebied met betrekking tot de Noordzee.
Artikel 7.127.10 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel7.13 (aanwijzingalgemeneregels/module) Degenediedeactiviteitverricht,
voldoetaanderegelsvoor: a.beperkingengebiedactiviteitenNoordzeealgemeen,bedoeldin
paragraaf7.3.3,en b.beperkingengebiedactiviteitenbijvaarwegen,bedoeldinparagraaf
7.3.4.
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtothetwaterstaatswerkdeNoordzeete verrichten,geldtvoor
deactiviteiten,bedoeldinartikel7.9,alsverrichtbuitendezonetussen deduinvoetendelaagwaterlijn,bij:
a.hetmaken,plaatsenofinstandhoudenvaneenbodemverharding, b.hetbouwen,maken,plaatsen,ofin
standhoudenvaneeninstallatiealsbedoeldin artikel60vanhetVN-Zeerechtverdragofeenkabelofleiding,
en c.hetbouwenofinstandhoudenvaneenbouwwerkofhetmaken,plaatsenofinstand
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houdenvaneenwerk,datgeenbouwwerkis,ofanderobject,anders danbedoeldondera
enb.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtothetwaterstaatswerkdeNoordzeete verrichten,geldtvoor
deactiviteiten,bedoeldinartikel7.9,alsverrichtbinnendezonetussen deduinvoetendelaagwaterlijn,bij:
a.hetbouwen,maken,plaatsenofinstandhoudenvaneenbouwbordofhetplaatsenvan materiaalen
materieelomeenwerkofonderhoudtekunnenuitvoerenvan1oktobertot1 april,
b.hetbouwenofinstandhoudenvaneenniet-permanentbouwwerkvan1oktobertot1april, c.hetbouwen,
maken,plaatsenofinstandhoudenvaneenkabelofleiding, d.hetbouwenofinstandhoudenvaneen
bouwwerkofhetmaken,plaatsenofinstand houdenvaneenwerk,datgeenbouwwerkis,ofanderobject,
andersdanbedoeld ondera
tot en met c.
Artikel 7.147.11 (melding)
1. Het is verboden zeewaartsvan de doorgaandeNAPmin20meter-dieptelijneen
ontgrondingsactiviteitactiviteiten,bedoeldinartikel7.9, te verrichten in verband met het
testenvanmaterieelenonderzoeknaarwinbarehoeveelhedenvananderevastestoffen dan
schelpen, zonder dit ten minste vier weken voor aanvangvandieactiviteithetbegin ervan te
melden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
23. DeEen melding bevat: a.deaardenomvangvanhetbouwwerk,werk,datgeenbouwwerkis,of
andereobject, b.eensituatietekeningmeteenschaalvantenminste1:10.000,waaropde activiteitis
aangegeven,en
a. naam, type en registratiegegevens van de te gebruiken schepen, b.delocatie
vandeontgrondingincoördinaten,metopgavevanhetgebruikte coördinatenstelsel,
c. de oppervlakte, de wijze van uitvoering en de maximale diepte van de ontgronding.
§ 7.2.3 Windparken
Artikel7.15 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, onderhouden en verwijderen van
windparken
in het beperkingengebied met betrekking tot de Noordzee.
Artikel7.16 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel7.17 (aanwijzingalgemeneregels/module)
Degenediedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvoor:
ac. voor het lozenbij reinigen enof conserveren van bouwwerkeneenbouwwerk:hetwerkplan,
bedoeld in paragraaf7.3.1artikel7.13, enof
bd. beperkingengebiedactiviteitenwindparkenvoor hetbouwen,renoverenofslopenvaneen
bouwwerk: het werkplan, bedoeld in paragraaf7.3.5artikel7.14.
Artikel7.18 (melding)
1.Hetisverbodeneenwindparkaanteleggen,teonderhoudenofteveranderenzonder dittenminste
vierwekenvooraanvangvandieactiviteitentemelden.
24. HeteerstelidDitartikel is niet van toepassing:
a.alsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezeninartikel7.10,
b. op reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij
uitsluitendalleen vuilafzetting wordt verwijderd.,
3.Eenmeldingoverhetaanleggenofveranderenvaneenwindparkbevat:
a. de locatie en het ontwerp van de turbines en andere installaties die deel uitmaken van het
windpark,c.ophetbouweneninstandhoudenvanbouwwerkenenhetmaken,plaatsenenin standhouden
vanwerken,diegeenbouwwerkenzijn,enandereobjecten,diekleinerzijndan
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1m3,
bd. op het tracéslopen van deexportkabelendevanhetwindparkdeeluitmakende
kabels,bouwwerkenenhetverwijderenvanwerken,diegeenbouwwerkenzijn,enandere objecten,
of
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e.ophetmaken,ofvoornietmeerdaneenweekplaatsenofinstandhoudenvanwerkendie geen
bouwwerkenzijn,ofandereobjecten,metuitzonderingvanvisnettenenfuikenineen vaargeul.
c.eenverklaringvaneenonafhankelijkedeskundigedathetontwerpvande
windturbines en andere installaties die deel uitmaken van het windpark voldoet aan de in
artikel7.38gesteldeeisen,
d. een beschrijving van de aan te brengen veiligheidsvoorzieningen en de plaatsing daarvan
aan de windturbines en andere installaties in overeenstemming met 7.39,
e. de plannen, bedoeld in de artikelen 7.37 en 7.42.
4. Een melding over het reinigen en conserveren van een windpark bevat het werkplan,
bedoeld in artikel 7.25.
§ 7.2.4 Overige activiteiten met betrekking tot de Noordzee
Artikel7.19 (toepassingsbereik:activiteiten) Dezeparagraafisvantoepassingop
activiteitenmetbetrekkingtotdeNoordzee,waaropde paragrafen7.2.1totenmet7.2.3nietvan
toepassingzijn
Artikel7.20 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel7.21 (aanwijzingalgemeneregels/module) Degenediedeactiviteitverricht,
voldoetaanderegelsvoor: a.beperkingengebiedactiviteitenNoordzeealgemeen,bedoeldin
paragraaf7.3.3, b.beperkingengebiedactiviteitenbijvaarwegen,bedoeldinparagraaf7.3.4, c.
beperkingengebiedactiviteitenbijmijnbouwinstallaties,bedoeldinparagraaf7.3.6,en d.
stortingsactiviteitenopzee,bedoeldinparagraaf7.3.7.
Artikel 7.22 (melding7.11a(gegevensenbescheiden)
1. HetisverbodendevolgendeactiviteitenmetbetrekkingtotdeNoordzeeuittevoeren zonderdit
Ten minste vier weken voor aanvangtemeldenhetbeginvaneenvande activiteiten,bedoeldin
artikel7.9,wordendevolgendegegevensenbescheidenaanhet bevoegdgezagverstrekt: a.het
lozenvanafvalwaterafkomstigvaneencalamiteitenoefening,dieniet eencalamiteitenoefening
voorhetoefenenvanbrandbestrijdingstechnieken
is, b.hetlozenvanafvalwaterafkomstigvaneenbedrijfsmatigproceswaareenstofwordt gebruikt
ofkanontstaan,waarvooreensaneringsinspanningAgeldt.
2.Heteerstelidisnietvantoepassingvoorzovervooreenactiviteiteenvergunningisvereist.
3.Demeldingbevatdeaanduidingvandelocatievandeactiviteit,enbijmeldingbedoeld inheteerste
lid,onderb,ook:
a. de naam en CAS-nummers van de gebruikte stoffen en de stoffen die kunnen
ontstaanverwachtedatumvanhetbeginvandeactiviteit, en
b. de hoeveelheidstoffendietenhoogstegeloosdworden,inmicrogramperliterverwachteduur ervan.
2.Artikel7.11,vierdelid,isvanovereenkomstigetoepassing.
Afdeling7.3Inhoudelijkevoorschriften
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§ 7.3.1 Lozen bij reinigen en conserveren van bouwwerken
Artikel7.23 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater of stoffen afkomstig van het
reinigen of conserveren van bouwwerken in, of in de buurt van een oppervlaktewaterlichaam,
metuitzonderingvanreinigingswerkzaamhedendieperiodiekwordenuitgevoerdenwaarbij uitsluitend
vuilafzettingwordtverwijderd.
Artikel 7.24 (7.12 (bijreinigenenconserveren geen afvalwater lozen)
Het afvalwater datontstaatbijafkomstigvanhet reinigen of conserveren vanbouwwerken wordt niet
geloosd.
Artikel 7.257.13 (maatregelen en werkplan bijreinigenenconserveren)
1. Met het oog op het voorkomen datstoffendiewordengebruiktofdievrijkomenin eenof
beperkenvandeverontreinigingvanhet oppervlaktewaterlichaam terechtkomen wordtde
Noordzee,wordtbijhetreinigenofconserverenvanbouwwerken:
a. gehandeld conformvolgens een werkplan overdewerkwijze,datwordtvastgestelddoor
degenediebouwwerkenconserveertofreinigt, en
b. een hulpconstructie toegepast die is afgestemd op de gebruikte techniek, de gebruikte
stoffen en de stoffen die kunnen vrijkomen.
2. In het werkplan is in ieder geval beschreven:
a. welke technieken worden toegepast,
b. welke stoffen kunnen vrijkomen endewaterbezwaarlijkheidvandezestoffen, c.
welke stoffen worden gebruikt endewaterbezwaarlijkheidvandezestoffen,
d. de uitvoering van de vloer, de zijwanden en de bovenzijde van de hulpconstructie,
e. de omvang van het bouwwerk dat wordt gereinigd of geconserveerd en de omvang
van de hulpconstructie,
f. of de constructie wordtvoorzienvaneen afzuiging met permanente onderdruk heeft, g.
de wijze van opvang van afvalwater, als natte technieken worden gebruikt, en
h. de aanvullende maatregelen die genomen worden als gewerkt wordt bij een windsnelheid
van meer dan achtmeterperseconde8m/s.
Artikel7.26 (emissiegrenswaardeafzuiginglucht) Alsluchtvanuiteenhulpconstructievia
afzuigingnaarbuitentoewordtafgevoerdisvoordie lucht
de emissiegrenswaarde voor stof 10 mg per Nm.
Artikel7.27 (normbladmeting)
Op een meting van stof is NEN/ISO 9096s van toepassing.
§ 7.3.2 Lozen bij slopen, renovatie en nieuwbouw
Artikel7.28 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingophetlozenvanstoffen
afkomstigvanhetslopenvan bouwwerken,renovatiewerkzaamhedenof
nieuwbouwwerkzaamhedenaanbouwwerken,in, ofindebuurtvaneenoppervlaktewaterlichaam.
Artikel 7.297.14 (werkplan bijbouwen,renoverenenslopen)
Met het oog op het voorkomen enof beperken van de verontreiniging van een
het oppervlaktewaterlichaam deNoordzee wordt bijhetbouwen,renoverenofslopenvan
bouwwerken gehandeld volgens een werkplan waarin in ieder geval is beschreven:
a. hoe hetslopenofdewerkzaamhedenaaneenbouwwerkwordenuitgevoerdwordtgebouwd,
gerenoveerdofgesloopt, en
b. welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stoffen die voorde
werkzaamheden worden gebruikt of die vrijkomen, in het oppervlaktewaterlichaam terecht
komen.
§ 7.3.3 Beperkingengebiedactiviteiten Noordzee algemeen
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Artikel7.15 (beperkenstof inhet oppervlaktewaterlichaam) Alsluchtvanuiteen
hulpconstructieviaafzuigingnaarbuitentoewordtafgevoerd, isvoordie lucht
de emissiegrenswaarde voor stof 10 mg/Nm3, gemeten in een eenmalige meting.
Artikel 7.30 (toepassingsbereik7.16(normbladmeting)
OpeenmetingvanstofisNEN/ISO9096vantoepassing.
§ 7.2.2 Grondverzet
Artikel7.17 (beperkingengebiedactiviteitenontgrondingsactiviteit)
1.Hetontgravenofverplaatsenvangrondofbaggerspecieinhetbeperkingengebiedmet betrekking
tothetwaterstaatswerkdeNoordzeeis: a.eenbeperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtotdat
waterstaatswerkalsbedoeldin artikel7.1,en b.eenontgrondingsactiviteitalsbedoeldinartikel7.1
alshetontgravenofverplaatsen plaatsvindtindeterritorialezeeofdeexclusieveeconomischezone.
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Dezeparagraafisvantoepassingopbeperkingengebiedactiviteiten2.Hettoepassenvan grondof
baggerspecieinhetbeperkingengebied met betrekking tot hetwaterstaatswerk de Noordzee
iseenbeperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtotdatwaterstaatswerk alsbedoeldinartikel
7.1.
3.Heteerstelid,ondera,entweede lid zijn niet van toepassing op het uitvoeren van
onderhoudofherstelvanwaterstaatswerkendoorofnamensdewaterbeheerder.
Artikel 7.31 (stabiliteitoever7.18(aanwijzingvergunningvrijegevallen) Methetoog
ophetbeperkenvanoverstromingenenwateroverlastenhetvervullenvan maatschappelijke
functiesdoorwatersystemenwordtdestabiliteitvanoeverconstructies nietingevaargebracht.
1.Devolgendeontgrondingsactiviteitenkunnenzonderomgevingsvergunningwordenverricht: a.het
ontgrondenvoorhetbouwen,aanleggen,onderhouden,wijzigenofopruimen vanbouwwerken,wegen
enwaterstaatswerken,andersdanwatergangenen
vaargeulen, b.hetontgrondenvoorhetaanleggen,onderhouden,wijzigenofopruimenvan
watergangenenvaargeulenalsdezeactiviteitendoorofvanwegeOnzeMinisterworden verricht,
c.hetontgrondenvoorhetleggen,plaatsen,onderhouden,wijzigenofopruimenvan buizen,
kabels,palenendaarmeevergelijkbarevoorwerpen, d.hetdoenvaneenopgravingalsbedoeldin
artikel1.1vandeErfgoedwet, e.hetgravenvanslikgruppenomaanwastebevorderen,en f.het
ontgrondenvoorhettestenvanmaterieelenhetdoenvanonderzoeknaar winbarehoeveelheden
vananderevastestoffendanschelpen,alshetontgronden plaatsvindt:
1°.zeewaartsvandedoorgaandeNAP-min20meterdieptelijnzoalsbijministeriële regeling
isaangewezen,en
2°.opeenafstandvantenminste500mvaneenoefen-enschietgebied,buisleidingen, kabels,
oevers,anderevasteobjectenofbekendeofteverwachtenarcheologische monumenten.
2.Heteerstelid,onderf,isalleenvantoepassingalsnietmeerdantienreizenworden uitgevoerdende
hoeveelheidvastestoffendiewordtgewonnennietmeerisdan40.000m3 perontgronding.
Artikel7.19 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtothetwaterstaatswerkdeNoordzeete verrichten,geldtvoor
deactiviteiten,bedoeldinartikel7.17,alsverrichtbuitendezone tussendeduinvoetendelaagwaterlijn,bij:
a.hetmakenofinstandhoudenvaneenbodemophogingoflandaanwinning, b.hetaanbrengenvaneen
suppletieofhetverrichtenvaneenanderehandelingdie eenlandwaartseverplaatsingvandekustlijntot
gevolgkanhebben.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtothetwaterstaatswerkdeNoordzeete verrichten,geldtvoor
deactiviteiten,bedoeldinartikel7.17,alsverrichtbinnendezone tussendeduinvoetendelaagwaterlijn,
bij: a.hetmakenofinstandhoudenvaneenzandbanketophetstranddathogerisdan6m bovenNAPof,
kustdwars,brederisdan25m,gemetenbovenophetbanketvanafhet duinfront, b.hetverplaatsenvan
zandophetstrand,andersdanbedoeldondera,voorzoverhet
betreft meer dan 20 m3 per strekkende meter, en c.hetgecombineerdbinneneenkalenderjaar
verrichtenvandeactiviteiten,bedoeldondera enb,dieiedervoorzichonderdeindieonderdelen
genoemdemaatvoeringseisenblijven.
Artikel 7.32 (uitvoeringsvoorschriften7.20(melding)
1.Methetoogophetbeperkenvanoverstromingenenwateroverlastenhetvervullenvan
maatschappelijkefunctiesdoorwatersystemenwordtnabeëindigingvantijdelijkeactiviteiten het
gebruiktedeelvanhetoppervlaktewaterlichaam,dewaterkeringofhetbijbehorende kunstwerk,
wanneerdatredelijkerwijsmogelijkis,weerindeoorspronkelijkestaat teruggebracht.
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel7.17,eerstelid,ondera,oftweede lid,te
verrichtenzonderdittenminstevierwekenvoorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie
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afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a.deaardenmaximaleomvangvandeactiviteit,en
2b. Tijdenseensituatietekeningmeteenschaalvantenminste1:10.000,waarop de
activiteit blijfthetoppervlaktewaterlichaam,dewaterkeringofhetbijbehorende
kunstwerkbereikbaarvoorhetbevoegdgezagisaangegeven.
3. Het gebruikte materiaal en materieel wordt tijdig verwijderd als overstroming of wegslag
hiervan door hoog water dreigt.
§ 7.3.4 Beperkingengebiedactiviteiten bij vaarwegen
Artikel7.33 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafis4.Ditartikelisniet van toepassing opbeperkingengebiedactiviteitenmet
betrekkingtoteen:
vaarweg.
Artikel7.34 (doorvaart) Methetoogophetvervullenvandefunctievaarwegdoorhet
oppervlaktewaterlichaamwordt de
doorvaart van de scheepvaart niet belemmerd, zowel in de breedte als in de hoogte.
Artikel7.35 (doorvaart)
1.Methetoogophetveiligegebruikvandevaarwegwordendezichtlijnenvoorde scheepvaart
nietgehinderd.
2.Erwordtgeenhindervoorradarveroorzaakt.
3.Werkenofonderdelendaarvan,materiaalenmaterieelstekennietuitdedamwand.
§ 7.3.5 Beperkingengebiedactiviteiten windparken
Artikel7.36 (toepassingsbereik) Dezeparagraafisvantoepassingop
beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtotde Noordzee
a.alsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezeninartikel7.19,of
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b. op het ontgraven, verplaatsen of toepassen van ten hoogste 5 m3 grond of baggerspecie.
Artikel7.20a (gegevensenbescheiden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvanactiviteitartikel7.17,eerstelid,ondera,of tweedelid,
wordendevolgendegegevensenbescheidenaanhetbevoegdgezagverstrekt: a.deverwachtedatum
vanhetbeginvandeactiviteit,en
b.deverwachteduurervan.
2.Ditartikelisnietvantoepassing:
a.alsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezeninartikel7.19,of
b. op het ontgraven, verplaatsen of toepassen van ten hoogste 5 m3 grond of baggerspecie.
Artikel7.21 (gegevensenbescheidenbijontgrondingen) Tenminstevierwekenvoorhetbegin
vaneenontgrondingsactiviteitalsbedoeldinartikel7.18, eerstelid,onderf,wordendevolgendegegevens
enbescheidenaanhetbevoegdgezag verstrekt: a.denaam,hettypeenregistratiegegevensvande
schependiezullenwordengebruikt, b.eenkaart met een schaal van ten minste 1:5.000, met daarop
de locatie van de ontgronding,delocatiesvanbuisleidingen,kabels,oevers,anderevasteobjectenof
bekende ofteverwachtenarcheologischemonumentenendecoördinatenervan,metopgavevanhet
coördinatenstelseldatwordtgebruikt, c.demaniervanontgrondenendeoppervlakteenmaximalediepte
vandeontgronding, d.deverwachtehoeveelheidendeaardvandestoffendiemetdeontgrondinggewonnen
zullenworden,endebestemmingvandezestoffen, e.hetverwachtetijdstipvanhetbeginvandeactiviteit,en
f.deverwachteduurervan.
Artikel7.22 (gegevensenbescheidenbijeen archeologischetoevalsvondst)
1.Alsbijeenontgrondingsactiviteiteenvondstwordtgedaanwaarvanredelijkerwijsvermoed kanworden
datheteenarcheologischevondstalsbedoeldinartikel1.1vandeErfgoedwetis, isartikel5.10vandiewet
vanovereenkomstigetoepassing.
2.Debeschikbaregegevensenbescheidendieinformatiekunnenverschaffenoverde
aanwezigheidofdeteverwachtenaanwezigheidvaneenarcheologischmonument, worden
verstrektaanOnzeMinistervanOnderwijs,CultuurenWetenschap.
§ 7.2.3 Windparken
Artikel7.23 (beperkingengebiedactiviteit)
1.Hetaanleggen,instandhoudenofverwijderenvanwindparkeninhetbeperkingengebied
met
betrekkingtothetwaterstaatswerkdeNoordzeezijnbeperkingengebiedactiviteitenmet betrekking
totdatwaterstaatswerkalsbedoeldinartikel7.1.
2.Hetreinigen,conserveren,bouwen,renoverenofslopenvanwindparkeninhet
oppervlaktewaterlichaamdeNoordzeezijnlozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaam als
bedoeldinartikel7.1.
Artikel7.24 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteiten,bedoeldinartikel7.23,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevat:
a.overhetaanleggenofveranderenvaneenwindpark:
1°. de locatie en het ontwerp van de turbines en andere installaties die deel uitmaken van het
windpark,
2°.hettracévandeexportkabelendekabelsdiedeeluitmakenvanhetwindpark,
3°. een verklaring van een onafhankelijke deskundige dat het ontwerp van de windturbines en
andere installaties die deel uitmaken van het windpark voldoet aan artikel 7.32,
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4°.eenbeschrijvingvandeveiligheidsvoorzieningendiewordenaangebracht ende plaatsing
daarvanaandewindturbinesenandereinstallatiesinovereenstemmingmet artikel 7.33, 5°.
de plannen, bedoeld in de artikelen 7.31 en7.36,
b. overhetreinigenenconserverenvaneenwindpark: het werkplan, bedoeld in artikel 7.39.
4.Ditartikelisnietvantoepassingop reinigingswerkzaamhedendieperiodiekworden
uitgevoerdenwaarbijalleenvuilafzettingwordtverwijderd.
Artikel7.25 (gegevensenbescheiden bij de aanleg,hetveranderen en het verwijderen
vanwindparken.)
Artikel7.37 (mededelingen)
1. DeexploitantverstrektaanOnzeMinister Binnen drie maanden na het aanbrengen van de
funderingen vanhetwindparkwordenaanhetbevoegdgezag de gegevens van de feitelijke positie
van de funderingen en van de overige voorzieningendiedeeluitmaken van het windpark deel
uitmakendevoorzieningenverstrekt.
2. De exploitant verstrekt aan Onze Minister Binnen drie maanden na de aanleghet aanleggen van
een exportkabel worden aan het bevoegd gezag de gegevens van de feitelijke ligging van de
kabel verstrekt.
3. Onverwijld nadat een windpark, of kabels enschrootenandermateriaal zijn verwijderd,
doetdeexploitantdaarvanonmiddellijkmededelingaanOnzeMinisteren overlegtdaarbij
gegevenswordenaanhetbevoegdgezagdegegevensverstrekt waaruit dit blijkt.
Artikel7.26 (gegevensenbescheidenbijeen archeologischetoevalsvondst)
1.Alsbijhetaanleggen,instandhoudenofverwijderenvanwindparkeneenvondstwordt gedaan
waarvanredelijkerwijsvermoedkanwordendatheteenarcheologischevondstals bedoeldinartikel1.1
vandeErfgoedwetis,isartikel5.10vandiewetvanovereenkomstige toepassing.
42. De gegevenshoevenniettebeschikbaregegevensenbescheidendieinformatiekunnen
verschaffenoverdeaanwezigheidofdeteverwachtenaanwezigheidvaneenarcheologische vondst,
worden verstrekt alsdeexploitantdiegegevensal aan Onze Minister heeft verstrektvan
Onderwijs,CultuurenWetenschap.
Artikel7.27 (normadressaat:afwijkingvan dehoofdregel) Aandeartikelen7.28en7.29
wordtvoldaandoordeveroorzakervaneenongewoonvoorval, bedoeldinartikel19.1,tweedelid,vande
wet.
Artikel7.28 (informerenover een ongewoonvoorval) Hetbevoegdgezagenhet
Kustwachtcentrumwordenonverwijldgeïnformeerdovereen ongewoon
voorval.
Artikel7.29 (gegevensenbescheidenbijeen ongewoonvoorval) Zodradevolgendegegevens
enbescheidenbekendzijn,wordenzeaanhetbevoegdgezagen het
Kustwachtcentrumverstrekt: a.informatieoverdeoorzakenvanhetvoorvalendeomstandigheden
waaronderhetvoorval zichheeftvoorgedaan, b.gegevensdienodigzijnomdeaardendeernstvande
gevolgenvoordefysieke leefomgevingtekunneninschatten,en c.demaatregelendiezijngenomenof
wordenoverwogenomdenadeligegevolgenvan hetongewonevoorvaltevoorkomen.
Artikel7.30 (afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschrift)
Meteenmaatwerkvoorschriftwordendeartikelen7.27totenmet7.29nietversoepeld.
Artikel 7.377.31 (uitvoeringsplan)
1. DeaanlegenMet het verwijderenvanoogopdeveiligheidopdeNoordzeeworden een windpark of
van een exportkabel wordenuitgevoerdaangelegdenverwijderd volgens een door deexploitant
opgesteldplanuitvoeringsplan.
2. Het plan bevat ten minste de volgende gegevens:
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a. een omschrijving van de werkzaamheden,
b. een tijdschema voor het uitvoeren van de werkzaamheden,
c. een opgave van de vaartuigendie bij de werkzaamheden intezettenvaartuigenworden
ingezet,
d. een beschrijving van de maatregelen om het scheepvaartverkeer te waarschuwen.
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3.Alsbijhetaanleggenofverwijderenvaneenwindparkofexportkabelernstigenadelige gevolgen
voorhetveiligofdoelmatiggebruikvandeNoordzeedreigenoptetredenofzijn opgetreden,worden
hetbevoegdgezagenhetKustwachtcentrumdaaroveronverwijld geïnformeerd.
Artikel 7.387.32 (constructieve eisen windturbine)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid op de Noordzee zijn windturbines en
andere installaties die deel uitmaken van een windpark voldoende sterk om de krachtendie
wordenverwacht als gevolg van windsterkte, golfslag, zeestroming en gebruik van de
turbines te verwachtenkrachtente weerstaan.
2. De sterkte van de windturbines en andere installaties blijkenblijkt uit een verklaring, dieis
opgesteld door een onafhankelijke deskundige. De deskundige toetst aan een in de praktijk
beproefd stelsel van normen die betrekking hebben op het ontwerp van installaties in een
windpark.
Artikel 7.397.33 (herkenningstekens en bakens)
1. Met het oog op het veilige gebruik van de Noordzee door lucht- en scheepvaartverkeer
isheeft een windpark voorzienvan herkenningstekens en bakens.
2. De herkenningstekens en bakens voldoen aan IALA-aanbeveling O-139 (markeringvan
kunstmatige offshore constructies) en aan de door de Britse luchtvaartautoriteit uitgegevenen
richtlijn CAP 764 (beleidenrichtlijnenvoorwindturbines).
3.Deononderbrokenwerkingvandebakensisgewaarborgd.
43. Het windpark isvoorzienvanheeft controle-, waarschuwings- en besturingssytemen,
inclusief de noodvoorziening voor het zowelterplaatsealsvanafdewal kunnen bedienen en
bewaken van het windpark, zowelterplaatsealsvanafdewal.
54. De elektrische installaties en de kabels van het windpark voldoenaanwordenaangelegd
volgens NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522.
Artikel 7.407.34 (staat van onderhoud windpark)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid op de Noordzee wordt zorg gedragen
voor een goede staat van onderhoud van het windpark en worden daartoedaarvoor
periodiek de windturbines en overige voorzieningen, waaronder de
veiligheidsvoorzieningen, onderzocht.
2. Het onderhoud en het onderzoek worden uitgevoerd volgens NEN 3840 en NEN 3140.
3. IndienAls wordt geconstateerd of het redelijk vermoeden bestaat dat een onderdeel of
onderdelen van het windpark een gebrek bezitten, waardoor de veiligheid voor de omgeving in
het geding is, neemtdeexploitantworden passende maatregelen en,indiensprakeis vangenomen.
Bij direct gevaar voor de veiligheid van personen, wordt het windpark of het betreffende deel
van het windpark onmiddellijkonverwijld buiten werking gesteld.
4. De exploitant meldt een gebrek als bedoeld in het derde lid onmiddellijk aan Onze
MinisterHetbevoegdgezagwordtonverwijldoverhetgebrekgeïnformeerd.
Artikel 7.417.35 (exportkabels)
1. Met het oog op hetveiligegebruikdevervulling van maatschappelijkefuncties
door de Noordzee ligt een exportkabel:
a. op een diepte van ten minste driemeter3m in de zeebodem voor dat deel van de kabel dat
zich binnen een afstand van driekilometer3km vanaf de laagwaterlijn, bedoeld in artikel
1 van de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee, of de basislijn, bedoeld in artikel 2 van die
wet, bevindt,
b. op een diepte van ten minste éénmeter1m in de zeebodem voor dat deel van de kabel
dat zich op driekilometer3km of meer van de inonderdeelonder a bedoelde lijn bevindt,
c. bij kruising van een vaargeul ten minste éénmeter1m beneden de door de beheerder
van de vaargeul vastgestelde onderhoudsdiepte.
2. De exploitantonderzoektperiodiekde ligging van een exportkabel wordtperiodiek
onderzocht.
Artikel 7.42 (7.36 (planvoor ongewone voorvallen)
1. Met het oog op hetwaarborgenvan de veiligheid op de Noordzee en de bescherming van
het milieu wordteenplanvastgesteld dat een beschrijving bevat van de maatregelen, die
worden, genomen als zich een ongewoon voorval voordoet in of in de nabijheid van een
windpark dat daarvoor een gevaar oplevert,passendemaatregelen terbeschermingvanhet
milieu of de veiligheid getroffenvoordatwindpark.
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2. De exploitant beschikt over een actueel plan dat een beschrijving bevat van de maatregelen.
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32. Het plan bevat in ieder geval:
a. een vermelding van de intezetten materialen diewordeningezet,
b. de aanwijzing van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die is belast met het
verrichtenuitvoeren van de werkzaamheden,
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c. de aanwijzing van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die is belast is met het
toezicht op het verrichtenuitvoeren van de werkzaamheden.
4.DeexploitantmeldteenongewoonvoorvalonmiddellijkaanOnzeMinisteren het
Kustwachtcentrum.
5.OnzeMinisterkaningevalvangevaarvoordeveiligheidvanpersoneneenbevelgeven tothetstil
leggenvanhetwindpark.
Artikel 7.437.37 (verwijderen windpark)
1. Met het oog op de vervulling van maatschappelijke functies door de Noordzee wordt
een windpark dat of exportkabel die niet meer in gebruik is, verwijderd.
2. Schrootenander Materiaal, dat ter plaatse of in de naaste omgeving is terechtgekomen
bij het plaatsen, het onderhoud, het gebruik of het verwijderen van het windpark,
wordtworden verwijderd.
§ 7.3.6 Beperkingengebiedactiviteiten bij mijnbouwinstallaties
[Gereserveerd]
§ 7.3.7 Stortingsactiviteiten op zee
[Gereserveerd]
Artikel7.38 (bijreinigenenconserverengeen afvalwaterlozen)
Hetafvalwater afkomstig van het reinigen of conserveren van windparken wordt niet geloosd.
Artikel7.39 (maatregelenenwerkplanreinigenenconserveren)
1. Met het oog op het voorkomen en beperken van de verontreiniging van het
oppervlaktewaterlichaamdeNoordzeewordtbijhetreinigenofconserverenvanhet
windpark:
a.gehandeldvolgenseenwerkplan,en b.eenhulpconstructietoegepastdieisafgestemdopde
gebruiktetechniek, degebruikte stoffen en de stoffen die kunnen vrijkomen.
2.Inhetwerkplanisiniedergevalbeschreven: a.
welketechniekenwordengebruikt, b.welkestoffen
kunnenvrijkomen, c.welkestoffenwordengebruikt,
d.deuitvoeringvandevloer,dezijwandenendebovenzijdevandehulpconstructie, e.deomvangvande
onderdelenvanhetwindparkdiewordengereinigdofgeconserveerd endeomvangvande
hulpconstructie, f.ofdeconstructieeenafzuigingmetpermanenteonderdrukheeft, g.dewijzevan
opvangvanafvalwateropgevangen,alsnattetechniekenwordengebruikt,en h.deaanvullende
maatregelendiegenomenwordenalsgewerktwordtbijeenwindsnelheid vanmeerdan8m/s.
Artikel7.40 (beperkenstof inhet oppervlaktewaterlichaam) Alsluchtvanuiteen
hulpconstructieviaafzuigingnaarbuitentoewordtafgevoerd,isvoordie lucht
de emissiegrenswaarde voor stof 10 mg/Nm3, gemeten in een eenmalige meting.
Artikel7.41 (normbladmeting)
Ophetmeten van stof is NEN/ISO 9096 van toepassing.
§ 7.2.4 Beperkingengebiedactiviteiten bij installaties in zee
Artikel7.42 (beperkingengebiedactiviteit) Activiteitenbinnenhetbeperkingengebied
metbetrekkingtoteeninstallatieinhet waterstaatswerkdeNoordzeezijn
beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtotdie installatiealsbedoeldinartikel7.1.
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Artikel7.43 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenmijnbouwinstallatieindeNoordzeete verrichten,
geldtvoordeactiviteiten,bedoeldinartikel7.42,alshetgaatomhetzichindat beperkingengebied
bevindenofhethebbenofdoenhebbenvanenigvoorwerp,andersdan voorhetopgrondvaneenvergunning
opgrondvandeMijnbouwwetopsporenofwinnenvan delfstoffen,aardwarmteofhetopslaanvanstoffen.
2.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtoteenandereinstallatiedaneen mijnbouwinstallatieinde
Noordzeeteverrichten,geldtvoordeactiviteiten,bedoeldinartikel
7.42,alshetgaatomhetzichindatbeperkingengebiedbevinden.
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3.Hetverbod,bedoeldinheteersteentweedelid,geldtnietvooreenschip dathetbeperkingengebied
binnenvaartofdaarblijft: a.inverbandmetdeaanleg,deinspectie,hettesten,dereparatie,het
onderhoud,de verandering,vernieuwingofverwijderingvanonderzeesekabelsofpijpleidingeninofin
de nabijheidvanhetbeperkingengebied, b.omdienstenteverlenenvoorofpersonenofgoederente
vervoerenvanofnaarde installatie,
c.ominspectieteverrichtenaanenopdeinstallatie, d.omlevensofeigendommente
redden,ofhetdoenvanpogingendaartoe, e.gedwongendoorde
weersomstandigheden, f.wanneerhetinnoodverkeert, g.voorde
bestuursrechtelijkehandhavingstaak,of
h.alshettoestemmingheeftvandeexploitantofdeeigenaarvandeinstallatie.
§ 7.2.5 Lozen van huishoudelijk afvalwater
Artikel7.44 (lozingsactiviteitenbeperkingengebiedactiviteit)
1.HetlozenvanhuishoudelijkafvalwaterinhetoppervlaktewaterlichaamdeNoordzeeis een
lozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamalsbedoeldinartikel7.1.
2.Hetbouwen,plaatsen,makenofinstandhoudenvaneenuitstroomvoorziening voor de
activiteit, bedoeld in het eerste lid, in het beperkingengebied met betrekking tothet
waterstaatswerkdeNoordzeezijnbeperkingengebiedactiviteitenmetbetrekking totdat
waterstaatswerkalsbedoeldinartikel7.1.
Artikel7.45 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenbeperkingengebiedactiviteitmet
betrekkingtothetwaterstaatswerkdeNoordzeete verrichten,geldtvoordeactiviteiten,bedoeldin
artikel7.44,tweedelid.
Artikel7.46 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel7.44,eerstelid,teverrichtenzonder dittenminste
vierwekenvoorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Demeldingbevat:
a. het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd, en
b.dezuiveringsvoorzieningdiewordtgebruikt.
4.Ditartikelisnietvantoepassingop hetlozenvanhuishoudelijkafvalwatervanaf een
pleziervaartuig.
Artikel7.46a (gegevensenbescheiden) Tenminstevierwekenvoorhetbeginvanactiviteit
artikel7.44,eerstelid,worden gegevensenbescheidenoverdeverwachtedatumvanhetbeginvande
activiteitaanhet bevoegdgezagverstrekt.
Artikel7.47 (geen toiletwaterlozen)
Vanafeenpleziervaartuigwordtgeentoiletwatergeloosd.
Artikel7.48 (lozingvan huishoudelijkafvalwater)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam de
Noordzeewordthuishoudelijkafvalwaterdatnietafkomstigisvaneenpleziervaartuig,dat
wordt
geloosdophetoppervlaktewaterlichaam,geleidviaeenzuiveringsvoorziening.
2.Voorhetafvalwaterzijndeemissiegrenswaardenvoorbiochemischzuurstofverbruik60 mg/l,en
voorchemischezuurstofverbruik300mg/l,gemetenineensteekmonster.
3.Alshetafvalwaterminderdanzesinwonerequivalentenbevatkanhetvoorvermenging metander
afvalwaterwordengeleiddooreenseptictankmeteennominaleinhoudvan6m3 ofmeer,
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volgensNEN-EN12566-1,enmeteenhydraulischrendementvannietmeerdan10g, volgens
annexBvanNEN-EN12566-1.
Artikel7.49 (normbladenbemonstering,conserveringenanalyse)
1.OphetbemonsterenvanafvalwaterisNEN6600-1vantoepassing,eneenmonsteris niet
gefiltreerd.
2.OphetconserverenvaneenmonsterisNEN-EN-ISO5667-3vantoepassing.
3.Bijhetanalyserenvaneenmonsterwordenonopgelostestoffenmeegenomen,enop het
analyserenisvantoepassing:
a.voor biochemischzuurstofverbruik:ISO5815-1/2ofNEN-EN1899-1/2,en b.voor
chemischzuurstofverbruik:NEN6633.
Artikel7.50 (overgangsrecht:septictank)
Tot1januari2023kan het afvalwater worden geleid door een septictank die is geplaatst voor 1
januari2009enisafgestemdopdehoeveelheidafvalwaterdatwordtgeloosd.
§ 7.2.6 Telen en kweken in een oppervlaktewaterlichaam
Artikel7.51 (lozingsactiviteitenbeperkingengebiedactiviteit) Hetkwekenvan
consumptievis,hetkwekenofhoudenvanongewerveldewaterdieren,het telenvanwaterplantenofhet
invangenvanmosselzaadinhetbeperkingengebiedmet betrekkingtothetwaterstaatswerkde
Noordzee,zijn: a.beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtotdatwaterstaatswerkalsbedoeldin
artikel
7.1,en b.lozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaamalsbedoeldinartikel7.1.
Artikel7.52 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel
5.1,tweedelid,vandewet,omzonder omgevingsvergunningeenbeperkingengebiedactiviteit
metbetrekkingtothet waterstaatswerkdeNoordzeeteverrichten,geldtvoordeactiviteiten,
bedoeldinartikel
7.51,ondera.
Artikel7.53 (preventiekwekenentelen) BijhetinhetoppervlaktewaterlichaamdeNoordzee
kwekenvanconsumptievis,kwekenof houdenvanongewerveldewaterdierenoftelenvanwaterplanten
wordengeenstoffenaanhet oppervlaktewaterlichaamtoegevoegd.
Artikel7.54 (PRTR-verslag) Bijhetverrichtenvandeactiviteit,bedoeldinartikel7.51,
wordtvoldaanaanderegels overhetPRTR-verslag,bedoeldinparagraaf5.3.1,alsperjaar1.000ton
ofmeervisof schelpdierenwordengeproduceerd.
§ 7.2.7 Andere lozingsactiviteiten
Artikel7.55 (lozingsactiviteitenbeperkingengebiedactiviteit)
1.HetlozenophetoppervlaktewaterlichaamdeNoordzee,andersdanbedoeldinde paragrafen7.2.1,
7.2.5en7.2.6,iseenlozingsactiviteitopeenoppervlaktewaterlichaamals bedoeldinartikel7.1.
2.Hetbouwen,plaatsen,makenofinstandhoudenvaneenuitstroomvoorziening voor de
activiteit, bedoeld in het eerste lid, in het beperkingengebied met betrekking tothet
waterstaatswerkdeNoordzee,zijnbeperkingengebiedactiviteitenmet betrekkingtotdat
waterstaatswerkalsbedoeldinartikel7.1.
Artikel7.56 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:beperkingengebiedactiviteit)
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Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
beperkingengebiedactiviteitmetbetrekkingtothetwaterstaatswerkdeNoordzeete verrichten,geldt
voordeactiviteiten,bedoeldinartikel7.55,tweedelid.
Artikel7.57 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen:lozingsactiviteit)
1.Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning een
lozingsactiviteitophetoppervlaktewaterlichaamdeNoordzeeteverrichten,geldtvoorde activiteiten,
bedoeldinartikel7.55,eerstelid,alshetgaatom: a.hetlozenvanstoffenofwaterinverbandmethet
onderhouden,reparerenofbehandelen vandescheepshuidvanschepen,
b. het lozen van meer dan 5.000 m3 water per uur, of c.hetlozenvananderafvalwaterdooreen
uitstroomvoorziening,behalvevoorhetlozenvan:
1°.afvalwaterafkomstigvaneengemeentelijkevoorzieningvoordeinzamelingenhettransport van
afvalwater,
2°.afstromendhemelwaterenanderafvalwaterafkomstigvaneenverhardoppervlak,
3°.afvalwaterafkomstigvanhetschoonmakenvandrinkwaterleidingen,
4°.afvalwaterafkomstigvanontwateren,en
5°.afvalwaterafkomstigvaneenoppervlaktewaterlichaamindatzelfdeoppervlaktewaterlichaam,
waaraangeenstoffenofwarmtezijntoegevoegd.
2.Hetverbod,bedoeldinheteerstelid,ondera,geldtnietvoorlozingsactiviteiten waarop
paragraaf3.4.8vantoepassingis.
3.Hetverbod, bedoeld in het eerste lid, onder b, geldt niet voor baggerwerkzaamheden
enhettoepassenvanbaggerspecieineenoppervlaktewaterlichaam.
4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder c, geldt niet voor: a.
lozingsactiviteitenopeenoppervlaktewaterlichaamofzuiveringtechnischwerkals bedoeld
inartikel3.1,of
b. het lozen van afvalwater afkomstig van een calamiteitenoefening als bedoeld in artikel
7.58,eerstelid.
Artikel7.58 (gegevensenbescheidenbijeen calamiteitenoefening)
1.Tenminste48uurvoorhetlozenvanafvalwaterafkomstigvaneen
calamiteitenoefeningwordenaanhetbevoegdgezagdevolgendegegevensen
bescheidenverstrekt:
a.ofblusschuimbijdeoefeningwordtgebruikt,en b.
welkestoffenhetblusschuimbevat.
2.Ditartikelisnietvantoepassingop het lozen van afvalwater afkomstig van een permanente
voorzieningvoorhetoefenenvanbrandbestrijdingstechniekenalsbedoeldin artikel3.218.
Artikel7.59 (normadressaat:afwijkingvan dehoofdregel) Aandeartikelen7.60en7.61
wordtvoldaandoordeveroorzakervaneenongewoonvoorval, bedoeldinartikel19.1,tweedelid,vande
wet.
Artikel7.60 (informerenover een ongewoonvoorval)
Hetbevoegdgezagwordtonverwijldgeïnformeerdovereenongewoonvoorval.
Artikel7.61 (gegevensenbescheidenbijeen ongewoonvoorval) Zodradevolgende
gegevensenbescheidenbekendzijn,wordenzeaanhetbevoegdgezag verstrekt: a.informatieoverde
oorzakenvanhetongewonevoorvalendeomstandighedenwaaronder hetvoorvalzichheeft
voorgedaan, b.gegevensdienodigzijnomdeaardendeernstvandegevolgenvoordefysieke
leefomgevingtekunneninschatten,en c.demaatregelendiezijngenomenofwordenoverwogenomde
nadeligegevolgenvan hetongewonevoorvaltevoorkomen.
Artikel7.62 (afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschrift)
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Meteenmaatwerkvoorschriftwordendeartikelen7.59totenmet7.61nietversoepeld.
§ 7.2.8 Stortingsactiviteiten op zee
Artikel7.63 (stortingsactiviteit)
Hetstortenopzeeiseenstortingsactiviteitopzeealsbedoeldinartikel7.1.
Artikel7.64 (aanwijzingvergunningvrijegevallen) Eenstortingsactiviteitopzeekan
zonderomgevingsvergunningwordenverrichtalsde activiteitplaatsvindtaanboordvaneen
oorlogsschip,marinehulpschipofanderschipdatin gebruikisvoordeuitvoeringvaneenmilitairetaak.
Artikel7.65 (gegevensenbescheiden)
1.Binnenvierwekennaafloopvandemaandwaarindeafgifteheeftplaatsgevonden,worden aande
instantie,bedoeldinartikel1vanhetBesluitaanwijzinginstantiemeldenafgifte afvalstoffen,gegevensen
bescheidenverstrektoverdeafgiftevangevaarlijkeafvalstoffendie zijnafgegevenmetdebedoelingom
dezetelatenstorten.
2.Deartikelen5totenmet7vanhetBesluitmeldenbedrijfsafvalstoffenen gevaarlijke
afvalstoffenzijnvanovereenkomstigetoepassingophetverstrekkenvan degegevensen
bescheiden.
Artikel7.66 (ontvangstgevaarlijkeafvalstoffen) Gevaarlijkeafvalstoffenworden
nietinontvangstgenomenzonderomschrijvingen begeleidingsbriefalsbedoeldinartikel
10.39vandeWetmilieubeheer.
§ 7.2.9 Mijnbouwactiviteiten
Artikel7.67 (mijnbouwactiviteiten) Hetplaatsenvaneenmijnbouwinstallatieinhet
oppervlaktewaterlichaamdeNoordzeeenhet verrichtenvaneenverkenningsonderzoekmet
gebruikmakingvankunstmatigopgewekte trillingenindatoppervlaktewaterlichaamzijn
mijnbouwactiviteitenalsbedoeldinartikel7.1.
Artikel7.68 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen)
Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
mijnbouwactiviteitteverrichten,geldtvoordeactiviteiten,bedoeldinartikel7.67,alshetgaat om: a.het
plaatsenvaneenmijnbouwinstallatiediegeheelofgedeeltelijkbovenhetwateroppervlak uitsteektmet
inbegripvanhetomdieinstallatiegelegenbeperkingengebieddatbijministeriële regelingisaangewezen,
in:
1°.eenoefen-enschietgebied,
2°.dedrukbevarendelenvandezee, b.hetverrichtenvaneenverkenningsonderzoekmetgebruikmaking
vankunstmatigopgewekte trillingenin:
1°.eenoefen-enschietgebied,
2°.eenankergebiedindebuurtvaneenaanloophaven.
Artikel7.69 (meldingverkenningsonderzoekenplaatsenonderzeeseinstallatie)
1.Hetisverbodendeactiviteit,bedoeldinartikel7.67,teverrichtenzonderdittenminste
48uurvoorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendiebijde
meldingzijnverstrekt,zonderdittenminste48uurvoordieafwijking temelden.
3.Eenmeldingbevat: a.voorhetuitvoerenvaneenverkenningsonderzoekmetgebruikmakingvan
kunstmatig opgewektetrillingen:
1°.eenkaartwaaropisaangegeveninwelkgebiedhetverkenningsonderzoekwordtverrichten langswelke
vaarlijnen,
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2°.dedatawaarophetverkenningsonderzoekwordtverricht,en
3°.denamen,nationaliteitenregistratiekenmerkenvandevaartuigen, b.voorhetplaatsenvaneen
onderzeeseinstallatie:deplaatsbepalingvandieinstallatiein coördinatenvolgenshetstelselvande
Europesevereffening,versieETRS89.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezenin artikel7.68.
Artikel7.70 (verkenningsonderzoek)
1. Met het oog op de veiligheid van de scheepsvaart is er aan boord van een
verkenningsvaartuigeenpersoondiecontacthoudtmetdeanderescheepvaartinenomhet
onderzoeksgebied.
2.Eenverkenningsvaartuigwordtbegeleiddooreenandervaartuigwaarmeedezepersoon bijde
begeleidingvandeanderescheepvaartwordtbijgestaan.
3.Eenverkenningsvaartuigdatonderzoekdoetindrukbevarendelenvandezeediezijn aangewezen
bijministeriëleregeling,wordtbegeleiddoortweeanderevaartuigenwaarmee dezepersoonbijde
begeleidingvandeanderescheepvaartwordtbijgestaan.
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HOOFDSTUK 8 ACTIVITEITEN ROND RIJKSWEGEN

Afdeling 8.1 Algemeen
Artikel 8.1 (toepassingsbereik: activiteiten) Deafdelingen8.1totenmet8.3zijnvan
toepassingopbeperkingengebiedactiviteitenmet Dithoofdstukgaatoverbeperkingengebiedactiviteiten
met betrekking tot een weg in beheer bij het
Rijk.
Artikel 8.2 (toepassingsbereik:belangenoogmerken)
De regels in de afdelingen 8.1 tot en met8.38.2 zijn gesteld met het oog op het belang van
het behoeden van de staat en werking van een weg voor nadelige gevolgen van activiteiten op
of rond die weg, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die weg kan behoren.
Artikel 8.3 (bevoegd gezag Onze Minister) Tenzijinartikel8.4andersisbepaald,isvoor
eenbeperkingengebiedactiviteitmetbetrekking tot
Voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg iseenweginbeheerbijhetRijk
Onze Minister het bevoegd gezag: a.
waaraaneenmeldingwordtgedaan,
ab. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, of
bc. dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen,.
Artikel8.4(eens bevoegdgezag altijdbevoegdgezag) Vooreenbeperkingengebiedactiviteit
metbetrekkingtoteenwegdiewordtverrichtopeen locatie
alsbedoeldinartikel2.8,zijngedeputeerdestatenookhetbevoegdgezag:
ca. waaraan een melding wordt gedaan, of
db. waaraandat een mededelingwordtgedaan.maatwerkvoorschriftkanstellen,of c.datbeslistop
eenaanvraagomtoestemmingomeengelijkwaardigemaatregeltetreffen.
Artikel8.5(normadressaat)
Aandithoofdstukwordtvoldaandoordegenediedeactiviteitverricht.
Artikel 8.48.6 (specifieke zorgplicht)
1. EeniederDegene die een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in
beheerbijhetRijk verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat ditdie nadelige
gevolgen kan hebben voor de belangen,bedoeld in artikel 8.2 genoemdebelangen, is
verplicht:
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs vandiegene kunnen worden gevraagd
om die gevolgen te voorkomen,
b. voorzoverdiegevolgennietkunnenwordenvoorkomen, die gevolgen zoveel
mogelijk te beperken of ongedaan te maken, en
c. als dezenietdiegevolgenonvoldoende kunnen worden voorkomenbeperkt, endie c.die
activiteit achterwege te laten alsvoorzover dat redelijkerwijs vandiegene kan worden
gevraagd alsdiegevolgenonvoldoendekunnenwordenbeperkt.
2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat:
a. het veilig en doelmatig gebruik van wegen wordt verzekerd.,en b.maatregelen
wordengetroffenomongewonevoorvallenendenadeligegevolgen daarvantevoorkomen.
Artikel 8.58.7 (maatwerkvoorschriften)
1. Een maatwerkvoorschrift ofeenvergunningvoorschriftalsbedoeldinartikel5.35vandewet kan
worden gesteld over de onderwerpen in deafdelingen8.2en8.3.artikel8.6enafdeling
8.2,metuitzonderingvanbepalingen:
2.Tenzijdatindiehoofdstukkenandersisbepaald,kanineenmaatwerkvoorschrift worden
afgewekenvandeartikelenvandieafdelingen,metuitzonderingvan:
a. meldingsplichtenwaarinbeperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtoteenwegzijn
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benoemd, of
b.overmeldingen,en
bc. over meet- of rekenmethoden.
42. Met een maatwerkvoorschrift kanwordengesteldomdebelangen,genoemdinartikel8.2 te
waarborgenofbeschermenofvergunningvoorschriftkanwordenafgewekenvanafdeling
8.2,tenzijdatindieafdelingandersisbepaald.
5.Eenmaatwerkvoorschriftkanopaanvraagookwordengesteldomdebelangenvan degenediede
activiteitverrichttebehartigen,voorzoverdebelangen,genoemdinartikel
8.2zichdaarniettegenverzetten.
In deze afdeling wordt de mogelijkheid geboden aan het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften te
stellen. Verplichtingen uit Europees of internationaal recht kunnen aanleiding zijn om deze mogelijkheid te
beperken. Er wordt nog onderzocht bij welke onderwerpen zulke verplichtingen aan de orde zijn.

Afdeling8.2Richtingaanwijzer
§ 8.2.1 Beperkingengebiedactiviteiten op verzorgingsplaatsen
Artikel8.6(toepassingsbereik)

Deze afdeling is van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten op
verzorgingsplaatsen.Artikel8.7(aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan
(deel)activiteiten)
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3.Eenmaatwerkvoorschriftkannietwordengesteldalsovereenonderwerpeenvoorschrift aaneen
vergunningkanwordenverbonden.
4.Ophetstellenvaneenmaatwerkvoorschriftisartikel8.1vanhetBesluitkwaliteit leefomgevingvan
overeenkomstigetoepassing,waarbijvoor“deaanvraag”en“de omgevingsvergunning”wordt
gelezen“hetmaatwerkvoorschrift”envoor“verleend”wordt gelezen:gesteld.
Artikel8.8(algemenegegevensbijeen meldingofhet verstrekkenvan
gegevensenbescheiden)
1.Eenmeldingwordtondertekendenbevattenminste: a.deaanduidingvande
activiteit, b.denaamenhetadresvandegenediedeactiviteitgaatverrichten,en c.
dedagtekening.
2.Tenhoogste48uurnaeenwijzigingvandenaamofhetadreswordendiegewijzigde gegevensaan
hetbevoegdgezagverstrekt.
3.Heteersteentweedelidzijnvanovereenkomstigetoepassingophetverstrekkenvan gegevens
enbescheidenaanhetbevoegdgezag.
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel8.9(gegevensenbescheidenvoor maatwerkopinitiatiefvan het bevoegd gezag)Op
verzoekvanhetbevoegdgezagwordendegegevensenbescheidenverstrektdie nodigzijnvoorhet
stellenvaneenmaatwerkvoorschriftopinitiatiefvanhetbevoegdgezag, voorzover Artikel8.8
(aanwijzingalgemeneregels/module)
degene die de activiteit verricht,voldoetaan erredelijkerwijs de beschikkingoverkankrijgen.

Afdeling8.2Inhoudelijke regels voor:
[PM]
§ 8.2.28.2.1 Beperkingengebiedactiviteiten bovenmet uitzondering van kabels en onder een
wegleidingen
Artikel 8.9(toepassingsbereik8.10(beperkingengebiedactiviteit)
1.ActiviteiteninhetbeperkingengebiedmetbetrekkingtoteenweginbeheerbijhetRijk zijn
beperkingengebiedactiviteitenmetbetrekkingtotdiewegalsbedoeldinartikel8.1.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het verrichten van activiteiten boven of onder de
wegdiedebouwen,maken,plaatseneninstandhoudenvankabelsenleidingenindebodem enhet
verwijderenervan,metinbegripvanhetmaken,plaatsen,instandhoudenen verwijderenvanobjecten
diedaarmeesamenhangen. draagconstructievandewegnietaantasten.3.Het eerstelidisnietvan
toepassingop activiteiten die worden verricht door of namens de wegbeheerder in het kader
van de aanleg,dewijzigingofhetbeheervaneenwegofderegelingvanhetverkeeroverdie
weg.
Artikel 8.108.11 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen van (deel)activiteiten)
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel8.11 (aanwijzingalgemeneregels/module) Degene
diedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvoor: [PM]
§ 8.2.3 Beperkingengebiedactiviteiten langs wegen
Artikel8.12 (toepassingsbereik)
Deze afdeling is van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten1.Hetverbod,bedoeldin
artikel5.1,tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunningeen
beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot wegeninbeheerbijhetRijk,met
uitzonderingeenwegteverrichten,geldtvoordeactiviteiten,bedoeldinartikel8.10,bij:
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a.hetverrichtenvanwerkzaamheden,
b.hetbouwen,maken,plaatsenofinstandhoudenvan:
1°.weginfrastructuur,
2°.informatieborden,metuitzonderingvanverkeerstekensenonderbordenalsbedoeldinartikel
14vandeWegenverkeerswet1994,
3°.eentechnischeinstallatievooreennutsvoorziening,hettelecommunicatieverkeer,het
wegverkeer,ofhetregulerendaarvan,
4°.overigebouwwerken,werken,diegeenbouwwerkenzijn,ofandereobjecten.
2.Hetverbod,bedoeldinheteerstelid,geldtnietvoor: vanbeperkingengebiedactiviteitenop
verzorgingsplaatsenenbeperkingengebiedactiviteitena. hetbouweneninstandhoudenvan
bouwwerkenenhetmaken,plaatseneninstandhouden vanwerken,diegeenbouwwerkenzijn,enandere
objecten boven ofen onder de weg, die kleiner zijn dan 2 m2, niet zichtbaar zijn vanaf de weg
en de draagconstructie van de weg niet aantasten.,
b.activiteitenindatonderdeelvanhetbeperkingengebieddatbehoorttoteen
verzorgingsplaats,tenzijdeactiviteitbetreft:
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10. het bouwen of in stand houden van een gebouw,
20. het bouwen of in stand houden van een bouwwerk voor het leveren van energie aan
voertuigen,
30. het herinrichten van de verzorgingsplaats dat nadelige gevolgen kan hebben voor de staat of
werkingvandeweg.
Artikel8.12 (melding)
1.Hetisverbodendeactiviteiten,bedoeldinartikel8.10,teverrichtenzonderdittenminste vierweken
voorhetbeginervantemelden.
2.Hetisverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvandegegevensen bescheidendie
bijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierwekenvoordie afwijkingtemelden.
3.Eenmeldingbevatdekilometreringendeliggingvanhetbouwwerk,werk,datgeen bouwwerkis,
ofandereobjectinx-,y-enz-coördinaat.
4.Ditartikelisnietvantoepassingalsdeactiviteitalsvergunningplichtigisaangewezenin artikel8.11.
5.Demeldingvervaltalsnietbinneneenjaarnahetindienenervanisbegonnenmetde activiteit.
Artikel 8.13 (aanwijzingvergunningplichtigegevallenvan (deel)activiteiten)gegevens en
bescheiden:start van dewerkzaamheden)
1.Tenminstevierwekenvoorhetbeginvandeactiviteitwordendevolgende gegevensenbescheidenaan
hetbevoegdgezagverstrekt: a.deverwachtedatumenhetverwachtetijdstipwaaropmetdeactiviteit
wordtbegonnen,en
De aanwijzing van de vergunningplichtige activiteiten is nu nog opgenomen in een bijlage bij het
Omgevingsbesluit. Het voornemen is om de aanwijzing op te nemen op deze plek in het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dit wordt na de preconsultatie gedaan.

Artikel8.14 (aanwijzingalgemeneregels/module) Degene
diedeactiviteitverricht,voldoetaanderegelsvoor: a.kabelsen
leidingen,bedoeldinparagraaf8.5.1, b.plaatsenvan
informatieborden,bedoeldinparagraaf8.5.2, c.
bermmonumenten,bedoeldinparagraaf8.5.3, d.bouwborden,
bedoeldinparagraaf8.5.4, e.bouwketen,bedoeldinparagraaf
8.5.5,en
fb. straatmeubilair,bedoeldinparagraaf8.5.6deverwachteduurervan.
Afdeling8.3Inhoudelijkeregels
2.Artikel8.12,derdelid,isvanovereenkomstigetoepassing.
§ 8.3.18.2.2 Kabels en leidingen
Artikel 8.158.14 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafisvantoepassingop1. Het aanleggenenbouwen,maken,plaatsenof in stand
houden van kabels en leidingen in de bodem enof het verwijderen ervan, met
inbegrip van het aanleggenmaken,plaatsen, in stand houden enof verwijderen van daarmee
samenhangendeobjectenobjectendiedaarmeesamenhangeninhetbeperkingengebiedmet
betrekkingtoteenweginbeheerbijhetRijk,zijnbeperkingengebiedactiviteitenmet betrekkingtotdie
wegalsbedoeldinartikel8.1.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op activiteiten die worden verricht door of namens
dewegbeheerderinhetkadervandeaanleg,dewijzigingofhetbeheervaneenwegofde regelingvanhet
verkeeroverdieweg.
Artikel 8.168.15 (melding)
1. Het is verboden kabelsaanteleggen,instandtehoudenofteverwijderendeactiviteiten, bedoeldin
artikel8.14,teverrichten zonder dit ten minste vier weken voor aanvanghetbegin ervan te
melden.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op activiteiten voor zover die door of vanwege Onze
Ministerwordenverricht.isverbodenbijhetverrichtenvandeactiviteitaftewijkenvande gegevensen
bescheidendiebijdemeldingzijnverstrekt,zonderdittenminstevierweken voordieafwijkingte
melden.
3. DeEen melding bevat:
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a. de datum waarop met de activiteit wordt begonnen en de duur ervan,
a.voorhetbouwen,makenofplaatsenvaneenkabelofleiding:
b10. bijhetaanleggen: een beschrijving van de soort kabel of leiding endewijzevanaanleg, c20. bij
hetinstandhouden: een beschrijving van de werkzaamhedenaanwijzevanaanlegvan de kabel of
leiding,
30. de kilometrering en de ligging van de kabel of leiding en van objecten die daarmee
samenhangeninx-,y-enz-coördinaat,
d40. bij hetverwijdereneenleidingonderdruk: een beschrijvingberekening van de wijzevan
verwijderenerosiekrater, en
e50. als een gestuurde boring of persing wordt gebruikt: een boorplan.,
60. als wordt geboord bij de fundering van een viaduct: een beschrijving van de invloed van de
boringopdefundering,
b.voorhetinstandhoudenvaneenkabelofleiding:
10. een beschrijving van de werkzaamheden aan de kabel of leiding, en
420. Bijdeaanduidingvandeactiviteitwordtiniedergeval de kilometrering en de ligging van de
kabel of leiding inx,y en zcoördinaataangegeven.vanobjectendiedaarmee samenhangeninx-,y-en
z-coördinaat
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c.voorhetverwijderenvaneenkabelofleiding:
1°.eenbeschrijvingvandewijzevanverwijderen,en
2°.dekilometreringendeliggingvandekabelofleidingenvanobjectendiedaarmee
samenhangeninx-,y-enz-coördinaat.
4.Demeldingvervaltalsnietbinneneenjaarnahetindienenervanisbegonnenmetde activiteit.
Artikel8.16 (gegevensenbescheiden:start van dewerkzaamheden) Tenminstevierweken
voorhetbeginvandeactiviteitwordendevolgendegegevensen bescheidenaanhetbevoegdgezag
verstrekt: a.deverwachtedatumenhetverwachtetijdstipwaaropmetdeactiviteitwordtbegonnen,en b.
deverwachteduurervan.
Artikel 8.17 (informatieplichtgegevensenbescheiden:uitgevoerdewerkzaamheden) Als
zich tijdens de activiteit omstandigheden voordoen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor
staat en werking van een weg, informeert degene die de activiteit verricht zo spoedig
mogelijkhetbevoegdgezagoverdieomstandigheden.
Tenminstebinnentweemaandennaafloopvandeactiviteitwordenrevisietekeningenmetx-y- enzcoördinatenenmaatvoeringvanuitvastepuntenaanhetbevoegdgezagverstrekt.
Artikel8.18 (normadressaat:afwijkingvan dehoofdregel) Aandeartikelen8.19en8.20
wordtvoldaandoordeveroorzakervaneenongewoonvoorval, bedoeldinartikel19.1,tweedelid,vande
wet.
Artikel8.19 (informerenover een ongewoonvoorval)
Hetbevoegdgezagwordtonverwijldgeïnformeerdovereenongewoonvoorval.
Artikel8.20 (gegevensenbescheidenbijeen ongewoonvoorval) Zodradevolgendegegevens
enbescheidenbekendzijn,wordenzeaanhetbevoegdgezag verstrekt: a.informatieoverdeoorzaken
vanhetvoorvalendeomstandighedenwaaronderhetvoorval zichheeftvoorgedaan, b.gegevensdie
nodigzijnomdeaardendeernstvandegevolgenvoordefysieke leefomgevingtekunneninschatten,en c.
demaatregelendiezijngenomenofwordenoverwogenomdegevolgenvanhet voorvaltevoorkomen,te
beperkenofongedaantemaken.
Artikel8.21 (afbakeningmogelijkheidmaatwerkvoorschrift)
Meteenmaatwerkvoorschriftwordendeartikelen8.18totenmet8.20nietversoepeld.
Artikel 8.188.22 (ontgravingen)
1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een ontgraving:
a. beperkt tot een zo klein mogelijk profiel,
b. op dezelfde dag dat hetdezewordt gemaakt gedicht met de uitkomende grond of
aangevoerde grond met vergelijkbare hydrologische en texturele eigenschappen, en
c. niet verricht tussen een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsopgang,en.
d2. wordtDe bekleding of verharding vandewegworden niet opgebroken.
3.Deafwateringvandewegwordtnietbelemmerd.
Artikel 8.198.23 (de ligging van de kabel of leiding)
1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een kabel of leiding
gelegd:
a. buiten de verharding van de weg,
b. op een afstand van ten minste 2,50 meterm van de aanwezige bomen, gemeten vanuit de
as van de bomenrij als er een bomenrij is,
c. op een afstand van ten minste 1,50 meterm van andere beplanting, met uitzondering van
gras,
d. als eende kabel of leiding parallel aan een bermsloot wordt gelegd: op een afstand van
ten minste 1,50 meterm vanaf de insteek van de bermsloot., e.alsdekabelofleidingparallelaan
eentaludwordtgelegd:opeenafstandvantenminste
1,50mvanafdeteenvanhettalud,
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f.alsdekabelofleidingparallelaaneengeleiderailconstructiewordtgelegd:opeenafstand vanten
minste1,50mvanafdieconstructie.
2. Het vlak, gelegen onder een helling van 1:3 uit de onderkant van de verharding of de
fundering, wordt niet doorsneden.
3. In de berm van de weg is de gronddekking boven een kabel of leiding ten minste 0,80
meterm en bestaat hetdeze uit twee lagen.
4. Als een kabel of leiding kruist met een bermsloot is de gronddekking boven de kabel of
leiding ten minste 0,80 meterm.
Artikel 8.208.24 (wegkruisingen)
1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt bij een kruising van een
kabel of leiding met een weg:
a. een mantelbuis gebruikt, en
b. wordteen gestuurde boring toegepast.
2. Als de boring bij een kruising mislukt, wordt:
a. de mantelbuis niet teruggetrokken,
b. een nieuwe kruising gemaakt, en
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c. de in het weglichaam achtergebleven mantelbuis geheel opgevuld met dâmmerdämmer
en aan beide zijden waterdicht afgestopt.
3. Als een gestuurde boring onevenredige meerkosten met zich meebrengt of niet
uitvoerbaar is, kan een persing worden toegepast.
Artikel 8.218.25 (gestuurd boren en persen)
1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt geboord of geperst volgens
de ‘richtlijn boortechnieken (2004).
2. Bij het boren worden de technieken toegepast, waarbij controleerbaar is of de inhoud van
de hoeveelheid uitkomende grond ongeveer gelijk is aan de inhoud van de voorwaartse
verplaatsing van de persbuis, waarbij rekening wordt gehouden met de uitlevering van de
grond.
3. Voor het verwijderen van de grond aan de voorzijde van de buis wordt niet uitgeboord.
Artikel 8.228.26 (afstanden bij boren)
1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg is bij een boring de afstand
tussen de bovenkant van de verharding en de bovenkant van de leiding of kabel ten minste
2,50 meterm.
2. Een boring wordt op ten minste vijfmeter5m afstand van een andere boringkabelofleiding
uitgevoerd.
Artikel 8.238.27 (mantelbuizen)
1. Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg komtligt het in- en
uittredepunt van een mantelbuis, van waaruit wordt geboord, buiten het weglichaam te
liggen.
2. De lengte van een mantelbuis bestrijkt ten minste een spreidingszone onder 45°
vanuit de zijkant van de wegconstructie.
Artikel8.24 (HorizontaalDirectionalDrillingsysteem)
Met het oog op het afvoeren van de afgeboorde grond en het in stand houden van het boorgat
wordt,alsvoordeboringonderdewegeenHorizontaalDirectionalDrillingsysteemwordt gebruikt,een
minimalemuddrukaangehouden,waarbijdedrukinhetboorgatnietgroter wordtdandemaximale
toelaatbaremuddruk.
Artikel 8.258.28 (verwijderen van kabels en leidingen)
[PM]
§ 8.3.2 Plaatsen van informatieborden
Artikel8.26 (toepassingsbereik)
Dezeparagraafisvantoepassingophetplaatsenvaneeninformatiebord.
Artikel8.27 (melding)
1.Hetisverbodeneeninformatiebordteplaatsenzonderdittenminstevierwekenvoor aanvangte
melden.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op activiteiten voor zover deze door Onze Minister
wordenverricht.
3.Demeldingbevat: a.dedatumwaarophetinformatiebordwordtgeplaatstendeperiodedat
hetbord aanwezigzalzijn,en
b.deredenvandeplaatsingvanhetbord.
4.Bijdeaanduidingvandeactiviteitwordtiniedergevaldekilometreringendeplaatsvan hetbordinx,y
enzcoördinaataangegeven.
Artikel8.28 (uitvoeringvan deinformatieborden)
1.Methetoogopeenveiligendoelmatiggebruikvandewegisdeondersteuningvan een
informatiebordvoorzienvaneendeugdelijkebreekconstructie.
2.Alsvoordeplaatsingvaneeninformatiebordeenstaanderwordtgebruikt,wordtdie staanderin
derijrichtingvanhetverkeergeplaatst.
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Artikel8.29 (afstandeninformatiebordenborden)
1. Met het oog op eenveiligendoelmatiggebruikvandewegisdeafstandtussenderand vaneen
informatiebordendekantvanderijbaanofdekantvandeverhardingtenminste
1,60meterentenhoogste3,60meter.hetbelangvanverruimingofwijzigingvaneenweg wordteen
kabelofleidingverlegdalsdiekabelofleidingeenbelemmeringvormtvoorde voorbereidingof
uitvoeringvandeverruimingofwijzigingvaneenwegdoorofnamensde wegbeheerder.
2.Als,ondankseenredelijkepogingdaartoe,metderechthebbendeopdekabelofleiding geenschriftelijke
overeenstemmingisbereiktoverdetermijnwaaropdekabelofleidingwordt verlegd,stelthetbevoegd
gezagdezetermijnbijmaatwerkvoorschriftvast.
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2.Alsereengeleiderailis,wordteenbordachter die
geleiderailgeplaatst.
3.Alseenbordbovenderijbaanwordtgeplaatst, wordt
dedoorrijhoogtenietverminderd.
§ 8.3.3 Bermmonumenten
HOOFDSTUK

9

ACTIVITEITEN

ROND

SPOORWEGEN [Gereserveerd]

§ 8.3.4 Bouwborden
[Gereserveerd]
§ 8.3.5 Bouwketen
[Gereserveerd]
§ 8.3.6 Straatmeubilair
[Gereserveerd]

640

PRECONSULTATIE-CONCEPT BESLUIT
HOOFDSTUK
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ACTIVITEITEN

ROND

SPOORWEGEN
LUCHTHAVENS [Gereserveerd]
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HOOFDSTUK 1011 ACTIVITEITEN DIE HET CULTUREEL ERFGOED BETREFFEN

Afdeling 10.111.1 Algemeen
Artikel 10.1 (toepassingsbereik:11.1 (activiteiten) Dithoofdstukgaatoverde
volgendeactiviteitendiehetcultureelerfgoedbetreffen: a.rijksmonumentenactiviteiten,en
Dithoofdstukisvantoepassingop b.andere activiteiten die rijksmonumenten en
voorbeschermde
rijksmonumenten betreffen.
Artikel 10.2 (toepassingsbereik:belangen11.2(oogmerk)
De regels van dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op het behoud van rijksmonumenten en
voorbeschermde rijksmonumenten.
Artikel 10.311.3 (bevoegd gezag gemeente) Tenzijindeartikelen11.4of11.5andersis
bepaald,isvooreenrijksmonumentenactiviteitof eenandereactiviteitdierijksmonumentenof
voorbeschermdemonumentenbetreft het
college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag dat een maatwerkvoorschrift
kanstellen.
kanstellen.
Artikel11.4 (bevoegdgezag Onze Minister) Vooreenrijksmonumentenactiviteitofeen
andereactiviteitdierijksmonumentenof voorbeschermderijksmonumentenbetreft diegeheelofin
hoofdzaakplaatsvindeninde territoriale zee die buiten een gemeente of provincie ligt, is Onze
Minister het bevoegd gezag dateenmaatwerkvoorschriftkanstellen.
Artikel11.5 (eens bevoegdgezag altijdbevoegdgezag) Vooreenrijksmonumentenactiviteit
ofeenandereactiviteitdierijksmonumentenof voorbeschermderijksmonumentenbetreft,die
wordtverrichtopeenlocatiealsbedoeldin artikel2.8,zijngedeputeerdestatenookhetbevoegd
gezagdateenmaatwerkvoorschrift kanstellen.
Artikel 10.411.6 (maatwerkregels)
1. Een maatwerkregel kan in het omgevingsplan worden gesteld over de onderwerpen in
afdeling10.2artikel11.10.
2. Een maatwerkregel kan worden gesteld omdebelangen,genoemdmethetoogophet
belang,bedoeld in artikel 10.2tewaarborgenofbeschermen11.2.
Artikel 10.511.7 (maatwerkvoorschriften)
1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de onderwerpen in afdeling10.2artikel
11.10.
2.Eenmaatwerkvoorschriftkanwordengesteldomdebelangen,genoemdinartikel
10.2tewaarborgenofbeschermen.
Indezeafdelingwordtdemogelijkheidgebodenaanhetbevoegdgezagommaatwerkregelsen maatwerkvoorschriften
testellen.VerplichtingenuitEuropeesofinternationaalrechtkunnenaanleidingzijn omdezemogelijkheidtebeperken.
Erwordtnogonderzochtbijwelkeonderwerpenzulkeverplichtingen aandeordezijn.

2.Ophetstellenvaneenmaatwerkvoorschriftisartikel8.65vanhetBesluitkwaliteit leefomgeving
vanovereenkomstigetoepassing,waarbijvoor“deaanvraag”en“de omgevingsvergunning”wordt
gelezen“hetmaatwerkvoorschrift”,voor“een omgevingsvergunning”wordtgelezen“een
maatwerkvoorschrift”envoor“verleend”wordt gelezen:gesteld.
Artikel11.8 (aanwijzingvergunningvrijegevallen)
1.Eenrijksmonumentenactiviteitaaneenrijksmonumentofeenvoorbeschermd
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rijksmonumentdatgeenarcheologischmonumentiskanzonderomgevingsvergunning
wordenverricht,alshetgaatom: a.noodzakelijkeregulierewerkzaamhedendiezijngerichtophet
behoudvande monumentalewaarden,alsdetaillering,profilering,vormgeving,materiaalsoortenkleur
niet wordengewijzigd, b.alleeninpandigeveranderingenvaneenonderdeelvanhetmonumentdatuit
hetoogpunt vanmonumentenzorggeenwaardeheeft,of c.hetbinneneenmonumentdatals
begraafplaatsingebruikismetinachtnemingvande monumentalewaarden:
1°.plaatsenvangrafmonumenten,metinbegripvanhettijdelijkverwijderendaarvanenhet bijwerken
vanhetopschrift,
2°.doenvanbegravingenofasbijzettingen,
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3°.ruimenvangravenwaarvanhetgrafmonumentnietisbeschermdalsrijksmonument.2. Een
rijksmonumentenactiviteitaaneenrijksmonumentofeenvoorbeschermdrijksmonument dateen
archeologischmonumentkanzonderomgevingsvergunningwordenverricht,alshet gaatom: a.een
sonderingofgrondboringmeteenboordiametervannietmeerdan10cm,of b.hetdichtenvaneenrecent
verstoringsgatvannietmeerdan1m3.

Afdeling 10.211.2 Inhoudelijke regels
Artikel11.9 (normadressaat)
Aandezeafdelingwordtvoldaandoordegenediedeactiviteitverricht.
Artikel 10.611.10 (specifieke zorgplicht)
EeniederDegene die een activiteitenverrichtdiecultureelerfgoedrijksmonumentenactiviteit of
eenandereactiviteitdierijksmonumentenofvoorbeschermderijksmonumenten betreft, verricht
en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat ditdie kan leiden tot het beschadigen of
vernielen van rijksmonumenten of voorbeschermde rijksmonumenten is verplicht alle
maatregelen te nemen die redelijkerwijs vandiegene kunnen worden gevraagd om deze
beschadiging of vernieling te voorkomen.
Artikel 10.711.11 (verbod)
Met het oog op het behoud van cultureel erfgoed is het verboden:
a. rijksmonumenten of voorbeschermde rijksmonumenten te beschadigen of te vernielen, of
b. aan rijksmonumenten, voor zover het monumenten betreft, onderhoud te onthouden dat voor
de instandhouding daarvan noodzakelijk is.
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HOOFDSTUK 1112 ACTIVITEITEN DIE HET WERELDERFGOED BETREFFEN

Afdeling 11.112.1 Algemeen
Artikel 11.1 (toepassingsbereik:12.1 (activiteiten)
Dit hoofdstuk isvantoepassingopgaatover activiteiten die werelderfgoed betreffen.
Artikel 11.2 (toepassingsbereik:belangen12.2(oogmerk)
De regels van dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op het behoud van de uitzonderlijke
universele waarde van werelderfgoed.
Artikel 11.312.3 (bevoegd gezag Onze Ministergemeente) Tenzijinartikelen12.4of
12.5andersisbepaald,isvooreenactiviteitdiewerelderfgoed betreft het college van
burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag dat een maatwerkvoorschrift kan
stellen.
kanstellen.
Artikel12.4 (bevoegdgezag Onze Minister) Vooreenactiviteitdiewerelderfgoedbetreft
diegeheelofinhoofdzaakplaatsvindeninde territorialezeediebuiteneengemeenteofprovincieligt,is
OnzeMinisterhetbevoegd gezagdateenmaatwerkvoorschriftkanstellen.
Artikel12.5 (eens bevoegdgezag altijdbevoegdgezag) Vooreenactiviteitdiewerelderfgoed
betreft,diewordtverrichtopeenlocatiealsbedoeldin artikel
2.8,zijngedeputeerdestatenookhetbevoegdgezagdateenmaatwerkvoorschriftkanstellen.
Artikel 11.412.6 (maatwerkregels)
1. Een maatwerkregel kan in het omgevingsplan worden gesteld over de onderwerpen in
afdeling11.2artikel12.9.
2. Een maatwerkregelmaatwerkegel kan worden gesteld omdebelangen,genoemdmethetoog op
hetbelang,bedoeld in artikel 11.2tewaarborgenofbeschermen12.2.
Artikel 11.512.7 (maatwerkvoorschriften)
1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de onderwerpen in afdeling11.2artikel
12.9.
2. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld omdebelangen,genoemdmethetoogophet
belang,bedoeld in artikel 11.2tewaarborgenofbeschermen12.2.
Indezeafdelingwordtdemogelijkheidgebodenaanhetbevoegdgezagommaatwerkregelsen maatwerkvoorschriften
testellen.VerplichtingenuitEuropeesofinternationaalrechtkunnenaanleidingzijn omdezemogelijkheidtebeperken.
Erwordtnogonderzochtbijwelkeonderwerpenzulkeverplichtingen aandeordezijn.

Afdeling 11.212.2 Inhoudelijke regels
Artikel12.8 (normadressaat)
Aandezeafdelingwordtvoldaandoordegenediedeactiviteitverricht.
Artikel 11.612.9 (specifieke zorgplicht)
EeniederDegene die een activiteitenverrichtactiviteit die werelderfgoed betreft verricht en weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat ditdie kan leiden tot het beschadigen of vernielen van
werelderfgoed of een onderdeel daarvan, voor zover dit de uitzonderlijke universele waarde
raakt, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs vandiegene kunnen worden
gevraagd om deze beschadiging of vernieling te voorkomen.
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HOOFDSTUK 1213 GELEGENHEID BIEDEN TOT ZWEMMEN EN
BADEN [Gereserveerd]
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HOOFDSTUK14GRONDWATERONTTREKKINGENENONTGRONDINGENOPLAND EN IN
REGIONALEWATEREN

Afdeling14.1 Wateronttrekkingsactiviteiten

Artikel14.1 (wateronttrekkingsactiviteiten)
Deze afdeling is van toepassing op wateronttrekkingsactiviteiten, inhoudende het onttrekken
vangrondwaterdooreendaarvoorbestemdevoorziening,ofhetindebodembrengenvan water,voor
aanvullingvanhetgrondwater,insamenhangmethetonttrekkenvangrondwater dooreendaarvoor
bestemdevoorziening,bij:
a. industriële toepassingen, als het meer dan 150.000 m3 per jaar bedraagt, of
b.deopenbaredrinkwatervoorziening.
Artikel14.2 (oogmerken) Deregelsindezeafdelingzijngesteldmethetoogop: a.
hetvoorkomenenwaarnodigbeperkenvanoverstromingen,wateroverlasten
waterschaarste, b.hetbeschermenenverbeterenvandechemischeenecologische
kwaliteitvan watersystemen, c.devervullingvandemaatschappelijkefunctiesdieop
grondvandewetaan watersystemenzijntoegekend.
Artikel14.3 (aanwijzingvergunningplichtigegevallen) Hetverbod,bedoeldinartikel5.1,
tweedelid,vandewet,omzonderomgevingsvergunning eenwateronttrekkingsactiviteitteverrichten,
geldtvoordewateronttrekkingsactiviteit, bedoeldinartikel14.1.
Artikel14.4 (afwijkingvergunningplichtigegevallen) Indeomgevingsverordeningkan
methetoogophetdoelmatigwaterbeheerworden afgewekenvandeaanwijzingvanhet
vergunningplichtiggevalinartikel14.3,alshetgaat omwateronttrekkingenbijindustriële
toepassingenalsbedoeldinartikel14.1,ondera.

Afdeling14.2 Ontgrondingsactiviteiten
Artikel14.5 (ontgrondingsactiviteiten)
Deze afdeling is van toepassing op ontgrondingsactiviteiten buiten de rijkswateren en in het
winterbedvaneentotderijkswaterenbehorenderivier.
Artikel14.6 (oogmerk)
Deregelsindezeafdelingzijngesteldmethetoogopdedoelenvandewet.
Artikel14.7 (aanwijzingvergunningvrijegevallen) Eenomgevingsvergunning
vooreenontgrondingsactiviteitisnietvereist,voor: a.hetaanleggenvaneenwaterput,
reservoir,bassin,vijver,poelofeendaarmee vergelijkbare
voorziening,mits:
1°.grondlagenopgroteredieptedan3mbenedenhetoorspronkelijkemaaiveldniveau
ongemoeid
blijven,
2°. niet meer dan 1.000 m3 wordt ontgraven,
3°.dezenietinopenverbindingstaatmeteenbestaandoppervlaktewatersysteem, b.hetaanleggenof
wijzigenvaneennatuurbouwproject,mitsgrondlagenopgroterediepte dan0,5mbenedenhet
oorspronkelijkemaaiveldniveauongemoeidblijven, c.hetaanleggenvaneennatuurvriendelijke
oevermitsdezebeperktblijfttoteenstrook vantenhoogste10muitdeinsteekvandewatergang, d.het
doenvaneenopgravingalsbedoeldinartikel1.1vandeErfgoedwet,
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e.hetontgrondenvoorhetleggen,plaatsen,onderhouden,wijzigenofopruimenvan buizen,
kabels,palenendaarmeevergelijkbarevoorwerpen,
f.hetontgrondenvoor hetbouwenofslopenvaneenbouwwerk, g.hetuitvoerenvaneenomgevingsplan,
projectbesluitofomgevingsvergunningvooreen afwijkactiviteit,mitshetbesluitinwerkingisgetredenen
nietisgeschorstenhetbetreft:10. hetaanleggen,wijzigenofopruimenvaneenwaterstaatswerkdoorof
vanwegedebeheerder of,
20. het aanleggen, wijzigen of opruimen van een weg, spoorweg, plein, parkeerterreinof
luchthaven, h.hetuitvoerenvaneenomgevingsplan,projectbesluitofomgevingsvergunningvooreen
afwijkactiviteitinanderegevallendanbedoeldonderg,mitshetbesluitinwerkingisgetreden en
nietisgeschorsten:
10. de locatie van ontgronding is opgenomen in het besluit, en
20. grondlagen op grotere diepte dan 3 m beneden het oorspronkelijke maaiveldniveau
ongemoeid
blijven,en
30. niet meer dan 10.000 m3 grond wordt ontgraven, i.hetonderhoudenvaneenwaterstaatswerk
doorofvanwegedebeheerder, j.hetaanleggen,onderhoudenofwijzigenvanwatergangendooranderen
dandebeheerder, mits: 10. grondlagen op grotere diepte dan 3 m beneden het oorspronkelijke
maaiveldniveau ongemoeidblijven,
20. de watergangen een bovenbreedte hebben van niet meer dan 6 m, een bodembreedte niet
meerdan3m,en,voorzoversprakeisvaneenvastgesteldpolder-ofboezempeil,een dieptevannietmeer
dan1mbenedendatpeil,
30. voor dat aanleggen, onderhouden of wijzigen een omgevingsvergunning is vereist als
bedoeldinartikel5.3vandewet, k.hetaanleggen,wijzigenofopruimenvaneengronddepotbuiteneen
locatiewaaraanin hetomgevingsplandiefunctieistoegedeeldofwaaropeenmilieubelastende
activiteitwordt verrichtwaarvooropgrondvanhoofdstuk3vanditbesluiteenomgevingsvergunningis
vereistofregelsvantoepassingzijn,als:
10. de grond niet meer dan tien jaar geleden is aangebracht, en
20. grondlagen beneden het oorspronkelijke maaiveldniveau ongemoeid blijven.
Artikel14.8 (aanwijzingvergunningvrijegevallenzonder afwijkmogelijkheid)Een
omgevingsvergunningvooreenontgrondingsactiviteitis ooknietvereistvoor: a.hettreffenvan
maatregelenopgrondvanartikel19.4of19.5vandewetomernstige nadeligegevolgenvaneen
ongewoonvoorvalvoordebodemtevoorkomen,metuitzondering vanhetontgrondenterverkrijgingvan
hetvoordiematregelennodigebodemmateriaal, b.hetuitvoerenvaneenwaterprogrammaalsbedoeldin
artikel3.7vandewetofhet nationaalwaterprogrammaalsbedoeldinartikel3.9,tweedelid,onderd,vande
wet,voor zoverdaarinmaatregelenofvoorzieningenzijnopgenomeninverbandmeteen verontreiniging
ofaantastingvandebodemofoevervaneenoppervlaktewaterlichaamdie eenbelemmeringvormtvoor
hetbereikenvandegewenstegebiedskwaliteit,met uitzonderingvanhetontgrondenterverkrijgingvan
hetvoordiemaatregelenof voorzieningennodigebodemmateriaal.
Artikel14.9 (afwijkenvergunningplichtigegevallen) Indeomgevingsverordeningkan
wordenafgewekenvandeaanwijzingvandevergunningvrije gevalleninartikel14.7,alsdieaanwijzing,of
hetverbodalsbedoelinartikel5.1,eerstelid, onderd,vandewetnietdoelmatigendoeltreffendis.
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HOOFDSTUK15OVERIGEENSLOTBEPALINGEN

Afdeling15.1 Implementatieinternationaalrechtelijkeverplichtingen
Artikel15.1 (grenswaardenafvalwater)
1.Onverminderddebijditbesluitvooreenmilieubelastendeoflozingsactiviteitopeen
oppervlaktewaterlichaamofzuiveringtechnischwerkgestelderegels,zijnde emissiegrenswaardenvan
stoffeninafvalwatervantoepassing,bedoeldindevolgende internationaalrechtelijkevoorschriften: a.
voorasbest:richtlijn87/217/EEGvandeRaadvandeEuropeseGemeenschappenvan19 maart1987
inzakevoorkomingenverminderingvanverontreinigingvanhetmilieudoorasbest (PbEGL85), b.voor
cadmium:richtlijn83/513/EEGvandeRaadvandeEuropeseGemeenschappenvan
26september1983betreffendegrenswaardenenkwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvan
cadmium(PbEGL291),
c.voorchloroform:hetOspar-verdrag,richtlijn88/347/EEGvandeRaadvandeEuropese
Gemeenschappenvan16juni1988,totwijzigingvanbijlageIIvanRichtlijn86/280/EEG betreffende
grenswaardenenkwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaaldeonderlijst I vandebijlagevan
Richtlijn76/464/EEGvallendegevaarlijkestoffen,(PbEGL158), d.voorDDT:hetOspar-verdrag,richtlijn
vandeRaadvandeEuropeseGemeenschappenvan
12juni1986,betreffendegrenswaardenenkwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaalde onder
lijstIvandebijlagevanRichtlijn76/464/EEGvallendegevaarlijkestoffen,86/280/EEG (PbEGL181),
e.voorDRINS:hetOspar-verdrag,richtlijn88/347/EEGvande RaadvandeEuropese
Gemeenschappen van 16 juni 1988 tot wijziging van bijlage II van Richtlijn 86/280/EEG
betreffendegrenswaardenenkwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaaldeonderlijst I vande
bijlagevanRichtlijn76/464/EEGvallendegevaarlijkestoffen,(PbEGL158), f.voorEDC:richtlijn
90/415/EEGvandeRaadvandeEuropeseGemeenschappenvan27juli
1990,totwijzigingvanbijlageIIbijRichtlijn86/280/EEGbetreffendegrenswaardenen
kwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaaldeonderlijstIvandebijlagebijRichtlijn
76/464/EEGvallendegevaarlijkestoffen,(PbEGL219/49),
g.voorEDCenVCM:OSPAR-Besluit98/4inzakedegrenswaardenvooremissieenlozing bijdeproductievan
vinylchloride-monomeer(VCM),metinbegripvandeproductievan1,2- dichloorethaan(EDC)(OSPAR
98/14/1paraB-8.2enannex39), h.voorHCB:richtlijn88/347/EEGvandeRaadvandeEuropese
Gemeenschappenvan16 juni1988,totwijzigingvanbijlageIIvanRichtlijn86/280/EEGbetreffende
grenswaarden enkwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaaldeonderlijstIvandebijlagevan
Richtlijn76/464/EEGvallendegevaarlijkestoffen,(PbEGL158), i.voorHCBD:richtlijn86/280/EEGvande
RaadvandeEuropeseGemeenschappenvan16 juni1988,totwijzigingvanbijlageIIvanRichtlijn
86/280/EEGbetreffendegrenswaarden enkwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaaldeonderlijstI
vandebijlagevan Richtlijn76/464/EEGvallendegevaarlijkestoffen,(PbEGL158), j.voor
hexachloorcyclohexaan:richtlijn84/491/EEGvandeRaadvandeEuropese Gemeenschappen9oktober
1984betreffendedegrenswaardenenkwaliteitsdoelstellingenvoor delozingvanhexachloorcyclohexaan
(PbEGL274), k.voorkwik:richtlijn84/156/EEGvandeRaadvandeEuropeseGemeenschappenvan8maart
1984betreffendegrenswaardenenkwaliteitsdoelstellingenvoorkwiklozingenafkomstigvan andere
industriëlesectorendandeelektrolysevanalkalichloriden(PbEGL74)enrichtlijn
82/176/EEGvandeRaadvandeEuropeseGemeenschappenvan22maart1982,betreffende
grenswaardenenkwaliteitsdoelstellingenvoorkwiklozingenafkomstigvandesectorelektrolyse van
alkalichloriden(PbEGL81/29)envandeaanvullingvanbijlageIVvandeOvereenkomst inzake
beschermingvandeRijntegenchemischeverontreiniging,betreffendekwiklozingenvan installatiesvoor
elektrolysevanalkalischechloorverbindingen(Trb.1983,53),
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l.voorPCP:richtlijn86/280/EEGvandeRaadvandeEuropeseGemeenschappenvan12juni
1986betreffendegrenswaardenenkwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaaldeonder lijstIvande
bijlagevanRichtlijn76/464/EEGvallendegevaarlijkestoffen86/280/EEG,(PbEGL
181), m.voorPER:richtlijn90/415/EEGvandeRaadvandeEuropeseGemeenschappenvan27 juli1990,
totwijzigingvanbijlageIIbijRichtlijn86/280/EEGbetreffendegrenswaarden en
kwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaaldeonderlijstIvandebijlagebij Richtlijn76/464/EEG
vallendegevaarlijkestoffen,(PbEGL219/49), n.voorTCB:richtlijn90/415/EEGvandeRaadvande
EuropeseGemeenschappenvan27juli
1990totwijzigingvanbijlageIIbijRichtlijn86/280/EEGbetreffendegrenswaardenen
kwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaaldeonderlijstIvandebijlagebijRichtlijn
76/464/EEGvallendegevaarlijkestoffen,(PbEGL219/49), o.voortetra:richtlijn86/280/EEGvandeRaad
vandeEuropeseGemeenschappenvan12juni
1986betreffendegrenswaardenenkwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaaldeonder lijstIvan
debijlagevanRichtlijn76/464/EEGvallendegevaarlijkestoffen,(PbEGL181), p.voorTRI:richtlijn
90/415/EEGvandeRaadvandeEuropeseGemeenschappenvan27juli
1990,90/415/EEGtotwijzigingvanbijlageIIbijRichtlijn86/280/EEGbetreffende grenswaardenen
kwaliteitsdoelstellingenvoorlozingenvanbepaaldeonderlijstIvandebijlage bijRichtlijn76/464/EEG
vallendegevaarlijkestoffen,(PbEGL219/49).
2.Onverminderddebijditbesluitvooreenmilieubelastendeactiviteitgestelderegelszijnbij deproductie
vansuspensie-PVC(s-PVC)uitvinylchloride-monomeer(VCM)de emissiegrenswaardenvoorVCMinde
luchtvantoepassing,bedoeldinOSPAR98/14/1para
B-8.2enannex40.

HOOFDSTUK13Afdeling15.2 Slotbepalingen
Artikel 13.115.2 (inwerkingtreding)
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip,
dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 13.215.3 (citeertitel)
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit activiteiten leefomgeving.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

DE STAATSSECRETARISMINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

DEMINISTERVANBINNENLANDSEZAKENENKONINKRIJKSRELATIES,

DEMINISTERVOORWONENENRIJKSDIENST,

DEMINISTERVANVEILIGHEIDENJUSTITIE,
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DEMINISTERVANSOCIALEZAKENENWERKGELEGENHEID,
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BI]LAG E 1I BI] AR T IKEL 1.1 V AN D IT BESLUIT (BEG R IPPEN)
A. Begrippen
Voor de toepassing van dit besluit envandekrachtensartikel4.3vandewetbijministeriële regeling
gestelderegels, wordt verstaan onder:
aaneengesloten bodemvoorziening: bodemvoorzieningvloer,verhardingofconstructiediestoffen
tijdelijkkeert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden
zijn gedicht;
aanstroomoppervlak filterpakket: deel van een filterpakket waar de lucht doorstroomt;
accreditatie-instantie:nationaleaccreditatie-instantiealsbedoeldinartikel4,eerstelid,van
verordening(EG)nr.765/2008vanhetEuropeesParlementendeRaadvandeEuropese Unievan9juli
2008totvaststellingvandeeiseninzakeaccreditatieenmarkttoezicht betreffendehetverhandelen
vanproductenentotintrekkingvanVerordening(EEG)nr.
339/93(PbEUL218);ADR:op30september1957teGenèvetotstandgekomenEuropese
Overeenkomstbetreffendehetinternationalevervoervangevaarlijkestoffenoverdeweg (Trb.1959,
171);
ADR-klasse:klassevandegevaarlijkestofvolgenshetADR;
afgas: emissie in de lucht van gassen van verontreinigende stoffen uit een afgaskanaal of uit
nabehandelingsapparatuur; afgewerkte olie:afgewerkteoliealsbedoeldinartikel1,eerstelid,onderb,
vanhet Besluitinzamelenafvalstoffen; afvalmeeverbrandingsinstallatie:
afvalmeeverbrandingsinstallatiealsbedoeldinartikel3,punt
41, vanderichtlijnindustriëleemissies; afvalverbrandingsinstallatie:afvalverbrandingsinstallatieals
bedoeldinartikel3,punt40,van derichtlijnindustriëleemissies; ammoniakemissiefactor:bij
ministeriëleregelingvastgesteldeemissievanammoniakper dierplaatsperjaar,diehoortbijeen
diercategorieeneenhuisvestingssysteem; andere milieubelastende installatie:vastetechnische
eenheidwaarineenofmeeractiviteiten enprocessenenookandereopdezelfdelocatietenuitvoer
gebrachteendaarmee rechtstreeks samenhangendeactiviteitenplaatsvindendietechnischin
verbandstaanmet dieactiviteitenenprocessenen gevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesende
verontreiniging, maar geen ippc-installatie; AS SIKB:accreditatieschemavandeStichting
InfrastructuurKwaliteitsborgingBodembeheer; assimilatiebelichting:kunstmatigebelichtingvan
gewassenbedoeldvoordebevorderingvan hetgroeiprocesvangewassen; automatische
sprinklerinstallatie:vastleidingstelselvoorzienvansprinklersdieworden afgeslotendooreen
hittegevoeligelementofeensysteemmetsprinklersofsprinklerkoppen datwordtaangestuurdmeteen
automatischdetectiesysteem,datingevalvaneenbrand wordtaangesproken,waardoordesprinklers
watergaanverspreiden; afvalmeeverbrandingsinstallatie: technische eenheid die in hoofdzaak
is bestemd voor:
a. de opwekking van energie of de fabricage van materiële producten waarin:
1°. afvalstoffen als normale of aanvullende brandstof worden gebruikt, of
2°.afvalstoffenthermischwordenbehandeldvoordeverwijderingdoordeverbrandingdoor oxidatie
vanafvalstoffen,en
b. andere thermische behandelingsprocessen voor zover de producten van de behandeling
vervolgenswordenverbrand;
afvalstoffenlijst: bijlagebijdeafvalbeschikking;
afvalverbrandingsinstallatie: technische eenheid die specifiek bestemd is voor: a.de
thermischebehandelingvanafvalstoffen,waarinwelofnietopgewektewarmte wordt
teruggewonnen, door de verbranding door oxidatie van afvalstoffen, en
b.anderethermischebehandelingsprocessenalsdeproductenvandebehandelingvervolgens worden
verbrand;
autowrak:
1°. bedrijfsauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 21, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994, met een gewicht van tenhoogste3500kilogramniet meerdan
3.500kg,
2°. personenauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 21, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994, en
3°. bromfiets als bedoeld in de regeling op grond van artikel 21, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994, die niet een voertuig op twee wielen is,
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waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of zich moet ontdoen;
bedrijfsriolering:stelselvanbuizen,verbindingstukkenenelementenzoalsstraat- en
trottoirkolken,gootelementen,verzamelputtenslibvangputten,olie- waterscheideren
controleputtenvoordeopvangenafvoervanafvalwatervan eenbedrijf;
batterijhuisvesting:afgeslotenruimtebestemdvoorhethoudenvaneenofmeerkippen waarinde
kippenzichnietvrijelijkoverdevloervandestalofopennaarverschillende niveausbinnendestal
kunnenbewegen; bedrijfsafvalstoffen:bedrijfsafvalstoffenalsbedoeldinartikel1.1vandeWet
milieubeheer; benzinedamp:gasvormige,uitbenzinevervluchtigendeverbinding;
benzinedampterugwinningseenheid:dampterugwinningseenheidalsbedoeldinartikel2, onderj,
vanderichtlijnopslagendistributiebenzine;
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benzinelaadportaal:laadportaalalsbedoeldinartikel2,ondero,vanderichtlijn opslagen
distributiebenzine; benzineopslagtank:opslaginstallatiealsbedoeldinartikel2,onderc,van
derichtlijn opslagendistributiebenzine; benzineoverslaginstallatie:installatiealsbedoeldin
artikel2,ondern,vanderichtlijn opslagendistributiebenzine; benzineterminal:terminalals
bedoeldinartikel2,onderd,vanderichtlijnopslagen distributiebenzine;
beperkt kwetsbare functie:functiedie beperkt kwetsbaar isvoorexternerisico’sgebouw:
gebouw als bedoeld in artikel3van bijlage IVVI,onderA, bij het Besluit kwaliteit
leefomgeving; beperkt kwetsbare locatie:locatiealsbedoeldinbijlageVI,onderB,bijhetBesluit
kwaliteitleefomgeving; bewaarplaats voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik:besloten ruimtewaarinvuurwerkofeenpyrotechnischartikelvoortheatergebruik
in transportverpakkingalsbedoeldinhetADRwordtbewaard;
biociden:biociden als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, van de verordening (EG) nr.
528/2012vanhetEuropeesParlementendeRaadvan22mei2012betreffendehetopde markt
brengenenhetgebruikvanbiociden(PbEUL167); bladmeststoffen: kunstmeststoffenbedoeldvoor
gebruikophetbladvangewassen; bestaande grote stookinstallatie: stookinstallatie die op 30
oktober 1999, volgens de toen
geldende regelgeving, in bedrijf was, of een stookinstallatie waarvoor op 30 oktober 1999 een
vergunningwasverleendendieuiterlijkop30oktober2000ingebruikisgenomen;
bestaande oplosmiddeleninstallatie: oplosmiddeleninstallatie die voor of op 1 april 2002 in
gebruik
isgenomen;
bijvoedermiddel:
a.plantaardigrestproductuitdeland-entuinbouw,of
b. plantaardig restproduct en uit de voedselbereiding en -verwerking met uitzondering van
voedselresten afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens; bodembedreigende
activiteit: activiteitdiebedrijfsmatigwordtverrichtengepaardgaatmet hetgebruik,deproductieofde
emissiesvaneenbodembedreigendestof; bodembedreigende stof: stofdiedebodemkan
verontreinigenalsbedoeldinbijlage2van deel3vandeNRB,enstoffenofmengselsalsomschrevenin
artikel3vande etiketteringsverordening;bodemvoorziening:vloer,verhardingofconstructie,
waardoor stoffennietdirectnaardebodemkunnenlekken;
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biologische productiemethode:biologischeproductiemethodealsbedoeldinverordening(EG)nr.
834/2007vandeRaadvan28juni2007inzakedebiologischeproductieendeetiketteringvan biologische
productenentotintrekkingvanVerordening(EEG)nr.2092/91(PbEUL189); bodemzijdig vermogen:
grootste hoeveelheid energie uitgedrukt in kilowattKW, die het bodemzijdig deel van een
gesloten bodemenergiesysteem bij normaal gebruik kan uitwisselen met de bodem; buisleiding:
leiding bestemd of gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, met de daarbij behorende
voorzieningen;bodembeschermende voorziening: vloeistofdichtebodemvoorziening,aaneengesloten
bodemvoorziening,elementenvoorziening, lekbak,geomembraanbak,ofvulpuntmorsbak;
bodemenergiesysteem:installatiewaarmee gebruikwordtgemaaktvandebodemvoordeleveringvan
warmteofkoudevoorde verwarmingofkoelingvanruimten;
buitenschietbaan: schietbaan of combinatie van schietbanen in de buitenlucht of in een
gebouw of deel van een gebouw met open zijden; bovengrondse opslagtank:opslagtankdiegeen
ondergrondseopslagtankis,enniet vastisverbondenmeteenschip; brandcompartiment:
brandcompartimentalsbedoeldinhetBesluitbouwwerkenleefomgeving; brandmeldinstallatie:
samenstelvandetectoren,bekabeling,eenbrandmeldcentraleeneen doormeldinstallatie,datnodigis
voorhetontdekkenvaneenbrand,hetmeldenvanbranden hetgevenvanstuursignalenvoorandere
installaties; brandwerendheid van bouwdelen:tijduitgedruktinminuten,gedurendewelkeeen
bouwkundigonderdeelvaneengebouw,metuitzonderingvaneendeur-,luik-of raamconstructie,zijn
functieblijftvervullenbijverhitting,bepaaldvolgensNEN6069,uitgave
2005; BRL SIKB:beoordelingsrichtlijnvandeStichtingInfrastructuurKwaliteitsborgingBodembeheer;
bufferbewaarplaats voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik:besloten ruimte
waarinvuurwerkofeenpyrotechnischartikelvoortheatergebruikuitde transportverpakkingwordt
genomenvoorhetsamenstellenvanpakkettenofbestellingenvan klantenenhetaansluitendbewarenvan
onverpaktvuurwerkofonverpaktepyrotechnische artikelenvoortheatergebruik;bunkerstation:
drijvendbouwselmetpermanenteligplaatsdatis bestemdofwordtgebruiktvoordeopslagofleveringvan
brandstofvoordevoortstuwingvan schepen;
coating: preparaat, met inbegrip van alle voor een juist gebruik benodigde organische
oplosmiddelen of preparaten die organische oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om op
een oppervlak een film met decoratief, beschermend of ander functioneel effect te bereiken;
diercategorie: diercategoriealsdelfstoffen:stoffen, bedoeld in bijlage3bijditbesluitartikel1, ondera,
vandeMijnbouwwet; dierenverblijf: welofnietoverdekteruimtewaarbinnenlandbouwhuisdieren
wordengehouden; dierlijke bijproducten: dierlijke bijproducten als bedoeld in artikel 3, eerste
lid, van de verordeningdierlijkeproducten; dierenverblijf:gebouw,inclusiefverhardeuitloopvoorhet
houdenvan landbouwhuisdieren;dierplaats:deelvaneenhuisvestingssysteem,bestemdvoorhet
houdenvaneenlandbouwhuisdier;
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dierlijke meststoffen: uitwerpselen van landbouwhuisdierenvoorgebruiks-ofwinstdoeleinden
gehoudendieren, met inbegrip van de geheel of gedeeltelijk verteerde maag-ofmaag-of
darminhoud van deze dieren, en strooisels van mengsels met uitwerpselen en producten
daarvan;
diffuse emissie: niet gekanaliseerde emissie naardelucht;
emissieconcentratie-eis:perbronvooronderscheidenafgascomponentenals bovengrenste
hanterenemissieconcentratievooremissiesnaardelucht,uitgedruktin massapernormaalkubieke
meter; digestaat:stabielrestproductdatoverblijftnahetvergistenvan50%ofmeervande dierlijke
uitwerpselenmetalsnevenbestanddeelalleenproductendieopgrondvanartikel
5vanhetUitvoeringsbesluitMeststoffenwetzijnaangewezen; dikke fractie:vastrestproductdat
ontstaatnamestscheidingvandrijfmest; donkerteperiode:periodevan1novembertot1aprilvan18.00
tot24.00uurenvan1april tot1meienvan1septembertot1novembervanhettijdstipvaneenhalfuurna
zonsondergangtot02.00uur; drainagewater:waterdatwordtafgevoerdviaeenstelselvan
geperforeerdebuizendieinde grondzijnaangebracht; drainwater:voedingswaterdatbij
substraatteeltnietwordtopgenomendoorhetgewas; drijfmest:uitwerpselenvan
landbouwhuisdieren,metinbegripvandegeheelofgedeeltelijk verteerdemaag-ofdarminhoudvan
dezedieren,enstrooiselsvanmengselsmet uitwerpselendieverpompbaarzijn; dunne fractie:dunne
restproductdatontstaatnamestscheidingvandrijfmest;
elementenbodemvoorziening:vloer,verhardingofconstructiediestoffentijdelijkkeert,
waarvaneventueleonderbrekingenofnadennietzijngedicht;
emissiegrenswaarde: massa, gerelateerd aan bepaaldespecifiekeparameters,deeen
parameter, concentratie en/of het niveau van een emissie die tijdens een of meer
vastgestelde perioden niet mogenwordenwordt overschreden; ERS:extreemrisicovollestoffen:
persistente,gemakkelijkaccumuleerbareenzeer toxischestoffen; exportkabel:kabeldiehet
transformatorstationvaneenwindparkverbindtmeteennetals bedoeldinartikel1,eerstelid,onderi,
vandeElektriciteitswet1998;
fase II-benzinedampterugwinningssysteem:systeemalsbedoeldinartikel2,onder6,vande
emissiepunt:richtlijnbenzinedampterugwinning; foliebassin:mestbassinuitgevoerdalseenmetfolie
bekledegrondputmetomdijking;
a. punt waar een relevante hoeveelheid geur buiten het geheel overdekt dierenverblijf treedt of
wordt gebracht, of b.puntwaareenrelevantehoeveelheidgeurhetoverdektegedeeltevanhet
gedeeltelijk overdektdierenverblijftreedt,ofwordtgebracht;
exploitant: elke natuurlijke of rechtspersoon die de installatie, de stookinstallatie, de
afvalverbrandingsinstallatieofdeafvalmeeverbrandingsinstallatiegeheelofgedeeltelijk exploiteertofde
controledaaroverheeft,of,alsdenationalewetgevingindiemogelijkheid voorziet,aanwieeconomische
beschikkingsmachtoverdetechnischewerkingvandeinstallatie isovergedragen;exploitant van een
PRTR-inrichting: natuurlijkeofrechtspersoondieeenof meerinstallatiesophetzelfdeterreinexploiteertof
beheertof,aanwiedeeconomische zeggenschapoverhettechnischfunctionerenvandeinstallatieis
overgedragen; exploitant van een Seveso-inrichting:degenediedeSeveso-inrichtingdrijft,de
werkgever,niet zijndedeexploitant,voorzoverhetbetreftdebeschermingvandeveiligheidengezondheid
vanzijnwerknemersdieindeSeveso-inrichtingwerkzaamzijn,endezelfstandigedieinde Sevesoinrichtingwerkzaamisendewerkgeverdiezelfdearbeidverricht,voorzoverhet betrefthuneigenveiligheid
engezondheid;
gasdrukmeet- en regelstation categorie A:gasdrukmeet-enregelstationmeteen
ontwerpcapaciteitdiekleinerofgelijkaan650normaalkubiekemeterperuurismeteen maximale
operationeleinlaatzijdigewerkdrukdiekleinerofgelijkaan0,1baris,ofeen ontwerpcapaciteitdie
kleinerofgelijkaan10normaalkubiekemeterperuurismeteen maximaleoperationeleinlaatzijdige
werkdrukdiekleinerofgelijkaan16baris; gasdrukmeet- en regelstation categorie B:gasdrukmeetenregelstationmeteen ontwerpcapaciteitdiekleinerofgelijkaan6000normaalkubiekemeterperuur
ismeteen
maximaleoperationeleinlaatzijdigewerkdrukdiekleinerofgelijkaan16baris,dienieteen
gasdrukmeet-enregelstationcategorieAis;
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gasdrukmeet- en regelstation categorie C:gasdrukmeet-enregelstationmeteenmaximale
operationeleinlaatzijdigewerkdrukdiekleinerofgelijkaan100baris,dienieteen gasdrukmeet-en
regelstationcategorieAofgasdrukmeet-enregelstationcategorieBis;
geomembraanbak: ondergronds aangelegd kunststof foliesysteem ineenbakconstructie
waardoor stoffen niet naarin de bodem kunnen lekken;
gesloten bodemenergiesysteem: installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na
gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering
van warmte of koude voor de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, met een
geslotencircuitvanleidingeneneenbijbehorendewarmtepomp,circulatiepompen
regeneratievoorziening,voorzoveraanwezig;
geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en geschikt om te worden gebruikt voor
menselijkwonenofmenselijkverblijfendiedaarvoorpermanentofeendaarmee vergelijkbare
wijzevangebruikwordtgebruikt;
gO:gasvormigeorganischestoffen; gA:gasvormigeanorganischestoffen; gesloten
bodemenergiesysteem:bodemenergiesysteemmeteengeslotencircuitvan leidingen;gevaarlijke
afvalstoffen:gevaarlijkeafvalstoffenalsbedoeldinartikel1.1vande Wetmilieubeheer;
gevaarlijke stof: gevaarlijke stof alsbedoeldinartikel3vandeSeveso-richtlijn; grensmassastroom:
drempelwaardeperstofklasse,uitgedruktingramemissieperuur, waarboveneenemissienaardelucht
alsrelevantbeschouwdwordt;dieisingedeeldineen gevarenklassevanhetADR,tenzijinditbesluit
andersisbepaald; gewasbeschermingsmiddel:gewasbeschermingsmiddelalsbedoeldinartikel2,
eerstelid,van deverordeninggewasbeschermingsmiddelen; grondwaterbeschermingsgebied:
gebieddatkrachtensartikel1.2,tweedelid,ondera,vande Wetmilieubeheerbijdeprovinciale
milieuverordeningisaangewezenenwaarvoorregelszijn gesteldvoordebeschermingvanhet
grondwatermethetoogopdewaterwinning;
handreiking bezinkbassins: Handreiking aanleg, beheer en monitoring
bezinksbassinsbezinkbassins voor de bloembollensector,versie2.0van20februari2014, uitgave
SIKB; helitraumacentrum:academischziekenhuismeteenvoorzieningvoorhetlandenenopstijgen van
helikopters,waarbijdevoorzieninghoofdzakelijkgebruiktwordtvoorhetregulier vervoerenvaneen
mobielmedischteam;
hogedrempelinrichting:Seveso-inrichtingwaartenminstededrempelhoeveelheidaan gevaarlijke
stoffen,genoemdinbijlageI,deel1,kolom3,ofdeel2,kolom3,bijdeSeveso- richtlijnaanwezig
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is,volgensdeomgevingsvergunningaanwezigmagzijn,ofkanontstaanbijverliesvan controle
overdeprocessen; huishoudelijke afvalstoffen:huishoudelijkeafvalstoffenalsbedoeldinartikel
1.1vande Wetmilieubeheer;
hogedrempelinrichting:Seveso-inrichtingalsbedoeldinartikel4.,eerstelid,onderb; huishoudelijk
afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en
huishoudelijke werkzaamheden; huisvestingssysteem:dierenverblijfofgedeeltedaarvan,waarin
landbouwhuisdierenvaneen diercategorieopdezelfdewijzewordengehoudenmetinbegripvaneenof
meeradditionele techniekenvoorhetbereikenvaneenaanvullendeemissiereductievaneen
huisvestingssysteem;
IALA-aanbeveling O-139:InternationalAssociationofMarineAidstoNavigationand Lighthouse
AuthoritiesRecommendationO-139MarkingofMan-MadeOffshoreStructures (markeringvan
kunstmatigeoffshoreconstructies);
inerte goederen: goederen waarin geen bodembedreigende stoffen,waterbezwaarlijkestoffen, of
gevaarlijke stoffen ofCMR-stoffen zitten, en die dat niet zijn; inwonerequivalent:
inwonerequivalentalsbedoeldinderichtlijnstedelijk
afvalwater;ippc-installatie:installatiealsbedoeldinbijlageIbijderichtlijn industriëleemissies;
inkt: mengseldatbijeendrukactiviteitwordtgebruiktomeentekstofafbeeldingopeen oppervlakaf
tedrukken;
installatie: vaste technische eenheid waarin een of meer activiteiten als genoemd in bijlage I
bij de EG-verordening PRTR en daarmee samenhangende activiteiten plaatsvinden die technisch
in verband staan met het op het terrein in kwestie ten uitvoer gebrachte activiteiten en de
gevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesendeverontreiniging;
inwonerequivalent: biologisch afbreekbare organische belasting met een
biochemisch zuurstofverbruik tijdens vijf dagen van 54 gram zuurstof per dag;
IPPC-installatie: installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn
nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake
industriële emissies (PbEU L 334);
kantdop: driftarme spuitdop die een verticale of nagenoeg verticale neerwaartse richting
van de spuitvloeistof bewerkstelligt; kleefstof: mengseldatwordtgebruiktomafzonderlijke
delenvaneenproductsamente kleven; koelinstallatie: een combinatie van met koudemiddel
gevulde onderdelen die met elkaar zijn verbonden en die samen een gesloten
koudemiddelcircuit vormen waarin het koudemiddel circuleert met het doel warmte op te
nemen of af te staan; kwetsbare functie:functiedie kwetsbaar isvoorrisico’sgebouw:gebouw
als
bedoeld in 2van bijlage IVVI,onderC, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;
lagedrempelinrichting:Seveso-inrichtingkwetsbare locatie:locatie als bedoeld in artikel1,
eerstelid,onderabijlageVI,onderD,bijhetBesluitkwaliteitleefomgeving; lak: doorzichtige
coating;
landbouwhuisdier: dierzoogdier dat ofvogeldie wordt gehouden voor de productie van vlees,
eieren,
melk, wol, bontofpelsofverenofpaarddatwordtgehoudenvoorhetfokken;
veren;
lekbak: aaneengesloten bodemvoorziening met opstaande randen;
massastroom: massa van een bepaalde stof of stoffen die per tijdseenheid wordt
geëmitteerd,uitgedruktinmassapertijdseenheid;
memorandum nr. 60:memorandummetvoorschriftenvoorsprinkler-,brandmeld-en
ontruimingsalarminstallatiesinvuurwerkbewaarplaatsenenverkoopruimtenvoor
consumentenvuurwerk,behorendebijdeVoorschriftenAutomatischeSprinklerinstallaties,
inclusiefverduidelijking,vastgesteldop2september2005enuitgegevenop26september
2005doorhetCentrumvoorCriminaliteitspreventieenVeiligheid; mestbassin:voorzieningvoor
hetopslaanvandrijfmest,digestaatofdunnefractie vanmeststoffen,diegeenmestkelderis;
mestkelder:ondergrondsvoorzieningvoorhetopslaanvandrijfmest,digestaatofdunne fractie
meteenafdekkingdiealsvloerfungeert; mestsilo:mestbassin,geheelofgedeeltelijkgelegen
bovenhetmaaiveld,uitgevoerdmet wandenofalsdraagconstructiemeteenfolieals
binnenafdichting;
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meststoffen:
a.dierlijkemeststoffen,ongeachthunbestemming,en b.
productendiezijnbestemdom:
1°.tewordentoegevoegdaangrondofaaneengroeimediumendiegeheelofgedeeltelijk bestaanuit
stoffen,organismendaaronderbegrepen,ofmengselsvanstoffen,diealszodanig kunnendienenom
grondofeengroeimediumgeschiktofbetergeschikttemakenals voedingsbodemvoorplanten,
2°.tewordengebruiktalsgroeimedium,
3°.tewordengebruiktalsvoedselvoorplantenofdelenvanplanten,voorzoverdeze producten
nietalzijnbegrepenonder1°of2°; mestzak:mestbassin,geheelofgedeeltelijkgelegenboven
hetmaaiveld,voornamelijk opgebouwduitfolieswaarvandebodemafdichtingenafdekkingeen
geheelvormen;
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meetmethode:geheelvanmonsterneming,monsterbehandelingenanalysevoorde
kwantificeringvanemissies;

mobiele benzinetank:mobieletankalsbedoeldinartikel2,onderf,vanderichtlijnopslagen distributie
benzine;
MP40-21:MinisteriëlePublicatie40-21,Voorschriftopslagenbehandelingontplofbarestoffenen
voorwerpenDefensie;
MP40-30:MinisteriëlePublicatie40-30,Voorschriftvoordeinrichtingenhetgebruikvan
schietinrichtingen;
MTBE:methyl-tertiair-butylether;
munitie-QRA:beoordelingvandeveiligheidssituatieenhetrisicovanvoorgenomenactiviteiten in
deveiligheidszonevaneenmilitairemunitieopslagplaats;
MVP:stofklassevanminimalisatieverplichtestoffen;
natte koeltoren: installatie gebruiktvoorhet,middelsmet een open constructie, voorhet afvoeren
van overtollige warmte uit productieprocessenengebouwendoorhetvernevelenvan water;
eenproductieprocesofgebouwdoorwaterinaerosolvormindeluchttebrengen;
NEN: normdie door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut is uitgegeven norm; nieuwe
oplosmiddeleninstallatie: oplosmiddeleninstallatiediena1april2002in gebruikisgenomen; NEM:netto
explosievemassa,uitgedruktalsdemassavandeexplosievestofofdemassavan de
explosievestofineenontplofbaarvoorwerp;
Nm3: normaal kubieke meter: gashoeveelheid bij 273,15 K en 101,3 kPa en betrokken op
droge
NRB:NederlandseRichtlijnBodembescherminglucht;
NPR 7910-2:Gevarenzone-indelingmetbetrekkingtotontploffingsgevaar;deel2:
Stofontploffingsgevaar,gebaseerdopNEN-EN-IEC61241-1-:2004;
ontzwavelingspercentage:verhoudingtussendehoeveelheidzwaveldietijdenseenbepaalde periode
dooreenstookinstallatienietindeluchtwordtuitgestoten,endehoeveelheidzwavel indevastebrandstof
dieindestookinstallatieendebijbehorendevoorzieningenwordt ingevoerdenindezelfdeperiodedoorde
installatiewordtverbruikt; open bodemenergiesysteem: installatiewaarmeevandebodemgebruik
wordtgemaaktvoor de levering van warmte of koude voor de verwarming of koeling van
ruimten in
bouwwerken, door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, en
bijbehorendebronpompenenwarmtewisselaaren,voorzoveraanwezig,warmtepompen
regeneratievoorziening; oplosmiddelenboekhouding:boekhoudingnuttig toepassen:verrichtenvan
nuttigetoepassing als bedoeld in artikel [PM];1.1vandeWet
milieubeheer;
ondergrondse opslagtank:opslagtankdiegeheelindebodemligtofingeterptis; ondergrens:een
drempelwaardewaarboveneenemissiealsrelevantwordtbeschouwd; open bodemenergiesysteem:
bodemenergiesysteemwaarbijgrondwaterwordtonttrokken en na gebruik in de bodem
gebracht;
oplosmiddelenhergebruik: gebruik van uit een oplosmiddeleninstallatie teruggewonnen
organische oplosmiddelen voor elk technisch of commercieel doel, met inbegrip van het gebruik
als brandstof maar met uitzondering van het verwijderen van deze teruggewonnen organische
oplosmiddelen als afval;
oplosmiddeleninput: hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoeveelheid daarvan in
mengsels die tijdens het uitoefenen van een activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de
hergebruikte oplosmiddelen, binnen en buiten de installatie, die steeds worden meegerekend
als zij worden gebruikt om debetrokkendie activiteit uit te oefenen;
oplosmiddeleninstallatie: installatie waarin een of meer van de activiteiten, bedoeld in bijlage
VII, deel 1, van de richtlijn industriële emissies, worden verricht en andere op dezelfde locatie
ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten
plaatsvindenwordenverricht die technisch in verband staan met de in die bijlage vermelde
activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging;
opslagtank:vormvasteopslagvoorzieningvoorgasmeteeninhoudvantenminste150literof
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eenvormvasteopslagvoorzieningvoorvloeistofmeteeninhoudvantenminste250liter,met
uitzonderingvaneenintermediatebulkcontainer;
PAK 10 VROM:somvannaftaleen,antraceen,fenantreen,fluoranteen,benzo(a)antraceen,
chryseen,benzo(a)pyreen,benzo(ghi)peryleen,benzo(k)fluoranteenenindeno(1,2,3cd)pyreen;PER:perchloorethyleen;
oplosmiddelenverbruik: totale input van organische oplosmiddelen per twaalf maanden in
eeninstallatie,verminderdmeteventuelevluchtigeorganischestoffendievoorhergebruik worden
teruggewonnen;
organisch oplosmiddel: vluchtige organische stof die wordt gebruikt: a.om,alleenin
combinatiemetanderestoffenenzondereenchemische veranderingteondergaan,
grondstoffen,productenofafvalmaterialenoptelossen, b.alsschoonmaakmiddelom
verontreinigingoptelossen,
c.alsverdunner, d.alsdispergeermiddel, e.omde
viscositeitaantepassen, f.omde
oppervlaktespanningaantepassen, g.als
weekmaker,of
h.alsconserveermiddelPGS:PublicatiereeksGevaarlijkeStoffen; plaatsgebonden
risico:risicoalsbedoeldinartikel5.5,eerstelid,vanhetBesluit kwaliteitleefomgeving;
pleziervaartuig: schip bestemd of gebruikt voor sport of vrijetijdsbesteding; pluimveemest:
uitwerpselenvanpluimveedievoorproductiedoeleindenwordengehouden; pluimveemest:
uitwerpselenvankippen,kalkoenen,eenden,parelhoendersofstruisvogels; praktijkruimte: ruimte
voor chemisch, natuurkundig of medisch onderwijs waarop de Wet op het
hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek van toepassing is;
PRTR-installatie:vastetechnischeinstallatiewaarineenofmeerinbijlageIbijdePRTRverordeningvermeldeactiviteitenofdaarmeerechtsreekssamenhangendeactiviteiten worden

verrichtdietechnischinverbandstaanmetdeopdebedrijfslocatieinkwestietenuitvoer gebrachte
activiteitendiegevolgenkunnenhebbenvoordeemissiesendeverontreiniging; PRTR: register als
bedoeld in artikel 20.11, onder a, van de wet;
PRTR-verslag: verslagrapportage als bedoeld in artikel 25.8, eerste lid;
PRTR-verslagjaar: kalenderjaar waarover een PRTR-verslag moet worden opgesteld;
puntbron: gefixeerdpuntvangekanaliseerdeendaarmeeinprincipekwantificeerbaregefixeerde en
gekanaliseerdebronvan emissies;
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retourbuis van een gesloten bodemenergiesysteem: leidingdiedecirculatievloeistofterug geleidtdoor
debodem,waardoorwarmteofkoudewordtafgegevenaandebodem; pyrotechnisch artikel voor
theatergebruik:artikelvoorpodiumgebruik,dateenexplosievestof of
explosiefmengselbevatentotdoelheeftwarmte,licht,geluid,gasofrooktemakendoor zichzelf
onderhoudendeexothermechemischereacties; pyrotechnisch artikel voor theatergebruik van
categorie T1 of T2:pyrotechnischartikelvoor theatergebruikdatopgrondvanartikel6vanderichtlijn
pyrotechnischeartikelenis ondergebracht
incategorieT1respectievelijkT2;
recyclen:verrichtenvanrecyclingalsbedoeldinartikel1.1vandeWetmilieubeheer; richtlijn
boortechnieken:rapportDWW-2003-047Handleidingwegenbouw:ontwerponderbouw: richtlijn
boortechnieken; richtlijn CAP 764:CivilAviationAuthorityPolicyandGuidelinesonWindTurbines(beleid
en richtlijnenvoorwindturbines);
sA:stofvormigeanorganischestoffen;
Seveso-inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Seveso-richtlijn;
Seveso-installatie: technische eenheid binnen een inrichtingwaargevaarlijkestoffenworden
geproduceerd,gebruikt,verwerktofopgeslagenSeveso-inrichting; SIKB protocol:protocolvande
StichtingInfrastructuurKwaliteitsborgingBodembeheer; sO:stofvormigeorganischestoffen;
SPF:SeasonalPerformanceFactor;
standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model: rekenmethodevanhetNieuwNationaal
Model
(Uitgave1998,ISBN90-76323-003);
stelsel van de Europese vereffening, versie ETRS89:EuropeanTerrestrialReferenceSystem
1989, bedoeldinbijlageII,onder1.2,vanVerordening(EU)nr.1089/2010vandeCommissievan23
november2010teruitvoeringvanRichtlijn2007/2/EGvanhetEuropeesParlementendeRaad betreffende
deinteroperabiliteitvanverzamelingenruimtelijkegegevensenvandienstenmet betrekkingtot
ruimtelijkegegevens(PbEU2010,L323);
stikstofoxiden (NOx): stikstofmonoxide en stikstofdioxide, uitgedrukt als stikstofdioxide;
stofklasse:clusteringvanstoffenopbasisvanvergelijkbarefysische,chemischeen toxologische
eigenschappen; SPF: SeasonalPerformanceFactor,waarmeehetrendementvaneen
bodemenergiesysteem wordtweergegeven,uitgedruktalsdedoorhetsysteemgeleverde
hoeveelhedenwarmteen koude per jaar in Megawattuur, gedeeld door het gemeten of
berekende energieverbruik van het systeem per jaar in Megawattuur; spoorvoertuig:voertuig,
bestemdvoorhetverkeeroverspoorstavenmetinbegripvan decarrosserieonderdelendaarvan;
stof: stof als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de richtlijn industriële emissies;
stookinstallatie: technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd om de aldus
opgewekte warmte diezo
wordtopgewekt te gebruiken;
storten:stortenalsbedoeldinartikel1.1vandeWetmilieubeheer;
stortplaats: terreinstortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder a, van de Wet
milieubeheer;
substraatmateriaal: materiaal vanplantaardigeoorsprong, bestemd om te worden gebruikt voor
het telen van gewassen los
van de ondergrond;
tankinstallatie:geheelvaneenofmeertankzuilendatbestaatuitpompen,leidingen,meet-en
regelwerken,schakelaarsenvulpistolen; tankzuil:gedeeltevandetankinstallatiedatbovengrondsligt;
teeltvrije zone: strook tussen de insteek van het oppervlaktewaterlichaam en het hart van de
buitensteplantenvanhettetelengewaswaarop,tenzijhetgraslandbetreft,geengewasof
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niet hetzelfdegewasalsopderestvanhetperceelwordtgeteeld;
terrein: geografischevestigingsplaatsvandePRTR-inrichting;
totale emissie: som van diffusie emissies en emissies van afgassen;
TRI:trichloorethyleen;
tweewielig motorvoertuig: voertuig op twee wielen of motorfiets als bedoeld in diede regeling
op
grond van artikel 21, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
verslagjaar: kalenderjaar waarover een PRTR-verslag moet worden opgesteld;
uitgangspuntendocument voor brandbeveiligingsinstallaties:documentwaarinalle
bouwkundige,organisatorischeeninstallatietechnischeeisenvoordemetsprinklerste
beveiligenruimtesenlocatieswordenbeschreven;
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vaste mest:uitwerpselenvanlandbouwhuisdieren,metinbegripvandegeheelofgedeeltelijk verteerde
maag-ofdarminhoudvandezedieren,enstrooiselsvanmengselsmet uitwerpselendievastzijn;
vaargeul:geulindebodemvaneenwaterstaatswerkdievoordescheepvaartopeen vastgesteldediepte
gehoudenwordt; verdichten van afvalstoffen: reducerenvanhetvolumevanafvalstoffenbijeengelijk
blijvendemassaofeengelijkblijvendgewicht;
verpakkingsgroep:groepwaarineenADR-klasseisingedeeld; verwerken van afvalstoffen:
verrichtenvanverwerkingalsbedoeldinartikel1.1vande wetmilieubeheer; verwijderen van
afvalstoffen:verrichtenvanverwijderingalsbedoeldinartikel1.1vande wetmilieubeheer;
vloeistofdichte bodemvoorziening: vloer, verharding of constructie waardoor stoffen niet naar
de bodem kunnen lekken;
vluchtige organische stof: organische verbinding, en ook de fractie creosoot, die bij 293,15 K
een dampspanning van tenminste 0,01 kPa ofmeer heeft of onder specifieke
gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft; waterbezwaarlijke stof: stofdie
schadelijkkanzijnvoorhetaquatischmilieuvoorbereiden voor hergebruik:verrichtenvanvoorbereiding
voorhergebruik als bedoeld in [PM],artikel1.1van de Wet:Omgevingswet milieubeheer;
voorkomen van de nadelige gevolgen van ongewone voorvallen:voorkomenvandenadelige gevolgen
vanongewonevoorvallenalsbedoeldinartikel19.1,eerstelid,vandewet; vuilwaterriool:eenvoorziening
ofwerkvoorde inzamelingenhettransportvanafvalwater, dieofdatisaangeslotenopeen
zuiveringtechnischwerkofopeenzuiveringsvoorzieningdie isbedoeldvoorhetzuiverenvanstedelijk
afvalwater; vuurwerk:artikelvoorvermaak,dateenexplosievestofofexplosiefmengselbevatentot
doelheeftwarmte,licht,geluid,gasofrooktemakendoorzichzelfonderhoudende exothermechemische
reacties; vuurwerk van categorie F1, F2, F3 of F4:vuurwerkdatopgrondvanartikel6vande richtlijn
pyrotechnischeartikelenisondergebrachtincategorieF1,F2,F3respectievelijk
F4;
wet:Omgevingswet; windpark:samenstelvanvoorzieningenwaarmeeelektriciteitmetbehulp
vanwindwordt geproduceerd,waarbijondereensamenstelvanvoorzieningenwordtverstaanalle
aanwezigemiddelendieonderlingmetelkaarzijnverbondenvoordeproductievan elektriciteitmet
behulpvanwind;
winterbed:hetrivierbed,metuitzonderingvan: a.destroomgeul,begrensddoordenkbeeldigelijnen
aanbeidedaarvanbijgewoonhoog zomerwaterofgewonevloed,diedeasvanderiviervolgenende
worteleindenvande kribbeninderiviermetelkaarverbinden,of,voorzovergeenkribbeninderivier
aanwezig zijn,begrensddoorhaaroeverlijnenbijgewoonhoogzomerwaterofgewonevloed,waarbij
deoeverlijnenineendenkbeeldigelijnwordendoorgetrokkenopplaatsenwaarwaterinde uiterwaard
inopenverbindingstaatmetdestroomgeul, b.nevengeuleninbeheerbijhetRijk, c.bijhetRijkinbeheer
zijndehavensdieinopenverbindingstaanmetde
stroomgeul; wrak van een tweewielig motorvoertuig: tweewielig motorvoertuig dat
eenafvalstofis;
zeer kwetsbare functie:functiedie zeer kwetsbaar isvoorrisico’sgebouw:gebouw als
bedoeld in artikel1van bijlage IVVI,onderE, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;
zeer zorgwekkende stoffen: stoffendiezijnopgenomenopdeZZS-lijst,zoalsgepubliceerdop de
websitevanhetRIVMenstoffendieviazelfclassificatiealsC,MofRworden ingedeeld;stof:stofdievoldoet
aaneenofmeervandecriteriaofvoorwaarden,bedoeldin artikel57vanVerordening(EG)nr.1907/2006
vanhetEuropeesParlementendeRaadvan
18december2006inzakederegistratieenbeoordelingvanendeautorisatieenbeperkingen tenaanzien
vanchemischestoffen(PbEU2006,L396); zuiveringsvoorziening:werkvoorhetzuiverenvan
afvalwater,datgeenzuiveringtechnisch werkis;
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zwaar ongeval: gebeurtenis door ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de
bedrijfsuitoefening in een Seveso-inrichting, waardoor ernstig gevaar voor de gezondheid of
het milieu ontstaat en waarbij een ofmeergevaarlijkestoffenzijn onderbijlageI,deel1bij de
Seveso-richtlijnvallendeofin deel 2 van bijlage I bij die richtlijn opgenomen stof of mengselis
betrokken.
B. Verordeningen, richtlijnen en besluiten als bedoeld in artikel 288 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en internationale
verdragen
Voor de toepassing van dit besluit envandekrachtensartikel4.3vandewetbijministeriële regeling
gestelderegels, wordt verstaan onder:
afvalbeschikking: besluitvandecommissievan18december2014totwijzigingvan Beschikking nr.
2000/532/EG vandeCommissievandeEuropeseGemeenschappenvan3 mei2000totvervangingvan
Beschikking94/3/EGhoudendevaststellingvaneenbetreffende de lijst van afvalstoffen
overeenkomstig artikel1,ondera),van Richtlijn
752008/44298/EEGEG van hetEuropeesParlementen de Raad(2014/955/EU)(PbEU2000, L
370/44);
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richtlijn benzinedampterugwinning: richtlijn2009/126vanhetEuropeesParlementendeRaad van21
oktober2009inzakefaseII-benzinedampterugwinningtijdenshetbijtankenvan motorvoertuigenin
benzinestations(PbEU2009,L285);
Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG
van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen
overeenkomstigartikel1,lid4,vanrichtlijn biologische agentia:richtlijn2000/54/EGvanhet Europees
ParlementendeRaadvan18september2000betreffendedebeschermingvande werknemerstegende
risico’svanblootstellingaanbiologischeagentiaophetwerk;
richtlijn 91energie-efficiëntie:richtlijn2012/68927/EEGEU van hetEuropeesParlementen de Raad
van
deEuropeseGemeenschappen25oktober2012
betreffende
gevaarlijkeafvalstoffen
(PbEGenergie-efficiëntie(PbEU2012, L 226/3315);
etiketteringverordening: Verordening EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG
en1999/45/EGentotwijzigingvanVerordening(EG)nr.1907/2006(PbEUL353);
richtlijn gevaarlijke stoffenopslag en distributie benzine: richtlijn nr.67/548/EEGbetreffende de
aanpassingvandewettelijkeenbestuursrechtelijkebepalingeninzakedeindeling,de verpakkingenhet
kenmerkenvangevaarlijkestoffen (94/63/EGvanhetEuropeesParlement endeRaadvan20december
1994betreffendedebeheersingvandeuitstootvanvluchtige organischestoffen(VOS)alsgevolgvande
opslagvanbenzineendedistributievanbenzine vanafterminalsnaarbenzinestations (PbEG 1967,nr.
196L365);
verordening dierlijke producten: Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijkeconsumptiebestemdedierlijkeproductenenafgeleideproducten(PbEUL300);
richtlijn pyrotechnische artikelen:richtlijnpyrotechnischeartikelenvanhetEuropeesParlement ende
Raadvan12juni2013betreffendedeharmonisatievandewetgevingenvande lidstateninzakehetopde
marktaanbiedenvanpyrotechnischeartikelen(PbEU2013,L
178/27);
verordening overbrenging afvalstoffen: verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging
van afvalstoffen (PbEU 2006 L 190).
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BI]LAGEIIBEHORENDEBI]DEARTIKELEN4.137, 4.180, 4.209, 4.236, 4.246,
4.265, 4.287, 4.419, 4.648, 5.18b EN5.23 (STOFFENENSTOFKLASSEN) Stoffenkunnenzijn
ingedeeldinstofklassenERS,MVP1,MVP2,gasvormigeanorganische stoffen,gasvormigeorganische
stoffen,stofvormigeorganischestoffen,enstofvormige anorganischestoffen.Destofklassevaneen
individuelestofkanafwijkenvandievooreen stofgroep.Alseenstofindividueelisingedeeldgeldtde
grensmassastroomenemissie-eisvan deindividuelestofinplaatsvandievandegroep.
Stof
(±)tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloorchinoxalin-2yloxy)-fenyloxy]propanoaat

Stofklasse
MVP1

(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride

MVP1

(4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan
(6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1methylethyl)ammonium]-formaat

MVP1
MVP1

(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1enyl]fenol

MVP1

(epoxyethyl)benzeen;fenyloxiraan;styreenoxide
(methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'dipyridiniumdichloridedihydrochloride

MVP2
MVP1

(pentabroomfenyl)methylacrylaat;
(pentabroomfenyl)methylestervan2-propeenzuur

MVP1

(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan

MVP2

(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron

MVP1

(S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron

MVP1

(S)-oxiraanmethanol4-methylbenzeensulfonaat
[4-[[4-anilino-1-naftyl][4(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]
dimethylammoniumchloride(C.I.BasicBlue26)[met0,1 procentof
meerMichler'sketon(ECnr.202-027-5)ofMichler's base(ECNo.202959-2)]

MVP1
MVP1

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol
hydrochloride[met0,1procentofmeer4-chlooraniline(EC- nr.
203-401-0)]

MVP1

1,1,2,2-tetrabroomethaan

gO.1

1,1,2,2-tetrachloorethaan

gO.1

1,1,2-trichloorethaan
1,1,3,3-tetramethyl-4-butylfenol;4-tert-octylfenol;paratert-octylfenol

gO.1
MVP1

1,1-dichloorethaan

gO.3

1,1-dichlooretheen

gO.1

1,1-difluoretheen;vinylideenfluoride
1,1-dimethylethyl-hydroperoxide;
tertiairbutylhydroperoxide;TBHP

gO.2
gO.1

1,2,3,4,5,5-hexachloor(1,3-)cyclopentadieen

MVP1

1,2,3,4-tetrahydronaftaleen;tetraline

gO.2

1,2,3,4-tetramethylbenzeen

gO.2

1,2,3,5-tetramethylbenzeen

gO.2

1,2,3-trichloorbenzeen

MVP2

1,2,3-trichloorpropaan

MVP2

1,2,4,5-tetramethylbenzeen

gO.2

1,2,4-trichloorbenzeen
1,2-benzeendicarbonzuur;C7-rijkdi-C6-8-vertaktealkylesters

MVP2
MVP1
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Stof

Stofklasse

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan;TEGDME;
triethyleenglycoldimethylether;triglyme

MVP1

1,2-diaminoethaan

gO.1

1,2-dibroomethaan

MVP2

1,2-dichloorbenzeen

gO.1

1,2-dichloorethaan;ethyleenchloride

MVP2

1,2-dichlooretheen

gO.2

1,2-dichloorpropaan

gO.2

1,2-diethoxyethaan

MVP2

1,2-dimethoxyethaan;ethyleenglycoldimethylether

MVP2

1,2-dimethylhydrazine

MVP2

1,2-epoxy-3-fenoxypropaan;fenylglycidylether

MVP1

1,2-epoxyethaan;ethyleenoxide;oxiraan;etheenoxide

MVP2

1,2-ethaandiol;ethyleenglycol;glycol

gO.2

1,2-pentaandiol

gO.2

1,2-propaandiol;propyleenglycol

gO.2

1,2-propaandiolmonoethylether
1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen;
2,4,6-tribroomfenyl2-methyl-2,3-dibroompropylether

gO.2
MVP1

1,3,5-trichloorbenzeen

MVP1

1,3,5-trioxaan
1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H3H5H)trion;TGIC

gO.3
MVP1

1,3,5-tris-[(2Sen2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine2,4,6-(1H3H5H)-trion

MVP1

1,3-butadieen;buta-1,3-dieen

MVP2

1,3-dichloorpropaan-2-ol

MVP2

1,3-dihydroxybenzeen;resorcinol

gO.2

1,3-propaansulton

MVP2

1,3-propiolacton;3-propanolide

MVP2

1,4,5,8-tetraaminoantrachinon

MVP1

1,4-dichloorbenzeen

gO.2

1,4-dichloorbut-2-een

MVP2

1,4-dioxan

gO.1

1,5,9-cyclododecatrieen

MVP1

1,6-hexaandiisocyanaat;hexamethyleendiisocyanaat
1.2-benzeendicarboxylzuur;di-C7-11vertakteen
lineairealkylesters

gO.1
MVP1

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(imidazool-1ylmethyl)-1,3-dioxolaan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazine-1yl]ethanon;ketoconazool

MVP1

1-broom-3-chloorpropaan

gO.3

1-broombutaan

gO.2

1-butoxy-2-ethylacetaat;butylglycolacetaat

gO.2

1-butoxy-2-propanol
1-chloor-2,3-epoxypropaan;chloormethyloxiraan;
epichloorhydrine

gO.2
MVP2

1-ethoxy-2-propanol

gO.2

1-methoxy-2-propanol

gO.2

1-methoxy-2-propylacetaat;2-methoxy-1methylethylacetaat
1-methyl-2,4-fenyleen-diisocyanaat;tolueen-2,4-diisocyanaat;
TDI

gO.2
sO
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Stof

Stofklasse

1-methyl-2,6-fenyleen-diisocyanaat;tolueen-2,6-diisocyanaat

sO

1-methyl-3-ethylbenzeen

gO.2

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

MVP1

2-(2-aminoethylamino)ethanol;AEEA
2-(2-butoxy-ethoxy)-ethanol;butyldiglycol;
diethyleenglycolbutylether

MVP1
gO.2

2-(2-butoxy-ethoxy)-ethylacetaat

gO.2

2,2'-(nitrosoimino)bisethanol

MVP1

2,2'-bioxiraan;1,2:3,4-diepoxybutaan
2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline;4,4'-methyleenbis(2chlooraniline);zoutenvan2,2'-dichloor-4,4'-

MVP2
MVP1

2,2'-iminodiethanol;diethanolamine

gO.2

2,3-dibroompropaan-1-ol

MVP2

2,3-dimethylbutaan

gO.2

2,3-dinitrotolueen

MVP1

2,3-epoxypropaan-1-ol
2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride;
glycidyltrimethylammoniumchloride

MVP2
MVP1

2,4,4-trimethyl-1-penteen;diisobuteen

gO.2

2,4,5-trimethylaniline

MVP1

2,4,5-trimethylanilinehydrochloride

MVP1

2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)fenol

sO

2,4,6-tribroomfenol

gO.1

2,4-DDTisomeer

MVP1

2,4-diaminoanisoolsulfaat

MVP1

2,4-dibroomfenol

gO.1

2,4-dimethylfenol;2,4-xylenol

gO.2

2,4-dinitrotolueen

MVP1

2,5-dinitrotolueen

MVP1

2,6-dibroomfenol

sO

2,6-difluorbenzonitril;diflubenil

sO
MVP1

2,6-dinitrotolueen
2;4;6-tri-tert-butylfenol;dodecylfenol
2-[2-hydroxy-3-(2-chlorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2hydroxy-3-(3-methylfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-

MVP1
MVP1

2-broompropaan

MVP2

2-butanol;sec-butanol

gO.2

2-butanon;ethylmethylketon;methylethylketon;MEK

gO.2

2-butenal

MVP1

2-butoxyethanol;butylglycol

gO.2

2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3-ylcyclohex-2-een-1-on MVP1
2-chloor-6-fluorfenol

MVP1

2-chloorethanal;chlooraceetaldehyde

gO.1

2-chloorpropaan

gO.2

2-ethoxy-1-propanol
2-ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4hydroxyfenyl]methyl]thio]acetaat

gO.2
MVP1

2-ethylhexylacrylaat

gO.1

2-furaldehyde;furfural;furfurol

gO.1

2-hydroxymethylfuran;furfurylalcohol
2-isopropoxypropaan;diisopropylether

gO.2
gO.2
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Stof

Stofklasse

2-methyl-2-propanol;tert-butanol

gO.2

2-methylallylalcohol

gO.1

2-methylaziridine

MVP2

2-methylpropeen;isobuteen;isobutyleen

gO.2

2-naftylamineacetaat;2-naftaleenamineacetaat

MVP1

2-naftylaminehydrochloride;2-naftaleenaminehydrochloride
2-naftylamine;2-naftaleenamine;zoutenvan2naftylamine;zoutenvan2-naftaleenamine

MVP1
MVP1

2-nitroanisool

MVP1

2-nitronaftaleen

MVP1

2-nitropropaan

MVP2

2-nitrotolueen

MVP2

2-pentanon;methylpropylketon

gO.2

2-propanol;iso-propanol;isopropylalcohol

gO.2

2-propenal;acroleïne

gO.1

3,3-dichloorbenzidine;zoutenvan3,3-dichloorbenzidine
3,3'-dimethoxybenzidine;o-dianisidine;zoutenvan
3,3'-dimethoxybenzidine;zoutenvano-dianisidine

MVP1
MVP1

3,3'-dimethylbenzidine;4,4'-bi-o-toluidine;zoutenvan
3,3'-dimethylbenzidine;zoutenvan4,4'-bi-o-toluidine

MVP1

3,4-dinitrotolueen

MVP1

3,5,5-trimethyl-2-cyclohexeen-1-on;isoforon

gO.2

3,5-dinitrotolueen

MVP1

3-amino-9-ethylcarbazool;9-ethylcarbazool-3-ylamine

MVP1

3beta,25R-spirost-5-en-3-ol

MVP1

3-butoxy-1-propanol

gO.2

3-ethoxy-1-propanol

gO.2

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine

MVP1

3-methoxyethoxyethanol

gO.2

3-methyl-2-butanon;methylisopropylketon

gO.2

3-pentanon
4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride

gO.2
MVP1

4,4'-bi-o-toluidinedihydrochloride;3,3'dimethylbenzidinedihydrochloride;3,3'-dimethyl-[1,1'bifenyl]-4,4'-diaminedihydrochloride

MVP1

4,4'-bi-o-toluidinedisulfaat;3,3'-dimethylbenzidine disulfaat;
3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diaminedisulfaat

MVP1

4,4'-bis(dimethylamino)-4"-(methylamino)tritylalcohol[met
0,1procentofmeerMichler'sketon(ECnr.202-027-5)of
Michler'sbase(ECNo.202-959-2)]

MVP1

4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon;Michler'sketon

MVP1

4,4-DDTisomeer;para-para-DDT

MVP1

4,4-isobutylethylideendifenol

MVP1

4,4'-methyleendianiline;4,4'-diaminodifenylmethaan

MVP1

4,4'-methyleendi-o-toluidine
4,4'-oxydianiline;zoutenvan4,4'-oxydianiline;paminofenylether;zoutenvanp-aminofenylether

MVP1
MVP1

4,4'-thiodianiline;zoutenvan4,4'-thiodianiline

MVP1

4-amino-3-fluorfenol

MVP1

4-aminoazobenzeen
4-aminobifenyl;xenylamine;zoutenvan4-aminobifenyl;zouten

MVP1
MVP1
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Stof

Stofklasse

vanxenylamine
4-chlooraniline

MVP1

4-chloor-o-toluidine

MVP1

4-chloor-o-toluidinehydrochloride

MVP1

4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon;diacetonalcohol

gO.2

4-methoxy-m-fenyleendiamine
4-methyl-2-pentanon;
methylisobutylketon;MIBK

MVP1
gO.2

isobutylmethylketon;

4-methyl-m-fenyleendiamine

MVP1

4-nitrobifenyl

MVP1

4-tert-butylbenzoëzuur

MVP1

5-allyl-1,3-benzodioxoo;safrool

MVP1

5-methyl-2-hexanon;methylisoamylketon

gO.2

5-nitroacenafteen

MVP1

6-aminohexaanzuur(dimeer)

gO.2

6-aminohexaanzuur(monomeer)

gO.2

6-aminohexaanzuur(trimeer)
6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril

gO.2
MVP1

6-methoxy-m-toluidine;p-cresidine

MVP1

7H-dibenzo[c,g]carbazol(PAK)
7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4on[met0,5procentofmeerformamide(EC-nr.200-842-

MVP1
MVP1

aardolie

gO.2

aceetaldehyde;ethanal

gO.1

acenafteen

sO

acenaftyleen

sO

aceton;propanon

gO.2

acetonitril

gO.2

acetyleen;ethyn

gO.2

acrylamide
acrylonitril;2-propeennitril;propeennitril

MVP1
MVP2

acrylzuur;propeenzuur

gO.1

acrylzuurethylester;ethylacrylaat;ethylpropenoaat

gO.1

acrylzuurmethylester;methylacrylaat;methylpropenoaat

gO.1

aldrin

MVP1

alfa-endosulfan

MVP1

alfa-HCH

MVP1

alifatischkoolwaterstofmengsel
alkoholethyleen-oxide-fosfaatester (mengsel van C12/C14
mono-di-entrimeren)

gO.2
gO.2

alkylalcoholen

gO.2

aluminiumen-verbindingen

S

aluminiumsilicaatvuurvastekeramischevezels

MVP1

aminobenzeen;aniline

gO.1

aminoethaan;ethylamine

gO.1

aminomethaan;methylamine

gO.1

ammoniak

gA.3

ammoniumpentadecafluoroctanoaat;APFO
ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat;
ammoniumperfluoroctaansulfonaat

MVP1
MVP1
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Stof

Stofklasse

anisool;methoxybenzeen

gO.2

antimoonen-verbindingen,berekendalsSb
antraceenolie,Eencomplexeverzamelingpolycyclische
aromatischekoolwaterstoffendiewordtverkregenuit koolteer
meteendestillatietrajectvanongeveer300°Ctot
400°C.Voornamelijksamengestelduitfenantreenantraceen en
carbazool.

sA.3
MVP1

antraceenolie,fractie,Deantraceenrijkevastestofdiewordt
verkregendoordekristallisatieencentrifugatievan antraceenolie.
Bestaatvoornamelijkuitantraceencarbazool enfenantreen.
antraceenolie,antraceenpasta

MVP1

antraceenolie,fractie,Deoliedieresteertnadeverwijdering, door
middelvaneenkristallisatieproces,vaneen antraceenrijkevaste
stof(antraceenpasta)uitantraceenolie. Bestaatvoornamelijkuit
aromatischeverbindingenmettwee, drieofvierringen.
antraceenolie,antraceenarm

MVP1

antraceenolie,fractie,Eencomplexeverzameling koolwaterstoffen
uitdedestillatievanantraceendiewordt verkregendoorde
kristallisatievanantraceenolieuit bitumineuzehoge-temperatuurteer,meteenkooktrajectvan ongeveer330°Ctot350°C.Bevat
hoofdzakelijkantraceen carbazoolenfenantreen.antraceenolie,
antraceenpasta, antraceenfractie

MVP1

antraceenolie,fractie,Eencomplexeverzameling koolwaterstoffen
uitdedestillatievanantraceendiewordt verkregendoorde
kristallisatievanantraceenolieuit bitumineuzehoge-temperatuurteer,meteenkooktrajectvan ongeveer290°Ctot340°C.Bevat
hoofdzakelijktricyclische aromatenendihydroderivatendaarvan.
antraceenolie, antraceenpasta,lichtedestillatiefracties

MVP1

aromatischkoolwaterstofmengsel

gO.2

arseen-enarseenverbindingen

sA.1

arseenwaterstof(arsine)

gA.1

asbest
azafenidin;2-(2,4-dichloor-5-prop-2-ynyloxyfenyl)5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazool[4,3-a]pyridin-3(2H)-one

sA.1
MVP1

azijnzuur

gO.2

azijnzuuranhydride

gO.1

azijnzuurbutylester;n-butylacetaat

gO.2

azijnzuurester;azijnzuurethylester;ethylacetaat

gO.2

azijnzuurmethylester;methylacetaat

gO.2

azijnzuurvinylester;vinylacetaat

gO.2

azobenzeen

MVP1

azocyclotin

MVP1

azodicarbonamide;1,1-Azobisformamide;C,C'-azodi(formamide)
azokleurstoffenopbasisvanbenzidine;4,4diarylazobifenylkleurstoffen

MVP1
MVP1

azokleurstoffenopbasisvano-dianisidine;4,4'-diarylazo3,3'-dimethoxybifenylkleurstoffen

MVP1

azokleurstoffenopbasisvano-tolidine;4,4'-diarylazo3,3'-dimethylbifenylkleurstoffen

MVP1

bariumen-verbindingen,berekendalsBa

sA.3

basischloodacetaat
benomyl;methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazool2-ylcarbamaat

MVP1
MVP1

benz[a]antraceen(PAK);benzo[a]antraceen(PAK)

MVP1
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Stof

Stofklasse

benzalchloride

gO.1

benzaldehyde

gO.1

benzeen

MVP2

benzeen-1,4-dicarbonzuur;tereftaalzuur

sO

benzidineacetaat;[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamineacetaat
benzidinedihydrochloride;[1,1'-bifenyl]-4,4'diaminehydrochloride

MVP1
MVP1

benzidinesulfaat;[1,1'-bifenyl]-4,4'-diaminesulfaat

MVP1

benzidinesulfaat;[1,1'-bifenyl]-4,4'-diaminesulfaat
benzidine; 4,4'-diaminobifenyl; zouten van benzidine; zouten van
4,4'-diaminobifenyl;

MVP1
MVP1

benzine

gO.2

benzo(e)pyreen(PAK)

MVP1

benzo[a]pyreen(PAK)

MVP1

benzo[b]fluorantheen(PAK);benzo[e]acefenantryleen(PAK)

MVP1

benzo[g,h,i]peryleen(PAK)

MVP1

benzo[j]fluorantheen(PAK)

MVP1

benzo[k]fluorantheen

MVP1

benzoëzuurmethylester;methylbenzoaat

sO

benzylalcohol

gO.2

benzylbutylftalaat

gO.1

benzylbutylftalaat;BBP

MVP1

benzyltributyl-ammonium4-hydroxy-naftaleen-1-sulfonaat

S

berylliumenberylliumverbindingenberekendalsBe

MVP1

berylliumoxide

MVP1

beta-endosulfan

MVP1

beta-HCH

MVP1

bicyclo(4,4,0)decaan;decahydronaftaleen;decaline

gO.2

bifenyl;difenyl

sO

bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine;diaminobenzidine

MVP1

binapacryl;2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-methylcrotonaat

MVP1

bis(2-ethylhexyl)ftalaat;di-ethylhexylftalaat;DEHP

MVP1

bis(2-methoxyethyl)ether

MVP2

bis(2-methoxyethyl)ftalaat

MVP1

bis(chloormethyl)ether;oxybis(chloormethaan)

MVP2

bisfenolA;2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan

gO.1

blauwzuurgas;cyaanwaterstof;HCN

gA.2

boriumenstofvormigeboriumverbindingen

S

boriumtrichloride

gA.2

boriumtrifluoride

gA.2

broomenbroomverbindingen,berekendalsHBr

gA.2

broomdichloormethaan

gO.1

butaan[met0,1procentofmeerbutadieen(203-450-8)]

MVP2

butanal;n-butylaldehyde;n-butyraldehyd

gO.2

butylacrylaat

gO.1

butylalcohol;n-butanol

gO.2

butylglycolaat

gO.2

butyllactaat

gO.2

butylstearaat
C.I.BasicViolet3[met0,1procentofmeerMichler'sketon
(ECnr.202-027-5)]

gO.2
MVP1
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Stof

Stofklasse

C10-13-chlooralkanen; kortketenige gechloreerde
paraffines;SCCP's;C10-13alifatische

MVP1

cadmiumfluoride

MVP1

cadmiumsulfide

MVP1

calciumfluoride

sA.3

calciumoxide

sA.3

calciumverbindingen,m.u.v.calciumoxide

S

caprolactam

gO.1

captafol

MVP1

carbadox

MVP1

carbendazim;methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

MVP1

carbonblack

S

carbonylsulfide

gO.1

cetylpyridiniumchloride

gO.1

chloorazijnzuur

gO.1

chloorbenzeen

gO.2

chloorbenzenenm.u.v.1,2-dichloorbenzeen

gO.2

chloorcyaan

gA.1

chloordaan

MVP1

chloordecon

MVP1

chloordimethylether;chloormethyl-methylether

MVP2

chloordioxide

gA.1

chloorethaan;ethylchloride

gO.2

chloorfenvinfos

MVP1

chloorgas(Cl2)

gA.2

chloormethaan;methylchloride

gO.1

chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride

MVP1

chloorverbindingen,berekendalsHCl

gA.3

chloroform;trichloormethaan
chroom en -verbindingen (m.u.v. Cr(VI)-verbindingen),
berekendalsCr

gO.1
sA.3

chryseen(PAK)

MVP1

clotrimazol;1-(2-chloorfenyl)difenylmethyl-1-h-imidazol

MVP1

colchicine

MVP1

cresolen

gO.1

cristoballiet

sA.1

cumeen;isopropylbenzeen

gO.2

cyaniden,berekendalsCN
sA.3
cyclisch
3-(1,2-ethaandiylacetaal)oestra-5(10),9(11)-dieen- MVP1
3,17-dion
cyclododecaan

MVP1

cyclohexaan

gO.2

cyclohexanol

gO.2

cyclohexanon
cycloheximide;4-{(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl}}piperidine-2,6-

gO.2
MVP1

cyclopentanon

gO.1

decamethylcyclopentasiloxaan(d5)

gO.2

diazomethaan

MVP2

dibenz[a,h]acridine(PAK)
dibenz[a,h]antraceen(PAK);dibenzo(a,h)-antraceen(PAK)

MVP1
MVP1
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Stof

Stofklasse

dibenz[a,j]acridine(PAK)

MVP1

dibenzo[a,e]pyreen(PAK)

MVP1

dibenzo[a,h]pyreen(PAK)

MVP1

dibenzo[a,i]pyreen(PAK)

MVP1

dibenzo[a,l]pyreen(PAK)

MVP1

diboraan(B2H6)

gA.1

dibroomchloorpropaan;1,2-dibroom-3-chloorpropaan

MVP2

dibutylether

gO.2

dibutylftalaat;DBP

MVP1

dichlobenil

sO

dichloorfenol(en)

gO.1

dichloormethaan;methyleenchloride

gO.2

dichloorsiliciumdihydride

gA.3

dicofol

MVP1

didodecylmaleaat;dilaurylmaleate

gO.2

dieldrin

MVP1

diethanolamineperfluoroctaansulfonaat

MVP1

diethylamine

gO.1

diethylbenzeen(isomeren:1,2-;1,3-;1,4)

gO.2

diethylcarbonaat

gO.2

diethyleenglycolmonoethylether;ethyldiglycol

gO.2

diethylether;ether

gO.2

diethyloxalaat

gO.2

diethylsulfaat

MVP2

difenylether

sO

difenylmethaan-4,4-diisocyanaat;MDI

sO

diflubenzuron

sO

dihexylftalaat

MVP1

diisobutylketon

gO.2

di-isodecyl-ftalaat;DIDP;diisodecylftalaat

sO

diisononylftalaat;DINP

sO

di-isopentylftalaat

MVP1

diisopropylbenze(e)n(en)

gO.2

dimethyladipaat

gO.1

dimethylamine

gO.1

dimethylaminoethanol

gO.2

dimethylcarbamoylchloride

MVP2

dimethylether

gO.2

dimethylglutaraat

gO.1

dimethylisopropylamine

gO.1

dimethylmercaptaan;thiobismethaan

gO.1

dimethylsuccinaat

gO.1

dimethylsulfaat

MVP2

dimethylsulfamoylchloride
dinatrium-{5-[(4'-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1'-bifenyl)-4yl)azo]salicylato(4-)}cupraat(2-)

MVP2
MVP1

dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4aminonaftaleen-1-sulfonaat)

MVP1

dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat

MVP1
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Stof

Stofklasse

dinitrotolueen
dinocap; (RS)-2,6-dinitro-4-octylfenylcrotonaten en (RS)2,4- dinitro-6-octylfenylcrotonaten waarbij octyleen een
mengsel is van 1-methylheptyl-, 1-ethylhexyl- en 1-

MVP1
MVP1

dinonylftalaat
dinoseb;6-(1-methylpropyl)-2,4-dinitrofenol;zoutenen
estersvandinoseb

gO.1
MVP1

dinoterb;2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol

MVP1

di-n-pentylftalaat;n-pentyl-isopentylftalaat

MVP1

dipropyleenglycolmonomethylether

gO.2

distearyldimethylammonium-bisulfaat

gO.1

distearyldimethylammonium-methosulfaat

gO.1

diuron

MVP1

endosulfan

MVP1

endrin
epoxiconazool;(2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan

MVP1
MVP1

epoxiconazool;(2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan

MVP1

erioniet

MVP1

estervanpenta-erythritolenC9-C10-vetzuur
etacelasil;6-(2-chloorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaan

gO.2
MVP1

ethanol

gO.2

ethanolamine

gO.2

etheen

gO.2

ethoxypropylaceta(a)t(en)
gO.2
ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool- MVP1
3-carboxylaat
ethylbenzeen

gO.2

ethyleenthioureum;ETU;imidazolidine-2-thion

MVP1

ethylformiaat

gO.2

ethyllactaat;ethyl-α-hydroxypropionaat

gO.2

ethyl-p-nitrofenylthio-benzeenfosfenaat;EPN

MVP1

ethylsilicaat;tetraethylorthosilicaat

gO.2

fenantreen

sO

fenol

gO.1

fenolen C9-11-; gedestilleerde fenolen

MVP1

fenolftaleïne

MVP1

fenoxyethanol

gO.2

fenoxypropanol;3-fenoxy-1-propanol

gO.2

fentinhydroxide;trifenyltinhydroxide

MVP1

fenylhydrazine

MVP1

fenylhydrazinechloride

MVP1
MVP1

fenylhydrazinehydrochloride
fenylhydrazinesulfaat(2:1)
fluazifop-butyl;butyl-2-[4-[[5-(trifluormethyl)-2pyridyl]oxy]fenoxy]propionaat

MVP1
MVP1

flucythrinaat
flumioxazine;N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-een-1,2-dicarboxamide

MVP1
MVP1

fluor

gA.1
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Stof

Stofklasse

fluorantheen(PAK)

MVP1

fluoriden,berekendalsF

sA.3

fluorspar

sA.3

fluorverbindingen,berekendalsHF
flusilazool;bis(4-fluorfenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol1-ylmethyl)silane

gA.2
MVP1

formaldehyde;methanal

gO.1

formamide

MVP1

fosforwaterstof(fosfine)

gA.1

fosforzuur

gA.2

fosgeen

gA.1

ftaalzuuranhydride

sO

furan

MVP2

gamma-hexachloorcyclohexaan;gamma-HCH;lindaan

MVP1

gebromeerdebrandvertragers

MVP1

geëthoxyleerd4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol

MVP1

geëthoxyleerdlineairenvertakt4-nonylfenol

MVP1

geethoxyleerdsorbitolhexaoleaat

gO.2

germaniumhydride(GeH4)

gA.2

gesulfateerdeplantaardigeolie

gO.2

glaswolvezels
glufosinaat-ammonium;ammonium-2-amino-4(hydroxymethylfosfinyl)butyraat

sA.2
MVP1

glycerol

sO

glycidol;2,3-epoxypropaan-1-ol

MVP2

glyoxal

gO.1

grafiet

S

heptabroomdifenylether;BDE-175

ERS

heptabroomdifenylether;BDE-183

ERS

heptachloor

MVP1

heptachloorepoxide

MVP1

heptachloornaftaleen

ERS

heptachloornorborneen

MVP1

heptachloornorborneen
heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur;
perfluoroctaansulfonzuur(PFOS)

MVP1
MVP1

hexabroombifenyl

ERS

hexabroomdifenylether;BDE-153

ERS

hexabroomdifenylether;BDE-154

ERS

hexachloorbenzeen

MVP1

hexachloorbutadieen

MVP1

hexachloorcyclohexaan

MVP1

hexachloornaftaleen

ERS

hexadecafluorheptaan

ERS

hexafluorethaan

gO.2

hexafluorpropeen

gO.1

hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride

MVP1

hexahydro-3-methylftaalzuur-anhydride
hexahydroftaalzuur-anhydride(cis-isomeer);ciscyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride

MVP1
MVP1

hexahydroftaalzuur-anhydride(trans-isomeer);trans-

MVP1
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Stof

Stofklasse

cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride
hexahydroftaalzuur-anhydride;cyclohexaan-1,2dicarbonzuuranhydride

MVP1

hexamethylcyclotrisiloxaan(d3)

gO.2

hexamethylfosforamide;hexamethylfosforzuurtriamide

MVP1

hexylmethyldisiloxaan

gO.2

houtstof(deeltjes<10µm)

S

hydratenvanhydrazine

MVP2

hydrazine;zoutenvanhydrazine

MVP2

hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeensulfonaat)

MVP2

hydrazine-trinitromethaan

MVP2

hydrazobenzeen;1,2-difenylhydrazine

MVP1

i-butanol

gO.2

ijzeroxide(Fe3O4)

S

ijzerpentacarbonyl

sA.1

indeno(1,2,3-cd)pyreen(PAK)

MVP1

indiumfosfide

MVP1

i-propylacetaat;isopropylacetaat

gO.2

iso-amylacetaat

gO.2

isobutaan[met0,1procentofmeerbutadieen(203-450-8)]

MVP2

isobutanol-2-amine

gO.2

iso-butylacetaat

gO.2

isobutylnitriet

MVP2

isobutylstearaat

gO.2

isocumol;n-propylbenzeen

gO.2

isodecanol

gO.2

isodrin
iso-octyl/nonyl-fenyl-polyglycolether(met5
ethyleenoxide-eenheden)

MVP1
gO.2

isopropenylbenzeen;α-methylstyreen

gO.2
gO.1

isopropyl-3-chloorfenylcarbamaat;chloorprofam;isopropyl3-chloorcarbanilaat
isotrideca-1-ol
kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1propenyl]pyrazool-5-olaat[met0,5procentofmeer
N,N-dimethylformamide(ECNr200-679-5)]

gO.1
MVP2

kaliumbromaat

MVP1

kaliumferricyanide
kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat;
kaliumperfluoroctaansulfonaat

sA.3
MVP1

kaliumhydroxide

sA.3

kaliumoleaat

gO.2

keramischevezels
kobalt(rook)en-verbindingen,berekendalsCo

sA.1
sA.2

koolmonoxide(CO)(dezeverbindingenheeftgeenemissie-eis)

---

koolstofdisulfide;zwavelkoolstof

gO.2

koolstoftetrafluoride;methaantetrafluoride;tetrafluormethaan
koperen-verbindingen,uitgezonderdkoperrook,berekendals

gO.2

koperrook,berekendalsCu

sA.2

kwikenkwikverbindingen
limoneen

MVP1
gO.2
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Stof

Stofklasse

linuron;3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylureum
lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat;
lithiumperfluoroctaansulfonaat

MVP1
MVP1

looddiacetaat

MVP1

loodrhodiumoxide

MVP1

magnesiumverbindingen

S

maleïnezuuranhydride;MAA

sO

mangaan(rook)en-verbindingen,berekendalsMn

sA.3

m-diisopropylbenzeen
mengselvan4-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-4H1,2,4-triazoolen1-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H1,2,4-triazool

gO.2
MVP1

mengselvandimethyl(2(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat,diethyl(2(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaaten
methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat

MVP1

mengselvandinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1yl)benzeensulfonaatentrinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1yl)benzeensulfonaat

MVP1

mengselvanN-[3-hydroxy-2-(2-methyl-acryloylamino- methoxy)propoxymethyl]-2-methyl-acrylamide,N-[2,3-bis-(2- methylacryloylamino-methoxy)propoxymethyl]-2- methylacrylamide,
methacrylamide,2-methyl-N-(2-methyl- acryloylamino-methoxymethyl)-acrylamideenN-(2,3- dihydroxy-propoxymethyl)-2methyl-acrylamide

MVP1

mengselvan:1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5- (1H3H5H)triazine-2,4,6-trion;mengselvanoligomerenvan
3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H3H5H)-triazin-1-yl]1,3,5-(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion

MVP1

mercaptanen
methacrylzuurmethylester;methyl-(2-methyl)propenoaat;methylmethacrylaat

gO.1
gO.1

methanol

gO.2

methoxyazijnzuur

MVP2

methoxychloor

MVP1

methoxypropylaceta(a)t(en)

gO.2

methylacrylamidoglycolaat[met0,1procentofmeeracrylamide]
methylacrylamidomethoxyacetaat[met0,1procentof
meeracrylamide]

MVP1
MVP1

methylcyclohexaan

gO.2

methylcyclohexanon

gO.2

methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylzuur-anhydride

MVP1

methylethylketonperoxide

gO.1

methylfenolen
methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product –
mengselvan4-methyl-m-fenyleendiamine(EU-nr.202-453-1) en
2-methyl-m-fenyleendiamine(EUnr.212-513-9)

gO.1
MVP1

methylformiaat

gO.3

methylhexahydroftaalzuuranhydride(MHHPA)
methyl-ONN-azoxymethylacetaat;methylazoxymethylacetaat

MVP1
MVP1
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Stof

Stofklasse

methyl-tertiair-butylether(MTBE)

gO.2

mierenzuur

gO.1

mirex

MVP1

molybdeenen-verbindingen
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine;
4-(dimethylbutylamino)difenylamine

S
MVP1

N,N-(dimethylamino)thioaceetamidehydrochloride

MVP2

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline;Michler'sbase

MVP1

N,N'-bis[(5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl]-ureum MVP1
N,N'-diacetylbenzidine

MVP1

N,N-dimethylaniline

gO.1

N,N-dimethylhydrazine
N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide

MVP2
MVP1

naftaleen;naftaline

sO

n-amylacetaat

gO.2

natriumhydroxide

sA.3

n-butylmethacrylaat

gO.2

N-ethyl-2-pyrrolidon;1-ethylpyrrolidin-2-one

MVP2

nikkeloxide;nikkelmonoxide

MVP1

nikkelsulfide;nikkel(II)sulfide

MVP1

nikkeltetracarbonyl;tetracarbonylnikkel

MVP2

nitrocresolen

sO

nitroethaan

gO.3

nitrofeen;2,4-dichloorfenyl-4-nitrofenylether

MVP1

nitrofenolen

sO

nitromethaan

gO.3

nitrosodipropylamine

MVP2

nitrotolue(e)n(en)

sO

N-methylformamide

MVP2

N-nitrosodimethylamine;dimethylnitrosoamine

MVP2

nonylfenolenenverwanteverbindingen;NPs

MVP1

nonylfenolethoxylatenenverwanteverbindingen;NPEs

MVP2

N-pentyl-isopentylftalaat

MVP1

n-propenol

gO.2

n-propoxypropanol-2

gO.2

n-propylacetaat

gO.2

n-propylamine

gO.1

o,p-DDEisomeer
o-aminoazotolueen;4-amino-2',3-dimethylazobenzeen;4- otolylazo-o-toluidine

MVP1
MVP1

o-anisidine;2-methoxyaniline
octabroomdifenylether;OctaBDE;commercieel
octabroomdifenylether

MVP2
ERS

octachloornaftaleen

ERS

octafluorpropaan

gO.2

octamethylcyclotetrasiloxaan(d4)

gO.3

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

MVP1

O-isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

MVP1

olefinischekoolwaterstoffen
oligomerereactieproductenvanformaldehydemetaniline

gO.2
MVP1
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Stof

Stofklasse

(technischMDA)
ontkoperdafvalslikenbezinkselvan
elektrolytischekoperzuivering

MVP1

organischeloodverbindingen

MVP1

oxadiargyl

MVP1

PAKs;polycyclischearomatischekoolwaterstoffen

MVP1

palladiumen-verbindingen,berekendalsPd

sA.3

paraffine-olie

gO.2

paraffinischekoolwaterstoffen

gO.2

p-chloorbenzotrichloride;α,α,α,4-tetrachloortolueen

MVP1

p-diisopropylbenzeen
Pekkoolteer,hogetemperatuur;Hetresidudatwordt verkregenbij
dedestillatievanbijhogetemperatuur verkregenkoolteer.Een
zwartevastestofmeteen verwekingstrajectvanbijbenadering30°C
tot180°C. Voornamelijksamengestelduiteencomplexe
verzamelingvan aromatischekoolwaterstoffenmetdrie-of
meervoudig gecondenseerderingen.

gO.2
MVP1

pentaan

gO.2

pentabroomdifenylether

ERS

pentabroomdifenylether;BDE-99

ERS

pentabroomethylbenzeen

MVP1

pentachlooranisol

MVP1

pentachloorbenzeen

MVP1

pentachloorethaan

MVP2

pentachloorfenol

MVP1

pentachloornaftaleen

ERS

perazijnzuur

gO.1

perchloorethyleen;tetrachlooretheen;PER

gO.2

perchloorzuur

gA.1

perfluordodecanoaat

MVP1

perfluorisobuteen

MVP2

perfluoroctaanzuur;decapentafluoroctaanzuur;PFOA

MVP2

perfluortetradecanoaat

MVP1

perfluortridecanoaat

MVP1

perfluorundecanoaat

MVP1

pinenen

gO.2

piperazine

gO.1

platinaennietwateroplosbareverbindingen,berekendalsPt

sA.3

platinaverbindingen,berekendalsPt

sA.1

p-nonylfenol;4-(para)-nonylfenol

MVP2

polybroomdibenzodioxines

ERS

polybroomdibenzofuranen

ERS

polychloorbifenylen;PCB's
polychloordibenzodioxines;polychloordibenzo-pdioxinen;PCDD's;dioxine

ERS
ERS

polychloordibenzofuranen;PCDF's

ERS

polychloornaftalenen;PCNs;chloorderivatenvannaftaleen

ERS

polyethyleenglycol

sO

polyhalogeen-dibenzodioxines

ERS

polyhalogeen-dibenzofuranen

ERS

polymethylmethacrylaat
polyvinylalcohol

S
S
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Stof

Stofklasse

polyvinylideenfluoride

S

Portlandcement

S

propaanzuur;propionzuur

gO.2

propanal;propionaldehyde
propyleenoxide;methyloxiraan;1,2-epoxypropaan;

gO.2

pyridine

gO.1

quinoline;chinoline

MVP1

quinoxyfen;5,7-dichloor-4-(p-fluorfenoxy)quinoline

MVP1

rhodiumennietwateroplosbare-verbindingen,berekendalsRh

sA.2

ricinusolie-ethoxylaat(met15ethyleenoxide-eenheden)

gO.2

salpeterzuur(nevels)

gA.3

sec-amylacetaat

gO.1

seleenen-verbindingen,berekendalsSe
silica(kwarts)alsrespirabelstof,metuitsluitingvan silicavezels
(definitievezelszie§3.2.3);zande.a. siliciumverbindingen,
m.u.v.kristallijneen/ofvezelvormige

sA.2
sA.2

silicavezels,m.n.cristoballietentridymiet

sA.1

siliciumdioxide(amorf)

S

siliciumtetrachloride

gA.3

siliciumtetrafluoride

gA.2

siliciumtetrahydride

gA.2

siliconenolie

gO.2

slakkenwolvezels

sA.1

steenwolvezels

sA.2

stikstofoxiden,berekendalsNO2

gA.5

stikstoftrifluoride

gA.2

stof

S

styreen;vinylbenzeen

gO.2

sulfallaat;2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat

MVP1

tantaal

sA.3

telluriumen-verbindingen,berekendalsTe

sA.2

terfenyl(gehydrogeneerd)

gO.1

tetrabroomdifenylether;BDE-47

ERS

tetrachloornaftaleen

ERS

tetrafluoretheen;tetrafluorethyleen
tetrahydrofuran

gO.2
gO.2

tetrahydrothiopyraan-3-carboxaldehyde
tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat]

MVP2
MVP1

tetrasul

MVP1

thalliumen-verbindingen,berekendalsTl

sA.1

thioaceetamide

MVP2

thioalcoholen

gO.1

thioethers

gO.1

tinenanorganischetinverbindingen,berekendalsSn

sA.3

titaandioxide

S

tolueen;methylbenzeen

gO.2

tolueen-2,4-diammoniumsulfaat

MVP1

toxafeen
tri-2,4-dibroomfenylfosfaat;tris(2,4-dibroomfenyl)fosfaat

MVP1
sO

MVP2
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Stof

Stofklasse

tribroommethaan

gO.1

tributyltin-kationentributyltinverbindingen

MVP1

tributyltinoxide

MVP1

trichloorfenolen

gO.1

trichloornaftaleen

ERS

trichloorsiliciumhydride

gA.3

tridecanol(isomerenmengsel);tridecylalkohol

gO.2

tridemorf;2,6-dimethyl-4-tridecylmorfoline

MVP1

tridymiet

sA.1

tri-ethanolamine

gO.2

triethylamine

gO.1

triethyleentetramine

gO.2

trifenylfosfaat

gO.1

trifenylfosfine

MVP1

trifluralin

MVP1

trimethylbenzeen

gO.2

trimethylbromaat
trinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-nafthylazo)-4"(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-nafthylazo)-bifenyl-1,3',3",1"'tetraolato-O,O',O",O"']koper(II)

gO.2
MVP1

tris(2-chloorethyl)fosfaat

MVP1

trixylylfosfaat;TXP

MVP1

urethaan;ethylcarbamaat

MVP2

vanadium,-legeringenen-carbide,berekendalsV

sA.3

vanadiumpentoxide
vanadiumverbindingen, m.n. vanadiumoxiden, -haliden, sulfaten,envanadaten,berekendalsV

sA.1
sA.1

vertakteenlineairedipentylestersvan1,2-benzeendicarbonzuur
vinchlozolin;N-3,5-dichloorfenyl-5-methyl-5-vinyl1,3-oxazolidine-2,4-dion

MVP1
MVP1

vinylbromide

MVP2

vinylchloride;chlooretheen;chloorethyleen
vuurvastekeramischevezels,vezelsvoorspeciale toepassingen,met
uitzonderingvanmineralewolzoals gedefinieerdinbijlageVIvande
EU-CLP/GHS[synthetische (silicaat)glasvezelsmeteenwillekeurige
oriëntatieeneen gehalteaanalkali-enaardalkalioxiden(Na2Oplus
K2Oplus CaOplusMgOplusBaO)vantenhoogste18gewichtsprocent]

MVP2
MVP1

warfarine

MVP1

wateroplosbarerhodiumverbindingen,berekendalsRh

sA.1

waterstoffluoride

gA.2

waterstofjodide

gA.2

waterstofsulfide;zwavelwaterstof

gA.2

whitespirit

gO.2

xylenen

gO.2

xylenolenm.u.v.2,4-xylenol

gO.1

yttrium

sA.3

yttriumoxide

sA.3

zilveren-verbindingen,berekendalsAg
zinken-verbindingen,m.u.v.zinkchromaat[13530-65-9]
enzinkchloride(rook)[7646-85-7]

sA.1
S

zinkchloride(rook)

sA.3
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Stof

Stofklasse

zinkstearaat

S

zirkoniumaluminiumsilicaatvuurvastekeramischevezels

MVP1

zirkoon

S

zirkoonoxide

S

zoutzuur

gA.2

zwavelhexafluoride

gA.3

zwaveloxiden,berekendalsSO2

gA.4

zwavelzuur
α,α-bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4 (fenylamino)naftaleen-1- methanol (C.I. Solvent
Blue 4) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's
base (EC No. 202-959-2)]

gA.2
MVP1

α-terpineol
γ-butyrolacton

gO.2
gO.1
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BI]LAGE 2III BI]
(STUIFKLASSEN)
S1:
S2:
S3:
S4:
S5:

DE

ARTIKELEN

4.1014.137 EN

4.3344.419

VAN

DIT

BESLUIT

sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
nauwelijks of niet stuifgevoelig

Product

Specificatie

Stuifklasse

Abbrände (pyrietas)

S2

Aluinaarde

S1

Bariet

S3

Gemalen bariet

S1

Bauxiet

China gecalcineerd

S1

gecalcineerd

S1

ruw bauxiet

S5

Bimskies

S4

Borax

S3

Bodemas

vochtgehalte 30%

S4

Bruinsteen

S2

Calcium Carbid

S1

Carborundum

S5

Cement

Cokes

Derivaten en
aanverwante produkten

vochtgehalte 0,3%

S1

klinkers

S4

steenkoolcokes

S4

petroleumcokes, grof

S4

petroleumcokes, fijn

S2

petroleumcokes, gecalcineerd

S1

petroleumcokes oiled/non-oiled

S4

fluid cokes

S1

aardappelmeel

S1

aardappelschijfjes

S3

alfalfapellets

S3

amandelmeel

S3

appelpulppellets

S3

babassupellets

S3

babassuschroot

S3

beendermeel

S1

beenderschroot

S3

bierbostelpellets

S3

bladmeelpellets

S3
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boekweitmeel

S1

cacaobonen

S3

corndistillergrainpellets

S3

corndistillergrainmeel

S3

corncobpellets

S3

cornplantpellets

S3

citruspellets

S3

D.F.G. pellets (maiskiempellets)

S3

druivenpulpgranulaat

S2

gerstemeel

S1

gerstpellets

S3

grondnoten

S5

grondnotenpellets

S3

grondnotenschroot

S3

quarbeanmealpellets

S3

quarbeanmeal

S3

havermeel

S1

haverpellets

S3

hominecychoppellets

S3

hominecychopmeel

S3

houtsnippers (meteen vochtgehalte van 44%)

S4

katoenzaadpellets

S3

katoenzaadschroot

S3

kapokzaadpellets

S3

kapokzaadschroot

S3

kardizaadschroot

S3

koffiepulppellets

S3

kokosgruis (meteen vochtgehalte van 81,1%)

S4

kopra

S5

kopracakes

S3

koprachips

S3

koprapellets

S3

kopraschroot

S3

lijnzaadpellets

S3

lijnzaadschroot

S3

lucernepellets

S3

macojapellets

S3

macojaschroot

S3

macunameel

S3
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maisglutenpellets

S3

maisglutenmeel

S3

maismeel

S3

maltsproutpellets

S3

mangopellets

S3

mangoschroot

S1

maniokpellets, hard

S3

maniokwortel

S3

mengvoederpellets

S3

millrunpellets

S3

miloglutenpellets

S3

milomeel

S3

moutkiempellets

S3

negerzaadpellets

S3

negerzaadschroot

S3

olijfpulppellets

S3

olijfschroot

S3

palmpitten

S5

palmpittenpellets

S3

palmpittenschilfers

S2

palmpittenschroot

S3

palmpittencakes

S3

peanuthullpellets

S3

pine-applepellets

S3

pollardpellets

S3

raapzaadpellets

S3

raapzaadschroot

S3

ricehullpellets

S3

ricehuspellets

S3

ricebran

S1

roggemeel

S1

roggepellets

S3

safflowerzaadpellets

S3

safflowerzaadschroot

S3

salseedextractionpellets

S3

salseedschroot

S1

sesamzaadpellets

S3

sesamzaadschroot

S3

shearnutmeel

S2
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Dolomiet

Erts

shearnutschroot (meteen vochtgehalte van 10%)

S2

soiulacpellets

S3

sorghumzaadpellets

S3

sojapellets

S3

sojachips

S3

sojameel

S3

sojaschroot

S3

splentgrainpellets

S3

suikerbietenpulppellets

S3

suikerrietpellets

S3

sweetpotatopellets

S3

tapiochips

S1

tapiocabrokjes

S1

tapiocapellets, hard

S3

tapiocapellets, natives

S1

tarwemeel

S1

tarwepellets

S3

theepellets

S3

tucumschroot

S3

veevoederpellets

S3

zonnebloemzaadpellets

S3

zonnebloemzaadschroot

S3

brokken

S5

gemalen

S1

amarilerts, brokken

S5

chroomerts

S4

4)

ijzererts (zie IJzererts)
kopererts

S4

looderts

S2

mangaanerts

S5

tantalieterts

S4

titaanerts (zie Titaan)
zinkblende

S4

Ferrochroom, brokken

S5

Ferrofosfor, brokken

S5

Ferromangaan, brokken

S5

Ferrosilicium, brokken

S3

Fosfaat

gehalte vrij vocht >4 gew%

S4

gehalte vrij vocht <1 gew%

S1

688

1)

PRECONSULTATIE-CONCEPT BESLUIT

Gips

S3
gipsstof grof (meteen vochtgehalte van 33,5%)

Glasafval
Graan

S2

4)

S5
boekweit

S3

gerst (meteen vochtgehalte van 4,2%)

S3

gort

S3

haver

S5

haverscreenings

S3

kaficorn

S3

lijnzaadscreenings

S3

maïs

S3

milicorn

S3

mout

S3

raapzaadscreenings

S3

ricehusk

S3

rogge

S3

rijst

S5

sojagrits

S3

sorghumzaad

S3

tarwe

S3

Graniet

S2

5)

4)

Grind
Grof toeslagmateriaal voor de betonmortel en
betonproductenindustrie (, waaronder grind, lytag, kalksteen, lava,
Grond

licht verontreinigde grond (meteen vochtgehalte
van 4,5%)

S4

4)

leemgrond (meteen vochtgehalte van 3,6%)

S2

4)

veengrond (meteen vochtgehalte van 50%)

S4

5)

veengrond (meteen vochtgehalte van 60%)

S5

5)

Hoogovenslakken

S4
slakken (meteen vochtgehalte van 0,2%)

Huisvuil
IJzererts

S5

S2

5)

..
Beeshoek, fijn erts

S5

1)

Beeshoek, stuk erts

S5

1)

Bomi Hill, stuk erts

S4

Bong Range pellets

S5

1)

Bong Range concentraat

S4

2)

Braz. Nat. erts

S4

Carol Lake pellets

S5

1)

Carol Lake concentraat

S4

2)

Cassinga,fijnerts

S4
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Cassinga,fijnerts

S4

Cassinga, stuk erts

S5

Cassinga pellets

S5

Cerro Bolivar erts

S4

Coto Wagner erts

S5

Dannemora erts

S4

El Pao, fijn erts

S4

Fabrica pellets

S5

Fabrica Sinter Feed

S5

Fabrica Special pellet ore

S5

F'Derik Ho

S4

Fire Lake pellets

S5

Grängesberg erts

S4

Hamersley Pebble

S5

llmeniet erts

S5

Itabira Special sinter feed

S5

Itabira Run of Mine

S5

Kiruna B, fijn erts

S5

Kiruna pellets

S5

Malmberg pellets

S5

Manoriver Ho

S4

Menera, fijn erts

S5

Mount Newman pellets

S4

Migrolite

S4

Mount Wright concentraat

S4

Nimba, fijn erts

S5

Nimba erts

S4

Pyriet erts

S4

Robe River, fijn erts

S5

1)

Samarco pellets

S5

1)

Sishen, stuk erts

S5

1)

Sishen, fijn erts

S5

1)

Svappavaara erts

S4

Svappavaara pellets

S4

Sydvaranger pellets

S5

1)

Tazadit, fijn erts

S5

1)

Kalkzout
Kalk

1)

2)

1)

1)

1)

1)

1)

2)

S5
brokken

S5

gemalen

S1
S3

Kalkzandsteen(fijnefractie,droog)
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Kalkzandsteen,fijnefractie,droog

S3

5)

Kalkzandsteen granulaat

S3

5)
5)

Kattenbakkorrels

vochtgehalte 0,2%

S3

Klei

bentoniet, brokken

S3

bentoniet, gemalen

S1

chamotte klei, brokken

S4

chamotte klei, gemalen

S1

kaoline (China),Chinaklei, klei, brokken

S3

kaoline (China),Chinaklei, klei, gemalen

S1

bruinkool, briketten

S4

poederkolen

S1

kolen meteen vochtgehalte >vanmeerdan 8%

S4

kolen meteen vochtgehalte <vanminderdan 8%

S2

antraciet

S2

ammonsulfaatsalpeter

S3

diamfosfaat

S1

dubbelsuperfosfaat, poeder

S1

dubbelsuperfosfaat, korrels

S3

kalkammon-salpeter

S3

nitraat meststof (meteen vochtgehalte <van
minderdan 0,2%)

S1

4)

nitraat meststof vermalen (meteen vochtgehalte
<vanminderdan 0,2%)

S1

4)

tripelsuperfosfaat, poeder

S1

zwavelzure ammoniak

S3

Kolen

Kunstmest

Kyaniet
Metallisch slijpstof

S4
S1

4)

Metselpuin

S5

5)

Nepheline

S3

Olivin steen

S4

Ongebluste kalk

S1

Peulvruchten

vochtgehalte 0,6%

bonen

S3

erwten

S3

guarsplit

S3

linzen

S3

lupinezaad

S3

paardebonen

S3

sojabonen

S3

sojabeanhusk

S3

sojascreenings

S3

wikken

S3
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Piekijzer

S4
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wikken

S3

Piekijzer
Puin

S4
S5

5)

Puingranulaat

S5

5)

Pyrietas

S2

Polymeerprodukten

gebroken schoon/gemengd

kunststofpoeder

S1

Potas

S3

Puimsteen

S5

Roet

S1

Schroot, ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming

S4

Sillimaniet

S5

Sintels, slakken

S4

Sintermagnesiet

S3

Soda

S3

Suiker

S5

Talk

gemalen

S1

gebroken

S3

ilmeniet

S5

rutiel

S3

rutielzand

S3

rutielslakken

S5

Tapioca (, zie Derivaten)
Titaan

Toonaarde (, zie Aluinaarde)
Ureum

S3

Vanadiumslakken

S4

Veltspaat

S5

Vermiculiet

Vliegas

brokken

S3

gemalen

S1

vochtgehalte < 1%

S2

Vloeispaat

S5

Wolastonie

S5

Wegenzout

S5

Zaden en aanverwante
produkten

darizaad

S3

kanariezaad

S5

kardizaad

S3

koolzaad

S3

lijnzaad

S5

maanzaad

S5

millietzaad

S5

mosterdzaad

S5
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negerzaad

S5

694

PRECONSULTATIE-CONCEPT BESLUIT

Zand

mosterdzaad

S5

negerzaad

S5

paricumzaad

S3

raapzaad

S5

safflowerzaad

S5

sesamzaad

S5

tamarinzaad

S3

zonnebloemzaad

S5

fijn zand

S2

grof zand (, waaronder beton-, metsel- en
filterzand voor de betonmortel en

S4

olivin zand

S4

rutielzand (, zie Titaan)
speelzand (, grof zand, meteen vochtgehalte van

S4

5)

zilverzand (meteen vochtgehalte van 2,0%)

S4

5)

zilverzand (meteen vochtgehalte van 3,8%)

S5

5)

zirconzand

S3

Zwaarspaat
Zwavel

1.
2.
3.
4.
5.

S5
grof

S4

fijn

S1

GeldtStuifklasse voor opslag; laden en lossen S4.
GeldtStuifklasse voor opslag; laden en lossen S5.
Voorlopige indeling.
Ingedeeld op basis van meting met methode EPA-microwindtunnel.
Ingedeeld op basis van meting met Lundgren-methode.
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BIJLAGE3BIJ DE ARTIKELEN (...) VAN DIT BESLUIT (HUISVESTINGSSYSTEMEN)
Codediercategorieën

Huisvestingssysteemperdiercategorie

HOOFDCATEGORIEA:RUNDVEE

A1
A1.1
A1.2

A1.3

A1.4

diercategoriemelk- enkalfkoeienouder dan2jaar
m
grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m2mper
koe (Groen Label BB 93.06.009)
loopstalmethellendevloerengiergootofmetroostervloer;beidemetspoelsysteem
(BWL 2001.28.V1)
loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m2 mestbesmeurd oppervlak per
koe (Groen Label BB 93.03.003V1; BB 93.03.003/A 93.04.004V1; BB 93.03.003/B
93.04.005V1; BB 93.03.003/C 93.04.006V1; BB 93.03.003/D 94.06.020V1)
m

m
loopstal

met hellende vloer en spoelsysteem; max. 3,75 m2 mestbesmeurd oppervlak
per koe (Groen Label BB 94.02.015V1)

A1.5

loopstalmetsleufvloerenmestschuif(BWL 2010.24.V5)

A1.6

ligboxenstalmetdichtehellendevloer,metprofilering,metsnellegierafvoer met
mestschuif(BWL 2009.11.V4)

A1.7

ligboxenstalmetdichtehellendevloer,metrubbertoplaag,metsnellegierafvoer met
mestschuif(BWL 2009.22.V4)

A1.8

ligboxenstalmetsleufvloermetnoppenenmestschuif(BWL 2010.14.V4)
ligboxenstalmetroostervloervoorzienvaneenbollerubbertoplaagenafdichtflappenin de
roosterspleten, met mestschuif (BWL 2010.30. V3)

A1.9
A1.10

ligboxenstalmetroostervloervoorzienvaneenbollerubbertoplaag,metmestschuif
(BWL 2010.31.V3)

A1.11

ligboxenstalmetgeprofileerdevlakkevloermethellendesleuven,
regelmatigemestafstortenenmeteenmestschuif(BWL 2010.32.V3)

A1.12

ligboxenstalmetgeprofileerdevlakkevloermethellendesleuven,
regelmatigemestafstortenenmestschuif(BWL 2010.33.V4)

A1.13

ligboxenstalmetroostervloervoorzienvancassettesinderoosterspletenen
mestschuif(BWL 2010.34.V5)

A1.14
A1.15

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven,
regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif
(BWL 2010.35.V4)
ligboxenstalmetgeprofileerdevlakkevloermethellendesleuven,regelmatige
mestafstortenvoorzienvanemissiereductiekleppenenmetmestschuif(BWL

A1.16

ligboxenstalmetV-vormigevloervangietasfaltincombinatiemeteengierafvoerbuis en met
mestschuif (BWL 2012.01.V2)

A1.17

mechanischgeventileerdestalmeteenchemischluchtwassysteem(BWL 2012.02.V2)

A1.18

ligboxenstalmetV-vormigevloervangeprofileerdevloerelementenincombinatiemet een
gierafvoerbuisenmetmestschuif(BWL 2012.04.V2)

A1.19

ligboxenstalmetroostervloermethellendegroevenofhellendgelegd,voorzien van
afdichtkleppeninderoosterspletenenmetmestschuif(BWL 2012.05.V2)

A1.20

ligboxenstalmetvloervoorzienvanperforatiesenhellendeprofileringenmestschuif
(BWL 2012.08.V1)
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A1.21

ligboxenstalmetvloermethellendelangsgroeven,V-vormigedwarsgroeven,
regelmatigemestafstortenvoorzienvanafdichtflappen,enmestschuif(BWL

A1.22

ligboxenstalmetsleufvloerenmestschuifenindedoorsteken,wachtruimteen doorlopeneen
roostervloermetbollerubbertoplaagvoorzienvanafdichtflappeninde roosterspleten(BWL
2013.03.V1)

A1.23

ligboxenstalmetgeprofileerdevloerplatenmetsterkhellendelangssleuvenmet urineafvoergat
enhellendedwarsgroeven,aaneengeslotengelegdofgescheidendoor mestafstortenvoorzien
vanemissiereductiekleppen,metmestschuif(BWL 2013.04.V1)

A1.24

ligboxenstal met vloer met geperforeerde, sterk hellende langssleuven, de vloerplaten
aaneengeslotengelegdofgescheidendoormestafstortenvoorzienvanafdichtflappen,
met
mestschuif(BWL 2013.05.V1)

A1.25

ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten met een hellend
profiel naar regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL
2013.06.V1)

A1.26

ligboxenstalmethellendeV-vormigevloer,voorzienvangeprofileerderubbermatten, met
centralegiergootenmestschuif(BWL 2013.07.V1)

A1.27

ligboxenstalmetroostervloermethellendegroevenofhellendgelegd,voorzienvan
afdichtkleppeninderoosterspleten,metmestschuifenvernevelsysteem(BWL

A1.28

Ligboxenstalmetroostervloer,voorzienvanrubbermattenencomposietnokkenmet een
hellendprofiel,kunststofcassettesmetkleppeninderoosterspletenenmet mestschuif(BWL
2015.05)

A1.29

Ligboxenstalmetgeprofileerdehellendevloermetholtesvoorgieropvangen-afvoer aande
zijkantenmetmestschuif(BWL 2015.06)

A1.100

overigehuisvestingssystemen

A2

diercategoriezoogkoeienouder dan2jaar

A2.100

overigehuisvestingssystemen

A3

diercategorievrouwelijkjongveetot2jaar

A3.100

overigehuisvestingssystemen

A4

diercategorievleeskalverentotcirca 8maanden

A4.1

mechanischgeventileerdestalmeteenchemischluchtwassysteemmet
90%emissiereductie(BWL 2013.08.V1)

A4.2

mechanischgeventileerdestalmeteenbiologischluchtwassysteemmet70%
emissiereductie(BWL 2004.01.V4; BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2008.01.V3; BWL 2008.02.V3; BWL 2008.03.V3; BWL 2008.04.V3; BWL 2008.05.V3; BWL
2008.12.V3; BWL 2009.13. V3; BWL 2009.20.V2; BWL 2009.21.V2; BWL
2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL 2011.12.V2; BWL 2013.02.V1; BWL
2015.04.V1)

A4.3

mechanischgeventileerdestalmeteenchemischluchtwassysteemmet70%
emissiereductie(BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V5; BWL 2006.04.V3; BWL
2006.05.V3; BWL 2008.06.V4; BWL 2008.07.V3; BWL 2009.01.V3; BWL 2010.25.V2; BWL
2011.14.V2; BWL 2014.01.V1)

A4.4

mechanischgeventileerdestalmeteenchemischluchtwassysteemmet95%
emissiereductie(BWL 2007.05.V5; BWL 2008.08.V4; BWL 2008.09.V4; BWL

A4.5

mechanischgeventileerdestalmeteenluchtwassysteemandersdanbiologischof
697

PRECONSULTATIE-CONCEPTBESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1OKTOBER

A4.5.1

mechanischgeventileerdestalmeteengecombineerdluchtwassysteem85%
emissiereductiemetchemischewasser(lamellenfilter)enwaterwasser(BWL

A4.5.2

mechanischgeventileerdestalmeteengecombineerdluchtwassysteem70%
emissiereductiemetwaterwasser,chemischewasserenbiofilter(BWL

A4.5.3

mechanischgeventileerdestalmeteengecombineerdluchtwassysteem85%
emissiereductiemetwaterwasser,chemischewasserenbiofilter(BWL

A4.5.4

mechanischgeventileerdestalmeteengecombineerdluchtwassysteem85%
emissiereductiemetwatergordijnenbiologischewasser(BWL 2007.02.V4; BWL
2009.12.V2; BWL 2010.02.V3)

A4.5.5

mechanischgeventileerdestalmeteengecombineerdluchtwas-systeem85%
emissiereductiemetwaterwasser,biologischewasserengeurverwijderingssectie (BWL
2011.07.V2)

A4.5.6

mechanischgeventileerdestalmeteengecombineerdluchtwassysteem90%
emissiereductiemeteenbiologischeeneenchemischewassereneenbiofilter (BWL
2011.08.V2)

A4.6

mechanischgeventileerdestalmeteenbiologischluchtwassysteem85%
emissiereductie(BWL 2012.07.V2)

A4.7

mechanischgeventileerdestalmethellenderoostervloerincombinatiemet
hellende schijnvloer onder de roostervloer (BWL 2012.09.V1)

A4.100

overigehuisvestingssystemen

A5

Vervallen

A6

diercategorievleesstierenenoverig vleesveevancirca 8tot24
maanden(roodvleesproductie)

A6.100

overigehuisvestingssystemen

A7

diercategoriefokstierenenoverig rundveeouder dan2jaar

A7.100

overigehuisvestingssystemen

HOOFDCATEGORIEB:SCHAPEN

B1

diercategorieschapenouder dan1jaar, inclusieflammerentot45kg

B1.100

overigehuisvestingssystemen

HOOFDCATEGORIEC:GEITEN

C1

diercategoriegeiten ouder dan1jaar

C1.100

overigehuisvestingssystemen

C2

diercategorieopfokgeitenvan61dagen totenmetéénjaar
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C2.100

overigehuisvestingssystemen
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C3

diercategorieopfokgeitenenafmestlammerentotenmet60dagen

C3.100

overigehuisvestingssystemen

26

HOOFDCATEGORIED:VARKENS

D1

fokzeugen,inclusiefbiggen tot25kg

D1.1

diercategoriebiggenopfok(gespeendebiggen)

D1.1.1

vlakkegecoatekeldervloermettandheugelschuifsysteem(Groen Label BB 93.03.001V1)

D1.1.2

spoelgotensysteemmetdunnemestengedeeltelijkroostervloer(Groen Label
BB 94.06.021V3; BB 94.06.021V1/A 97.01.049V1)

D1.1.3

mestopvanginwaterincombinatiemeteenmestafvoersysteem(BWL 2006.07.V1)

D1.1.4

ondiepemestkeldersmetwater-enmestkanaal

D1.1.4.1

oppervlakmestkanaalmaximaal0,13m2 perbig(Groen Label BB 96.03.033V2)

D1.1.4.2

oppervlakmestkanaalmaximaal0,19m2 perbig(BWL 2001.14)

D1.1.5

halfroostermetverkleindmestoppervlak(max.60%vanhettotalehokoppervlak bestaat
uiteenroostervloer)(BWL 2001.16.V1)

D1.1.6
D1.1.7

D1.1.8

mestopvanginenspoelenmetaangezuurdevloeistof(Groen Label (volledig
roostervloer) BB 96.04.038V2)
mestopvanginenspoelenmetaangezuurdevloeistof(Groen Label
(gedeeltelijk roostervloer) BB 96.04.038V2)
gescheidenafvoervanmestenurinedoorhellendemestband(Groen Label
BB 96.06.040V1)

D1.1.9

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2004.01.V4; BWL 2006.02.V3; BWL
2007.03.V5; BWL 2008.01.V3; BWL 2008.02.V3; BWL 2008.03.V3; BWL
2008.04.V3; BWL 2008.05.V3; BWL 2008.12.V3; BWL 2009.13. V3; BWL 2009.20.V2; BWL
2009.21.V2; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2011.12.V2; BWL 2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

D1.1.10

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V5; BWL
2006.04.V3; BWL 2006.05.V3; BWL 2008.06.V4; BWL 2008.07.V3; BWL
2009.01.V3; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V2; BWL 2014.01.V1)

D1.1.11

koeldeksysteem(150%koeloppervlak)(BWL 2010.12.V2)

D1.1.12

opfokhokmetschuineputwand

D1.1.12.1

emitterendmestoppervlakmaximaal0,07m2 perbig,ongeachtgroepsgrootte
(BWL 2001.13.V2)

D1.1.12.2

emitterendmestoppervlakgroterdan0,07m2 perbig,maarkleinerdan0,10m2, eninkleine
groepen,tot30biggen,gehuisvest(BWL 2004.06.V2)

D1.1.12.3

D1.1.13

m
emitterend

mestoppervlak groter dan 0,07 m2 maar kleiner dan 0,10 m2m
, in grote
groepen, vanaf 30 biggen, gehuisvest (Groen Label; BB 99.06.072/A 99.11.080; BB
99.06.072/A 99.11.082) (BWL 2010.04.V3)
volledigroostermetwater-enmestkanalen,eventueelvoorzienvanschuine
putwand(en),emitterendmestoppervlakkleinerdan0,10m2 (BWL 2010.05.V1)
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D1.1.14

chemischluchtwassysteem95%emissiereductie(BWL 2007.05.V5; BWL 2008.08.V4; BWL
2008.09.V4; BWL 2010.26.V2)
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D1.1.15

luchtwassystemenandersdanbiologischofchemisch

D1.1.15.1

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetchemische
wasser(lamellenfilter)enwaterwasser(BWL 2006.14.V4)

D1.1.15.2

gecombineerdluchtwassysteem70%emissiereductiemetwaterwasser,chemische
wasserenbiofilter(BWL 2006.15.V5)

D1.1.15.3
D1.1.15.4

D1.1.15.5

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwaterwasser,chemische
wasser en biofilter (BWL 2007.01.V5)
gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwatergordijnen
biologischewasser(BWL 2007.02.V4; BWL 2009.12.V2; BWL 2010.02.V3)
gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwaterwasser,biologische
wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V2)

D1.1.15.6

gecombineerdluchtwassysteem90%emissiereductiemeteenbiologischeen een
chemischewassereneenbiofilter(BWL 2011.08.V2)

D1.1.16

biologischluchtwassysteem85%emissiereductie(BWL 2012.07.V2)

D1.1.17

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2013.08.V1)

D1.1.100

overigehuisvestingssystemen

D1.2

diercategoriekraamzeugen(incl. biggen totspenen)
spoelgotensysteem,spoelenmetdunnemest(Groen Label BB 93.11.012V2; BB
93.11.012V2/A 99.11.077)

D1.2.1
D1.2.2

kunststofschijnvloermetschuifonderderoosters(voormalig Groen Label
BB 94.02.014V1) 4

D1.2.3

vlakke,gecoatekeldervloermettandheugelschuifsysteem(voormalig Groen Label
BB 94.04.018) 4

D1.2.4

mestschuifmetgecoate,hellendekeldervloerengiergoot(Groen Label BB 94.06.019)

D1.2.5

mestgootmetmestafvoersysteem(BWL 2010.06.V1)

D1.2.6

ondiepemestkeldersmetmest-enwaterkanaal(voormalig Groen Label BB 95.12.032)

D1.2.7

kraamopfokhokmethellendeplaat(BWL 2001.17)

D1.2.8

mestopvanginenspoelenmetaangezuurdevloeistof(Groen Label BB 96.04.037V1)

D1.2.9

schuiveninmestgoot(BWL 2001.18)

D1.2.10

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2004.01.V4; BWL 2006.02.V3; BWL
2007.03.V5; BWL 2008.01.V3; BWL 2008.02.V3; BWL 2008.03.V3; BWL
2008.04.V3; BWL 2008.05.V3; BWL 2008.12.V3; BWL 2009.13. V3; BWL 2009.20.V2; BWL
2009.21.V2; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2011.12.V2; BWL 2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

D1.2.11

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V5; BWL
2006.04.V3; BWL 2006.05.V3; BWL 2008.06.V4; BWL 2008.07.V3; BWL
2009.01.V3; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V2; BWL 2014.01.V1)

D1.2.12

koeldeksysteem(150%koeloppervlak)(BWL 2010.15.V1)

D1.2.13

mestpanonderkraamhok(BWL 2006.08.V1)

D1.2.14

mestpanmetwater-enmestkanaalonderkraamhok(BWL 2010.07.V1)

D1.2.15

chemischluchtwassysteem95%emissiereductie(BWL 2007.05.V5; BWL 2008.08.V4; BWL
2008.09.V4; BWL 2010.26.V2)

4
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D1.2.16

waterkanaalincombinatiemeteenafgescheidenmestkanaalofmestbak
(BWL 2004.07.V1)

D1.2.17

luchtwassystemenandersdanbiologischofchemisch

D1.2.17.1

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetchemische
wasser(lamellenfilter)enwaterwasser(BWL 2006.14.V4)

D1.2.17.2

gecombineerdluchtwassysteem70%emissiereductiemetwaterwasser,chemische
wasser en biofilter (BWL 2006.15.V5)

D1.2.17.3

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwaterwasser,chemische
wasserenbiofilter(BWL 2007.01.V5)

D1.2.17.4

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwatergordijnen
biologischewasser(BWL 2007.02.V4; BWL 2009.12.V2; BWL 2010.02.V3)

D1.2.17.5

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwaterwasser,biologische
wasserengeurverwijderingssectie(BWL 2011.07.V2)

D1.2.17.6

gecombineerdluchtwassysteem90%emissiereductiemeteenbiologischeen een
chemischewassereneenbiofilter(BWL 2011.08.V2)

D1.2.18

biologischluchtwassysteem85%emissiereductie(BWL 2012.07.V2)

D1.2.19

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2013.08.V1)

D1.2.100

overigehuisvestingssystemen

D1.3

diercategorieguste endragendezeugen

D1.3.1

smalleondiepemestkanalenmetmetalendriekantroostervloerenrioleringssysteem
(alleentoepasbaarbijindividuelehuisvesting)(Groen Label BB 95.02.027V1)

D1.3.2

mestgootmetcombinatieroosterenfrequentemestafvoer(alleentoepasbaarbij
individuelehuisvesting)(Groen Label BB 95.06.028)

D1.3.3

spoelgotensysteem met dunne mest (Groen Label bij individuele huisvesting BB
95.10.030) (Groen Label bij groepshuisvesting BB 95.10.030/A 98.10.060; BB

D1.3.4

mestopvanginenspoelenmetaangezuurdevloeistof(Groen Label bij individuele
huisvesting BB 96.04.036V1) (Groen Label bij groepshuisvesting BB
96.04.036V1/A 98.10.061)

D1.3.5

schuiveninmestgoot(alleentoepasbaarbijindividuelehuisvesting)(BWL 2001.19)
biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(bij individuele en groepshuisvesting) BWL
2004.01.V4; BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL 2008.01.V3; BWL
2008.02.V3; BWL 2008.03.V3; BWL 2008.04.V3; BWL 2008.05.V3; BWL 2008.12.V3; BWL
2009.13. V3; BWL 2009.20.V2; BWL 2009.21.V2; BWL 2010.27.V3; BWL
2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL 2011.12.V2; BWL 2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

D1.3.6

D1.3.7

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(bij individuele en groepshuisvesting) BWL
2004.02.V4; BWL 2005.01.V5; BWL 2006.04.V3; BWL 2006.05.V3; BWL
2008.06.V4; BWL 2008.07.V3; BWL 2009.01.V3; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V2;

D1.3.8

Koeldeksysteem

D1.3.8.1

115%koeloppervlak(bij individuele huisvesting BWL 2010.16.V1)

D1.3.8.2

135%koeloppervlak(bij groepshuisvesting BWL 2010.17.V1)
groepshuisvestingssysteemmetvoerligboxenofzeugenvoerstations,zonderstrobed, met
schuine putwanden in het mestkanaal

D1.3.9
D1.3.9.1

metmetalendriekantroosters(BWL 2010.08.V2)
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D1.3.9.2

roostersandersdanmetalendriekant(BWL 2006.09.V1)

D1.3.10

rondloopstalmetzeugenvoerstationenstrobed(BWL 2010.09.V1)

D1.3.11

chemischluchtwassysteem95%emissiereductiebij individuele en groepshuisvesting
(BWL 2007.05.V5; BWL 2008.08.V4; BWL 2008.09.V4; BWL 2010.26.V2)

D1.3.12

luchtwassystemenandersdanbiologischofchemisch

D1.3.12.1

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetchemische
wasser(lamellenfilter)enwaterwasser(BWL 2006.14.V4)

D1.3.12.2

gecombineerdluchtwassysteem70%emissiereductiemetwaterwasser,chemische
wasserenbiofilter(BWL 2006.15.V5)

D1.3.12.3

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwaterwasser,chemische
wasserenbiofilter(BWL 2007.01.V5)

D1.3.12.4

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwatergordijnen
biologischewasser(BWL 2007.02.V4; BWL 2009.12.V2; BWL 2010.02.V3)

D1.3.12.5

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwaterwasser,biologische
wasserengeurverwijderingssectie(BWL 2011.07.V2)

D1.3.12.6

gecombineerdluchtwassysteem90%emissiereductiemeteenbiologischeen een
chemischewassereneenbiofilter(BWL 2011.08.V2)

D1.3.13

biologischluchtwassysteem85%emissiereductie(BWL 2012.07.V2)

D1.3.14

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2013.08.V1)

D1.3.15

gescheidenafvoervanmestenurinedooreenV-vormigemestbandinhetmestkanaal met
metalendriekantroostersophetmestkanaal(BWL 2008.11.V1)

D1.3.100

overigehuisvestingssystemen,groepshuisvesting

D1.3.101

overigehuisvestingssystemen,individuelehuisvesting

D2

diercategoriedekberen,7maandenenouder
biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2004.01.V4; BWL 2006.02.V3; BWL
2007.03.V5; BWL 2008.01.V3; BWL 2008.02.V3; BWL 2008.03.V3; BWL
2008.04.V3; BWL 2008.05.V3; BWL 2008.12.V3; BWL 2009.13. V3; BWL 2009.20.V2; BWL
2009.21.V2; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2011.12.V2; BWL 2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

D2.1

D2.2

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V5; BWL
2006.04.V3; BWL 2006.05.V3; BWL 2008.06.V4; BWL 2008.07.V3; BWL
2009.01.V3; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V2; BWL 2014.01.V1)

D2.3

chemischluchtwassysteem95%emissiereductie(BWL 2007.05.V5; BWL 2008.08.V4; BWL
2008.09.V4; BWL 2010.26.V2)

D2.4

luchtwassystemenandersdanbiologischofchemisch

D2.4.1

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetchemische
wasser(lamellenfilter)enwaterwasser(BWL 2006.14.V4)

D2.4.2

gecombineerdluchtwassysteem70%emissiereductiemetwaterwasser,chemische
wasserenbiofilter(BWL 2006.15.V5)

D2.4.3

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwaterwasser,chemische
wasserenbiofilter(BWL 2007.01.V5)

D2.4.4

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwatergordijnen
biologischewasser(BWL 2007.02.V4; BWL 2009.12.V2; BWL 2010.02.V3)
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D2.4.5

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwaterwasser,biologische
wasserengeurverwijderingssectie(BWL 2011.07.V2)
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D2.4.6

gecombineerdluchtwassysteem90%emissiereductiemeteenbiologischeen een
chemischewassereneenbiofilter(BWL 2011.08.V2)

D2.5

biologischluchtwassysteem85%emissiereductie(BWL 2012.07.V2)

D2.6

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2013.08.V1)

D2.100

overigehuisvestingssystemen

D3

diercategorievleesvarkens,opfokberenvancirca 25kgtot7
maanden,opfokzeugenvancirca 25kgtoteerste dekking

D3.1

volledigroostervloer(BWL2001.21.V1)

D3.2

gedeeltelijkroostervloer

D3.2.1

geheledierplaatsonderkelderdzonderstankafsluiter(BWL2001.23.V1)

D3.2.2

mestopvang in en spoelen met NH3-arme vloeistof (inclusief aanzuren)
(Groen Label BB 93.06.010V1; BB 93.11.011; BB 93.11.011/A 95.04.024) (BWL
2001.24.V1)

D3.2.3

koeldeksysteemmetmetalendriekantroostervloer(170%koeloppervlak)
(BWL2001.25.V2)

D3.2.4

mestopvanginmetformaldehydebehandeldemestvloeistofincombinatiemet
metalendriekantroostervloer(Groen Label BB 95.02.025V2)

D3.2.5

mestopvanginwaterincombinatiemetmetalendriekantroostervloer(Groen Label
BB 95.10.029V3)

D3.2.6

koeldeksysteem(200%koeloppervlak)

D3.2.6.1

metmetalenroostervloer

D3.2.6.1.1

emitterendmestoppervlakmaximaal0,8m2 pervarken(BWL 2010.19.V2)

D3.2.6.1.2

emitterendmestoppervlakmaximaal0,5m2 (BWL 2004.08.V2)

D3.2.6.2

metroostervloerandersdanmetaal

D3.2.6.2.1

emitterendmestoppervlakmaximaal0,6m2 pervarken(BWL 2010.20.V2)

D3.2.6.2.2

emitterendmestoppervlakgroterdan0,6m2,dochkleinerdan0,8m2 pervarken
(BWL 2001.01.V2)

D3.2.7

mestkeldersmet(water-en)mestkanaal;mestkanaalmetschuineputwand

D3.2.7.1

metmetalendriekantroostersophetmestkanaal

D3.2.7.1.1

emitterendmestoppervlakmaximaal0,18m2 pervarken(Groen Label BB
97.07.056/A 97.11.059V2) (BWL 2004.03.V2)

D3.2.7.1.2

m
emitterend

mestoppervlak groter dan 0,18 m2m
, maar kleiner dan 0,27 m2mper
varken (Groen Label BB 97.07.056/A 97.11.059V2) (BWL 2004.04.V2)

D3.2.7.2

metroostersandersdanmetalendriekantophetmestkanaal

D3.2.7.2.1

emitterendmestoppervlakmaximaal0,18m2 pervarken(BWL 2004.05.V3)
m
emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2m
, maar kleiner dan 0,27 m2mper varken
(BWL 2010.10.V3)

D3.2.7.2.2
D3.2.8

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2004.01.V4; BWL 2006.02.V3; BWL
2007.03.V5; BWL 2008.01.V3; BWL 2008.02.V3; BWL 2008.03.V3; BWL
2008.04.V3; BWL 2008.05.V3; BWL 2008.12.V3; BWL 2009.13. V3; BWL 2009.20.V2; BWL
2009.21.V2; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2011.12.V2; BWL 2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)
706

PRECONSULTATIE-CONCEPTBESLUITACTIVITEITENLEEFOMGEVING-1OKTOBER

D3.2.9

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V4; BWL 2005.01.V5; BWL
2006.04.V3; BWL 2006.05.V3; BWL 2008.06.V4; BWL 2008.07.V3; BWL
2009.01.V3; BWL 2010.25.V2; BWL 2011.14.V2; BWL 2014.01.V1)

D3.2.10

bollevloerhokmetbetonnenmorsroosterenmetalendriekantrooster

D3.2.10.1

emitterendmestoppervlakmaximaal0,22m2 pervarken(BWL 2001.27.V3)

D3.2.10.2

emitterendmestoppervlakmaximaal0,33m2 pervarken(BWL 2001.27.V3)

D3.2.11

hokmetgescheidenmestkanalen(BWL2001.03.V1)

D3.2.12

spoelgotensysteemmetmetalendriekantroosters(Groen Label BB 98.10.064)

D3.2.13

spoelgotensysteemmetroosters(Groen Label BB 98.10.065; BB
98.10.065/A 99.11.079V1)

D3.2.14

chemischluchtwassysteem95%emissiereductie(BWL 2007.05.V5; BWL 2008.08.V4; BWL
2008.09.V4; BWL 2010.26.V2)

D3.2.15

luchtwassystemenandersdanbiologischofchemisch

D3.2.15.1

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetchemische
wasser(lamellenfilter)enwaterwasser(BWL 2006.14.V4)

D3.2.15.2

gecombineerdluchtwassysteem70%emissiereductiemetwaterwasser,chemische
wasserenbiofilter(BWL 2006.15.V5)

D3.2.15.3
D3.2.15.4

D3.2.15.5

gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwaterwasser,chemische
wasser en biofilter (BWL 2007.01.V5)
gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwatergordijnen
biologischewasser(BWL 2007.02.V4; BWL 2009.12.V2; BWL 2010.02.V3)
gecombineerdluchtwassysteem85%emissiereductiemetwaterwasser,biologische
wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V2)

D3.2.15.6

gecombineerdluchtwassysteem90%emissiereductiemeteenbiologischeen een
chemischewassereneenbiofilter(BWL 2011.08.V2)

D3.2.16

gescheidenafvoervanmestenurinedooreenV-vormigemestbandinhetmestkanaal met
metalendriekantroostersophetmestkanaal(BWL 2008.11.V1)

D3.2.17

biologischluchtwassysteem85%emissiereductie(BWL 2012.07.V2)

D3.2.18

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2013.08.V1)

D3.3

scharrelvleesvarkens

D3.3.1

beddenstalmetmaximaal0,14m2 emitterendmestoppervlakperdiertot50kg levendgewicht
enmetmaximaal0,29m2 emitterendmestoppervlakperdiervanaf50 kglevendgewicht(BWL
2001.30)

D3.3.2

overigehuisvestingssystemenscharrelvleesvarkens

D3.100

overigehuisvestingssystemen

D4

additioneletechnieken

D4.1

drijvendeballenindemest29%emissiereductie(BWL 2010.01)

HOOFDCATEGORIEE:KIPPEN

E1

diercategorieopfokhennenenhanen vanlegrassen;jonger dan18weken
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E1.1

openmestopslagonderdebatterijwelofnietvoorzienvaneenmestschuif(flat- deckkooien,trapkooienofcompactkooienvoornattemest)(BWL 2001.04)

E1.2

mestbandbatterijvoornattemestmetafvoernaareengeslotenopslag(minimaal2 maalper
weekontmesten)(voormalig Groen Label BB 93.06.007) 4

E1.3

compactbatterijwaarvandenattemest2maaldaagsdoormestschuiveneneen centrale
mestbandafgevoerdwordtnaareengeslotenopslag(voormalig Groen Label BB 95.06.026)

E1.4

batterijmetgeforceerdemestdroging(kanalenstal)(BWL 2001.05)

E1.5

mestbandbatterijmetgeforceerdemestdroging

E1.5.1

mestbandbatterijvoordrogemestmetgeforceerdemestdroging(voormalig Groen
Label BB 93.06.008) 4,

E1.5.2

4

estbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,4 m3mlucht per opfokhen
per uur; mestafdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van
minimaal55%(Groen Label BB 97.07.058)
m

E1.5.3

batterijhuisvestingvolgenscategorieE1.5.1metchemischluchtwassysteemmet
90%emissiereductie(BWL 2001.31.V2; BWL 2007.06.V4)

E1.5.4

batterijhuisvestingvolgenscategorieE1.5.2metchemischluchtwassysteemmet
90%emissiereductie(BWL 2001.32.V2; BWL 2007.07.V4)

E1.5.5

koloniehuisvestingmetmestbandbeluchting(0,7m3 perdierperuur)(BWL 2009.10.V1)

E1.6

batterijsysteemmetmestbandbeluchtingenbovenliggendedroogtunnel(Groen Label
BB 99.06.071)

E1.7

grondhuisvesting(strooiselvloer,roostervloer)(BWL 2001.06)

E1.8

volièrehuisvesting

E1.8.1

minimaal50%vandeleefruimteisrooster,metdaarondereenmestband. Mestbanden
minimaaleenmaalperweekafdraaien.Roostersminimaalintweeetages (BWL 2005.02.V1)

6,

10,

E1.8.2

65–70%vandeleefruimteisrooster,metdaarondereenmestbandmet0,3m3 per dierperuur
mestbeluchting.Mestbandenminimaaleenmaalperweekafdraaien. Roostersminimaalin
tweeetages.(BWL 2005.03.V1) 10,

E1.8.3

45–55%vandeleefruimteisroostermetdaarondereenmestband,mestbanden minimaal
tweemaalperweekafdraaien(BWL 2006.10.V2)

E1.8.3.1

met0,1m3 perdierperuurbeluchting

10,

E1.8.3.2

met0,3m3 perdierperuurbeluchting

10,

E1.8.4

30-35%vandeleefruimteisroostermetdaarondereenmestbandmet0,4m3 per dierperuur
beluchting,mestbandenminimaaléénmaalperweekafdraaien(BWL
2006.11.V1)
10,

E1.8.5

55–60%vandeleefruimteisroostermetdaarondereenmestbandmet0,4m3 perdier peruur
beluchting,mestbandenminimaaléénmaalperweekafdraaien(BWL

E1.9

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1)

E1.10

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

E1.11

stalmetverwarmingssysteemmetwarmteheatersenventilatoren(BWL 2009.14.V5)

E1.12

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)
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E1.13

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

E1.14

Opfokhuisvestingmetverhoogderoostervloermetdaarbovenoplierbareen/of
opklapbareroosters(BWL 2015.03)

E1.100

overigehuisvestingssystemenniet-batterijhuisvesting

E1.101

overigehuisvestingssystemenbatterijhuisvesting

E2

diercategorielegkippenen(groot-)ouderdierenvanlegrassen

E2.1

openmestopslagonderdebatterijwelofnietvoorzienvaneenmestschuif(flat- deckkooien,trapkooienofcompactkooienvoornattemest)(BWL 2001.07)

E2.2

mestbandbatterijvoornattemestmetafvoernaareengeslotenopslag(minimaal2 maalper
weekontmesten)(voormalig Groen Label BB 93.06.007) 4

E2.3

compactbatterijwaarvandenattemest2maaldaagsdoormestschuiveneneen centrale
mestbandafgevoerdwordtnaareengeslotenopslag(voormalig Groen Label BB 95.06.026)

4

E2.4

batterijmetgeforceerdemestdroging(deeppitstalofhighrisestal,kanalenstal)
(BWL 2001.08)

E2.5

mestbandbatterijmetgeforceerdemestdroging

E2.5.1

mestbandbatterijvoordrogemestmetgeforceerdemestdroging(voormalig Groen
Label BB 93.06.008) 4,

E2.5.2

mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,7 m3lucht per dier per uur.
Mestafdraaien per vijf dagen; de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%
(Groen Label BB 97.07.058)

E2.5.3

batterijhuisvestingvolgenscategorieE2.5.1metchemischluchtwassysteemmet
90%emissiereductie(BWL 2001.31.V2; BWL 2007.06.V4)

E2.5.4

batterijhuisvestingvolgenscategorieE2.5.2metchemischluchtwassysteemmet
90%emissiereductie(BWL 2001.32.V2; BWL 2007.07.V4)

E2.5.5

verrijktekooienmetmestbandbeluchting(0,7m3 perdierperuur)(BWL 2005.11)

E2.5.6

koloniehuisvestingmetmestbandbeluchting(0,7m3 perdierperuur)(BWL 2009.10.V1)

E2.6

batterijsysteemmetmestbandbeluchtingenbovenliggendedroogtunnel(Groen Label
BB 99.06.071)

E2.7

grondhuisvestingvanlegrassen(circa1/3strooiselvloerencirca2/3roostervloer)
(BWL 2001.09) 23

E2.8

grondhuisvestingmetbeluchtingondergedeeltelijkverhoogderoostervloer
(perfosysteem)(BWL 2010.21.V1) 23

E2.9

grondhuisvestingmetmestbeluchtingviabuizen

E2.9.1

grondhuisvestingmetmestbeluchtingviabuizenonderdebeun(BWL 2001.10.V2)

E2.9.2

grondhuisvestingmetenkelebuisonderdebeunaanweerszijdenvanhetlegnest
(BWL 2011.09.V1) 23

E2.9.3

grondhuisvestingmetmestbeluchtingdoorverticaleventilatiekokers(BWL 2011.10)

E2.10

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1)

E2.11

Volièrehuisvesting

23

23
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E2.11.1

minimaal50%vandeleefruimteisroostermetdaarondereenmestband.Mestbanden
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minimaaleenmaalperweekafdraaien.Roostersminimaalintweeetages.
(BWL 2004.09.V1)10,
E2.11.2

45–55%vandeleefruimteroostersmetdaarondereenmestbandmetbeluchting.
Mestbandenminimaaltweemaalperweekafdraaien.Roostersminimaalintwee etages.
(BWL 2004.10.V2)

E2.11.2.1

beluchtingcapaciteitminimaal0,2m3 perdierperuur

E2.11.2.2

beluchtingcapaciteitminimaal0,5m3 perdierperuur 10
m
30–35% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3mper dier
per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters
minimaalintweeetages.(BWL 2005.04.V1)10

E2.11.3

E2.11.4

10

55–60% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3mper dier
per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters
minimaalintweeetages.(BWL 2005.05.V1)10
m

E2.12

Scharrelhuisvesting

E2.12.1

scharrelstalintweeverdiepingenmetmestbandenonderderoosters(tweemaalper week
afdraaien),bezetting9dierenperm2 (BWL 2004.11)23

E2.12.2

scharrelhuisvestingmetfrequentemest-enstrooiselverwijdering(BWL 2004.12)

E2.13

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

E2.14

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)

E2.15

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

E2.100

overigehuisvestingssystemenniet-batterijhuisvesting

E2.101

overigehuisvestingssystemenbatterijhuisvesting

E3

diercategorie(groot-)ouderdierenvanvleeskuikensinopfok; jonger dan
19 weken

E3.1

E3.2

, 23
m

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1)
biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

E3.3

stalmetmixluchtventilatie(BWL 2005.10.V3)

E3.4

stalmetverwarmingssysteemmetwarmteheatersenventilatoren(BWL 2009.14.V5)

E3.5

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)

E3.6

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

E3.7

stalmetindirectgestooktewarmteheatersmetluchtmengsysteemvoor
drogingstrooisellaag(BWL 2011.13.V2)

E3.8

stalmetluchtmengsysteemvoordrogingstrooisellaagincombinatiemet een
warmtewisselaar(BWL 2010.13.V4)

E3.100

overigehuisvestingssystemen
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E4

diercategorie(groot-)ouderdierenvanvleeskuikens

E4.1

groepskooivoorzienvanmestbandengeforceerdemestdroging(Groen Label
BB 95.12.039; BB 95.12.039/A 96.06.041; BWL 2009.23)

E4.2

volièrehuisvestingmetgeforceerdemestdroging(BWL 2010.22.V1)

E4.3

volièrehuisvestingmetgeforceerdemest-enstrooiseldroging(BWL 2010.23.V1)

E4.4

grondhuisvestingmetmestbeluchting

E4.4.1

mestbeluchtingvanbovenaf(BWL 2004.13)

E4.4.2

mestbeluchtingmetverticaleslangenindemest(BWL 2004.14)

E4.4.3

grondhuisvestingmetmestbeluchtingviabuizenonderdebeun(BWL 2010.03.V1)

E4.4.4

grondhuisvestingmetmestbeluchtingdoorverticaleventilatiekokers(BWL 2010.37.V1)

E4.5

perfosysteemopgedeeltelijkverhoogderoostervloer(Groen Label BB 98.10.066)

E4.6

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1)

E4.7

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

E4.8

grondhuisvesting,mestbandenonderderoosters,mestbandenminimaaltweemaal per
weekafdraaien(BWL 2007.10) 6,11

E4.9

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)

E4.10

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

E4.100

overigehuisvestingssystemen

E5

diercategorievleeskuikens

E5.1

zwevendevloermetstrooiseldroging(Groen Label BB 93.03.002; BB
93.03.002/A 94.04.017V1; BB 93.03.002/B 96.04.034; BB 93.03.002/C
96.10.048)

E5.2

geperforeerdevloermetstrooiseldroging(Groen Label BB 94.04.016; BB
94.04.016/A 96.10.047)

E5.3

etagesysteemmetvolledigeroostervloerenmestbandbeluchting(Groen Label
BB 97.07.057)

E5.4

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1)

E5.5

grondhuisvestingmetvloerverwarmingenvloerkoeling(BWL 2001.11.V2)

E5.6

stalmetmixluchtventilatie(BWL 2005.10.V4)

E5.7

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

E5.8

etagesysteemmetmestbandenstrooiseldroging(BWL 2006.13)

E5.9

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikensmetapartevervolghuisvesting

E5.9.1

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikensinetagesmetvervolghuisvesting

E5.9.1.1

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikenstot13dageninstalmetetages en
vervolghuisvesting
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E5.9.1.1.1

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikenstot13dageninstalmetetagesen
vervolghuisvestinginE5.5(grondhuisvestingmetvloerverwarmingenvloerkoeling) (BWL
2009.02) 12

E5.9.1.1.2

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikenstot13dageninstalmetetages en
vervolghuisvestinginE5.6(stalmetmixluchtventilatie)(BWL 2009.03)

E5.9.1.1.3

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikenstot13dageninstalmetetagesen
vervolghuisvestinginE5.8(etagesysteemmetmestbandenstrooiseldroging) (BWL
2009.04) 12

E5.9.1.1.4

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en
vervolghuisvestinginE5.10(stalmetverwarmingssysteemmetwarmteheaters
en
ventilatoren)(BWL 2009.15) 12

E5.9.1.1.100

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikenstot13dageninstalmetetages en
vervolghuisvesting in E 5.100 (overige huisvestingsystemen) (BWL

E5.9.1.2

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikenstot19dageninstalmetetages en
vervolghuisvesting

E5.9.1.2.1

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikenstot19dageninstalmetetagesen
vervolghuisvestinginE5.5(grondhuisvestingmetvloerverwarmingenvloerkoeling) (BWL
2009.05) 13

E5.9.1.2.2

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikenstot19dageninstalmetetages en
vervolghuisvestinginE5.6(stalmetmixluchtventilatie)(BWL 2009.06)

E5.9.1.2.3

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikenstot19dageninstalmetetagesen
vervolghuisvestinginE5.8(etagesysteemmetmestbandenstrooiseldroging) (BWL
2009.07) 13

E5.9.1.2.4

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en
vervolghuisvesting in E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmteheaters
enventilatoren)(BWL 2009.16) 13

E5.9.1.2.100

uitbroedeneierenenopfokkenvleeskuikenstot19dageninstalmetetages en
vervolghuisvesting in E 5.100 (overige huisvestingsystemen) (BWL

E5.10

stalmetverwarmingssysteemmetwarmteheatersenventilatoren(BWL 2009.14.V5)

E5.11

stalmetluchtmengsysteemvoordrogingstrooisellaagincombinatiemet een
warmtewisselaar(BWL 2010.13.V5)

E5.12

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)
chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

E5.13

E5.14

stalmetindirectgestooktewarmteheatersmetluchtmengsysteemvoor
droging strooisellaag (BWL 2011.13.V3)

E5.100

overigehuisvestingssystemen

E6

additioneletechniekenvoor mestbewerkingenmestopslag

E6.1

mestdroogsystemenmetgeperforeerdedoek(BWL 2001.36.V1)

E6.2

droogtunnelmetoppervlaktedroging(dichtebanden)(BWL 2001.37)

E6.3

luchtuiteencomposteringsunitmetchemischeluchtwassing(BWL 2001.38.V1)

E6.4

droogtunnel

E6.4.1

droogtunnelmetgeperforeerdebanden(BWL 2005.06.V2)

E6.4.2

droogtunnelmetgeperforeerdemetalenplaten(BWL 2007.09.V2)
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E6.5

mestopslagloodsmetbiologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2011.04)

E6.6

mestopslagloodsmetchemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2011.05)

E6.7

mestopslagloodsmetchemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2011.06)

E6.8

afgeslotenmestopslagloods 7

E7

additioneletechniekenvoor emissiereductievanfijn stof

E7.1

oliefilmsysteemmetdrukleidingen;54%emissiereductiefijnstof(BWL 2009.17)

E7.2

ionisatiesysteemmetnegatievecoronadraden;49%emissiereductiefijnstof
(BWL 2009.18)

E7.3

waterluchtwassysteem;33%emissiereductiefijnstof(BWL 2009.19.V2)

E7.4

droogfilterwand;40%emissiereductiefijnstof(BWL 2010.29)

E7.5

ionisatiefilter;57%emissiereductiefijnstof(BWL 2011.01)

E7.6

warmtewisselaar;31%emissiereductiefijnstof(BWL 2011.02.V2)

E7.7

warmtewisselaar;13%emissiereductiefijnstof(BWL 2012.03.V2)

E7.8

aanbrengenoliefilminstallenmetvolièresdoorleidingenmetsproeikoppen;
15%emissiereductiefijnstof(BWL2015.01)

E7.9

aanbrengenoliefilminstallenmetgedeeltelijkroosterdooreenolierobot;
30%emissiereductiefijnstof(BWL2015.02)

HOOFDCATEGORIEF:KALKOENEN

F1
F1.1

diercategorieouderdierenvanvleeskalkoeneninopfok; tot6weken
chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1)

F1.2

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

F1.3

stalmetverwarmingssysteemmetwarmteheatersenventilatoren(BWL 2009.14.V5)

F1.4

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)

F1.5

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

F1.6

stalmetindirectgestooktewarmteheatersmetluchtmengsysteemvoor
drogingstrooisellaag(BWL 2011.13.V2)

F1.7

stalmetluchtmengsysteemvoordrogingstrooisellaagincombinatiemet een
warmtewisselaar (BWL 2010.13.V4)

F1.100

overigehuisvestingssystemen

F2

diercategorieouderdierenvanvleeskalkoeneninopfok; van6tot30weken

F2.1

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1)

F2.2

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5;
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2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL 2013.02.V1; BWL
2015.04.V1)
F2.3

stalmetverwarmingssysteemmetwarmteheatersenventilatoren(BWL 2009.14.V5)

F2.4

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)

F2.5

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

F2.6

stalmetindirectgestooktewarmteheatersmetluchtmengsysteemvoor
drogingstrooisellaag(BWL 2011.13.V2)

F2.7

stalmetluchtmengsysteemvoordrogingstrooisellaagincombinatiemet een
warmtewisselaar(BWL 2010.13.V4)

F2.100

overigehuisvestingssystemen

F3

diercategorieouderdierenvanvleeskalkoenenvan30weken enouder

F3.1

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1)

F3.2

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

F3.3

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)

F3.4

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

F3.100

overigehuisvestingssystemen

F4

diercategorievleeskalkoenen

F4.1

gedeeltelijkverhoogdestrooiselvloer(BWL 2001.12)

F4.2

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1) 9

F4.3

mechanischgeventileerdestalmetfrequentestrooiselverwijdering(BWL 2005.07)

F4.4

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

F4.5

stalmetverwarmingssysteemmetwarmteheatersenventilatoren(BWL 2009.14.V5)

F4.6

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)

F4.7

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

F4.8

stalmetindirectgestooktewarmteheatersmetluchtmengsysteemvoor
drogingstrooisellaag(BWL 2011.13.V2)

9

F4.9

stalmetluchtmengsysteemvoordrogingstrooisellaagincombinatiemet een
warmtewisselaar (BWL 2010.13.V4)

F4.100

overigehuisvestingssystemen 9

F6

additioneletechniekenvoor emissiereductievanfijn stof

9
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F6.1

oliefilmsysteemmetdrukleidingen;54%emissiereductiefijnstof(BWL 2009.17)
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F6.2

waterluchtwassysteem;33%emissiereductiefijnstof(BWL 2009.19.V2)

F6.3

droogfilterwand;40%emissiereductiefijnstof(BWL 2010.29)

F6.4

ionisatiefilter;57%emissiereductiefijnstof(BWL 2011.01)

F6.5

warmtewisselaar;31%emissiereductiefijnstof(BWL 2011.02.V1)

F6.6

warmtewisselaar;13%emissiereductiefijnstof(BWL 2012.03.V1)

HOOFDCATEGORIEG:EENDEN

G1

diercategorieouderdierenvanvleeseendentot24maanden

G1.1

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1)

G1.2

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

G1.3

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

G1.4

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)

G1.100

overighuisvestingssystemen

G2

diercategorievleeseenden

G2.1

binnenmesten

G2.1.1

chemischluchtwassysteem90%emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL
2013.08.V1)

G2.1.2

biologischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL
2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL 2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL
2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

G2.1.3

chemischluchtwassysteem70%emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL
2014.01.V1)

G2.1.4

biofilter70%emissiereductie(BWL 2011.03.V1)

G2.1.100

overighuisvestingssystemen

G2.2

buitenmesten(perafgeleverdeeend)

G4

additioneletechniekenvoor emissiereductievanfijn stof

G4.1

waterluchtwassysteem;33%emissiereductiefijnstof(BWL 2009.19.V2)

G4.2

droogfilterwand;40%emissiereductiefijnstof(BWL 2010.29)

G4.3

ionisatiefilter;57%emissiereductiefijnstof(BWL 2011.01)

G4.4

warmtewisselaar;31%emissiereductiefijnstof(BWL 2011.02.V1)

G4.5

warmtewisselaar;13%emissiereductiefijnstof(BWL 2012.03.V1)

HOOFDCATEGORIEH:PELSDIEREN
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H1

diercategorienertsen,perfokteef

H1.1

openmestopslagonderdekooi

H1.2

dagontmestingmetafvoernaareengeslotenopslag(Groen Label BB 94.02.013)

HOOFDCATEGORIEI:KONIJNEN

I1

diercategorievoedsterinclusief0,15ramenbijbehorendejongen tot
speenleeftijd

I1.1

mechanischgeventileerdestalmetgescheidenafvoervanmestenurine(BWL

I1.2

mechanischgeventileerdestalmeteenbiologischluchtwassysteem70%emissiereductie
(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL 2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL
2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL 2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

I1.3

mechanischgeventileerdestalmeteenchemischluchtwassysteem70%
emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL 2014.01.V1)

I1.4

mechanischgeventileerdestalmeteenchemischluchtwassysteem90%
emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL 2013.08.V1)

I1.100

overigehuisvestingssystemen

I2

diercategorievlees- enopfokkonijnentotdekleeftijd

I2.1

mechanischgeventileerdestalmetgescheidenafvoervanmestenurine(BWL

I2.2

mechanischgeventileerdestalmeteenbiologischluchtwassysteem70%emissiereductie
(BWL 2006.02.V3; BWL 2007.03.V5; BWL 2009.13.V3; BWL 2010.27.V3; BWL
2010.28.V3; BWL 2011.11.V2; BWL 2013.02.V1; BWL 2015.04.V1)

I2.3

mechanischgeventileerdestalmeteenchemischluchtwassysteem70%
emissiereductie(BWL 2005.01.V5; BWL 2008.06.V4; BWL 2014.01.V1)

I2.4

mechanischgeventileerdestalmeteenchemischluchtwassysteem90%
emissiereductie(BWL 2008.08.V4; BWL 2007.05.V5; BWL 2013.08.V1)

I2.100

overigehuisvestingssystemen

HOOFDCATEGORIEJ:PARELHOENDERS

J1

diercategorieparelhoendersvoor devleesproductie

HOOFDCATEGORIEK:PAARDEN

K1

diercategorievolwassenpaarden(3jaar enouder)

K1.100

overigehuisvestingssystemen

K2

diercategoriepaardeninopfok (jongerdan3jaar)

K2.100

overigehuisvestingssystemen

8

8
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K3

diercategorievolwassenpony's (3jaar enouder)

8
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K3.100

overigehuisvestingssystemen

K4

diercategoriepony's inopfok (jongerdan3jaar)

K4.100

overigehuisvestingssystemen

8

HOOFDCATEGORIEL:STRUISVOGELS

L1

diercategoriestruisvogelouderdieren

L1.100

overigehuisvestingssystemen

L2

diercategorieopfokstruisvogels(tot 4maanden)

L2.100

overigehuisvestingssystemen

L3

diercategorievleesstruisvogels(4tot12maanden)

L3.100

overigehuisvestingssystemen

4)Inverbandmetwijzigingvandegrenswaarden(Stcrt.1999,60)isdeGroen-Label-erkenningper1juli
1999ingetrokken.
8)Hetonderscheidtussenpaardenenpony'sligtbijeenstokmaat(schofthoogte)van156,0cm.
9)Hetaantaldierplaatsendienttewordenvastgestelddoorhetaantaldiereninde10eweekna opzettente
tellen.
10)Hetvolièresysteemiswelofnietvanmestbandbeluchtingvoorzien.Bijtoepassingvan een
mestnadroogsysteemmoetdemestmaarminimaaltweemaalperweekworden afgedraaid.
12)Ophetmomentvanoverplaatsennaardevervolghuisvestingbedraagtdebezettingindestalmet etages
maximaal71dierenperm2.
13)Ophetmomentvanoverplaatsennaardevervolghuisvestingbedraagtdebezettingindestalmetetages maximaal48
dierenperm2.
23)Dezehuisvestingssystemenzijnooktoepasbaarvoorminimoederdierenvoorvleeskuikensmeteen
eindgewichtvanmaximaal2.400grameneenbeschikbaarleefoppervlakvanminimaal1.200cm2.
26)Geitlammerentoteenleeftijdtot10dagenwordennietmeegeteld.
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BI]LAGE 4IV BI] ARTIKEL 5.10 VAN DIT BESLUIT (STOFFEN
AANVULLENDE RAPPORTAGEPLICHT PRTR)
Stofnummer vanaf CAS nummer
verslagjaar2009

Stof

2

630-08-0

Koolmonoxide (CO)

3

124-38-9

Kooldioxide (CO2)

Dremp elwaarde
voor
uitstoot emissies
10.000
100.000

4

Fluorkoolwaterstoffen (HFK's)

1

4,01

HFK-23

0

4,02

HFK-32

0

HFK-41

0

4,04

HFK-43-10mee

0

4,05

HFK-125

0

4,06

HFK-134

0

4,07

HFK-134a

0

4,08

HFK-143

0

4,09

HFK-143a

0

4,1

HFK-152a

0

4,11

HFK-227ea

0

4,12

HFK-236fa

0

4,13

HFK-245ca

0

4,14

HFK-365mfc

0

7

Andere vluchtige organische
methaan (, NMVOS)

4,03

8

430-57-9

11104-93-1

stoffen

Stikstofoxiden (NOx/NO2)

dan

10.000

10.000

9

Perfluorkoolwaterstoffen (PFK's)

1

9,1

CF4

0

9,2

C2F6

0

C3F8

0

9,4

C4F10

0

9,5

c-C4F8

0

9,3

76-19-7

9,6

678-26-2

C5F12

0

9,7

355-42-0

C6F14

0

10

2551-62-4

Zwavelhexafluoride (SF6)

11

7446-09-5

Zwaveloxiden (SOx/SO2)

18

7440-43-9

Cadmium en zijn verbindingen (, als Cd)

1

21

7439-97-6

Kwik en zijn verbindingen (, als Hg)

1

23

7439-92-1

Lood en zijn verbindingen (, als Pb)

50

10
20.000
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47
62

PCDD + PCDF (, dioxinen +en furanen) ( als Teq)
Benzeen

500

71

Fenolen (, als totaal C)

100

72

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

73

71-43-2

0,00001

108-88-3

86

Tolueen

10.000

Fijn stof (, PM10)

86,1

1

5.000

Totaal stof***

0
1

92

107-02-8

Acroleïne (, acrylaldehyd)

93

107-13-1

Acrylonitril (, 2-propeennitril)

94

74-85-1

Etheen

95

50-00-0

Formaldehyde (, methanal)

100

96

100-42-5

Styreen

500

100
1.000

* Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist als de drempelwaarde voor de
stofgroep (HFK's of PFK's) wordt overschreden.
** Op grond van bijlage II bij de EG-verordeningPRTRPRTR-verordening wordt over 4 PAK's gerapporteerd,
namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de
stofgroep PAK'sgeldteenPAK’sisde drempelwaarde van 1. Als daarnaast een van de vier componenten
afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.
*** Rapportage van totaal stof is vereist als de drempelwaarde voor fijn stof (PM10) wordt overschreden.

722

PRECONSULTATIE-CONCEPT BESLUIT
BI]LAGE 5V BI] ARTIKEL 5.11 VAN DIT BESLUIT (GROEPEN VERONTREINIGENDE
STOFFEN PRTR)
De volgende namen van groepen verontreinigende stoffen worden gebruikt ter vervanging van
de aanduiding van afzonderlijke verontreinigende stoffen bij geheimhouding:
Groepen
verontreinigende
stollenstoffen

Naam van de
verontreinigende stof

Afkortingvande
verontreinigdestof

Broeikasgassen

-

Methaan (CH4)
Kooldioxide (CO2)
Fluorkoolwaterstoffen (HFK's)
Distikstofoxide (N2O)

-CH4
-CO2
-HFK's
- N2O

- Perfluorkoolwaterstoffen (PFK's)
- Zwavelhexafluoride (SF6)

-PFK's
-SF6

- Koolmonoxide (CO)
- Ammoniak (NH3)

-CO
-NH3

- Andere vluchtige organische stoffen dan methaan
(NMVOS)
- Stikstofoxiden (NOx/NO2)
- Zwaveloxiden (SOx/SO2)
- Chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's)
- Chloorfluorkoolstoffen (CFK's)
- Halonen
- Chloor en zijn anorganische verbindingen (als
HCl)
- Fluor en zijn anorganischeverbindingen (alsHF)

-NMVOS
-NOx/NO2
- SOx/SO2

Overige gassen

Zware metalen

- Arseen en zijn verbindingen (alsAs)
- Cadmium en zijn verbindingen (alsCd)
- Chroom en zijn verbindingen (alsCr)
- Koper en zijn verbindingen (alsCu)
- Kwik en zijn verbindingen (alsHg)
- Nikkel en zijn verbindingen (alsNi)
- Lood en zijn verbindingen (alsPb)
- Zink en zijn verbindingen (alsZn)

Bestrijdingsmiddelen

- Alachloor
- Aldrin

- Atrazine
- Chlordaan
- Chloordecon
- Chloorfenvinfos

- Chloorpyrifos
- DDT
- Dieldrin

-

Diuron
Endosulfaan
Endrin
Heptachloor
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH)
Lindaan,
Mirex,
Simazine,
Toxafeen,
Isoproturon,
Tributyltin en zijn verbindingen,
Trifenyltin en zijn verbindingen,
Trifluralin,

- Isodrin

Gechloreerdeorganische
stoffen

-Chlooralkanen,C10 C13
-1,2-dichloorethaan(EDC)
-
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-Zn
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Gechloreerde organische
stoffen

Overige organische stoffen
stoffen

- Chlooralkanen
-1,2-dichloorethaan
- Dichloormethaan (DCM)
- Gehalogeneerde organische verbindingen (alsAOX)
- Hexachloorbenzeen (HCB)
- Hexachloorbutadieen (HCBD)
- PCDD +en PCDF (, dioxinen +en furanen)(alsTeq)
- Pentachloorbenzeen
- Pentachloorfenol (PCF)
- Polychloorbifenylen (PCB's)
- Tetrachloorethyleen (PER)
- Tetrachloormethaan (TCM)
- Trichloorbenzenen (TCB's) (, alle isomeren)
- 1,1,1-trichloorethaan
- 1,1,2,2-tetrachloorethaan
- Trichloorethyleen
- Trichloormethaan
- Vinylchloride
- Gebromeerde difenylethers (PBDE)
- Hexabroombifenyl
-

Antraceen
Benzeen
Nonylfenol en nonylfenol-ethoxylaten (NP/NPE's)
Ethylbenzeen
Ethyleenoxide
Naftaleen
Organische tinverbindingen (, als totaal Sn)
Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
Fenolen (, als totaal C)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
Tolueen
Totaal organisch koolstof (TOC) (, als totaal C of
Xylenen,
Octylfenolen en Octylfenolethoxylaten

- C10-C13
-EDC
-DCM
-AOX
-HCB
-HCBD
-Teq
-PCF
-PCB's
-PER
-TCM
-TCB's

-PBDE

-NP/NPE's

-DEHP
-PAK
-TOC

- Fluorantheen
- Benzo(g,h,i)peryleen
Anorganische stoffen

-

Totaal stikstof
Totaal fosfor
Chloriden (, als totaal Cl)
Asbest
Cyaniden (, als totaal CN)
Fluoriden (, als totaal F)
Zwevende deeltjes (PM10)
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