BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

ONTWERPBESLUIT
BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING

Disclaimer:
Deze compares zijn automatisch gegenereerd. Eventuele onzorgvuldigheden kunnen hiervan het gevolg
zijn. NautaDutilh staat niet in voor de juistheid van de compares.

1

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

Inhoudsopgave Besluit kwaliteit leefomgeving
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN ........................................................................... 7...... 6
Afdeling 1.1 AlgemeenBegripsbepalingen
...................................................................................................... 7 6
Afdeling 1.2 Toepassingsgebied............................................................................................. 6
HOOFDSTUK 2 OMGEVINGSWAARDEN ................................................................................... 7

HOOFDSTUK 2 OMGEVINGSWAARDEN .............................................................................. 8
Afdeling 2.1 Omgevingswaarden infrastructuurwaarborgen van de veiligheid
.................................................................... 8 7
Afdeling 2.2 Omgevingswaarden beschermen van de gezondheid en van het milieu
............................................................................... 8 7
§2.2.1. 2.2.1 Omgevingswaarden kwaliteit van de buitenlucht
.................................................... 8. 7
§2.2.2. 2.2.2 Omgevingswaarden waterkwaliteit
......................................................................10.. 8
§2.2.2.1. Oppervlaktewater .......................................................................................10
§2.2.2.2. Grondwater
...............................................................................................11
§2.2.2.3. Waterwinlocaties
........................................................................................12
§2.2.2.4. Afwijkingsmogelijkheden omgevingswaarden voor oppervlakte-, grondwater en
onttrekking van oppervlaktewater
..............................................................................12§2.2.3. 2.2.3 Omgevingswaarden
voor kwaliteit van zwemwater ................................................13........12
Afdeling 2.3 Omgevingswaarden natuur .............................................................................13
HOOFDSTUK 3 INSTRUCTIEREGELS SPECIFIEKE TAKEN
..................................................14.....................................13
Afdeling 3.1 Instructieregels over takenTaken ter uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie en
de richtlijn prioritaire stoffen
.............................................................................................14.................................13
Afdeling 3.2 Instructieregels over kwaliteitKwaliteit en beheer van zwemwater
...................................14.................................13
Afdeling 3.3 Instructieregels over beheertaken (regels als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid,
onder b, Ow)
..................................................................................................................18§3.3.1.
Beheer van watersystemen en
waterketenbeheer..................................................18..............................16
§3.3.2. Beheer van infrastructuur ..................................................................................18
§3.3.3. Natuurbeheer
...................................................................................................18
Afdeling 3.4 Instructieregels over peilbesluitenBeheer van openbare vuilwaterriolen
...................................................................1817
Afdeling 3.5 Bijzondere bevoegdhedenBeheer van natuurgebieden
...............................................................................1817

2

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

HOOFDSTUK 4 INSTRUCTIEREGELS OVER PROGRAMMA’S
...............................................20..............................................18
Afdeling 4.1 Regionale waterprogramma’s, stroomgebiedsbeheerplannen,
overstromingsrisicobeheerplannen, programma van maatregelen mariene strategie en nationaal
waterprogramma
............................................................................................................20 Programma’s
kwaliteit van de buitenlucht ............................................................18
Afdeling 4.2 Waterprogramma’s ...........................................................................................18
§4.1.1. Algemene bepalingen ........................................................................................20
4.2.1 Inhoud programma’s ..........................................................................................18
§4.1.2. 4.2.2 Programma’s in relatie tot omgevingswaarden enof andere doelstellingen voor de
fysieke leefomgeving
............................................................................................................... 2521
§4.1.2.1. Oppervlaktewater
.......................................................................................25
§4.1.2.2. Grondwater
...............................................................................................25
§4.1.2.3. Waterwinlocaties
........................................................................................25

§4.1.2.4. Geen achteruitgang, tijdelijke achteruitgang, ombuiging significante en stijgende
trends.....................................................................................................................
26
Afdeling 4.24.3 Actieplannen geluid
.......................................................................................27....23
Afdeling 4.34.4 Beheerplannen Natura 2000-gebieden
.............................................................29....25
Afdeling 4.4 Verplicht programma bij dreigende overschrijding omgevingswaarde ...................294.5
Programmatische aanpak stikstof .......................................................................25
HOOFDSTUK 5 INSTRUCTIEREGELS OVER OMGEVINGSPLANNEN
....................................30...............................................26
Afdeling 5.1 Instructieregels overmet het oog op de evenwichtige toedeling van functies aan locaties
(incl. binnenplanse beoordelingsregels afwijkactiviteit)
....................................................................................30.26
§5.1.1. 5.1.1 Algemene bepalingen
........................................................................................30.26
§5.1.2. 5.1.2 Waarborgen van de veiligheid
.............................................................................3026
§5.1.2.1. Externe veiligheid.......................................................................................30
5.1.3 Behoud van ruimte voor waterveiligheid en het voorkomen of beperken van wateroverlast
...............................................................................................................31
§5.1.2.2. Kustfundament en primaire waterkeringen ....................................................33
§5.1.2.3. Grote rivieren ............................................................................................34
5.1.4 Beschermen van de gezondheid en van het milieu .................................................34
§5.1.2.4. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament ..........................................36
§5.1.2.5.
Rijksvaarwegen..........................................................................................36§5.1.3.
5.1.5 Beschermen van de gezondheid en van het milieu.................................................36
§5.1.4. Functies met gevolgen voor verstedelijking
..........................................................37§5.1.5. Functies met gevolgen voor
landschappelijke of stedenbouwkundige waarden ..........38en cultureel erfgoed
3

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

§5.1.5.1. Algemeen
..................................................................................................38
§5.1.5.2. Waddenzee en waddengebied ......................................................................38
§5.1.6. Functies met gevolgen voor cultureel erfgoed .......................................................40
§5.1.7. Defensie
..........................................................................................................41
§5.1.8. Functies met gevolgen voor watersystemen .........................................................42
§5.1.9. Toekomstige functies en bescherming van tracés ..................................................43
§5.1.9.1. Project Mainportontwikkeling Rotterdam .......................................................43
§5.1.9.2. Elektriciteitsvoorziening
..................................................................................................................................44
§5.1.9.3. Buisleidingen van nationaal belang ...............................................................45
5.1.6 Behoud van ruimte voor toekomstige functies .......................................................45
§5.1.9.4. Hoofdwegen en landelijke spoorwegen ..........................................................46
5.1.7 Behoeden van de staat en werking van infrastructuur of voorzieningen voor nadelige
gevolgen van activiteiten ...............................................................................................49
§5.1.9.5. Parallelle Kaagbaan
....................................................................................46§5.1.10. 5.1.8 Bevorderen van de
toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen ..47..51
Afdeling 5.2 Instructieregels over de uitvoeringuitoefening van gemeentelijke taken als bedoeld in
afdeling 2.4 van de wet en daarop gerichte omgevingswaardenvoor de fysieke leefomgeving
..............................................................................47.......................................51

Afdeling 5.3 Ontheffing van
instructieregels........................................................................47...............................52
HOOFDSTUK 6 INSTRUCTIEREGELS OVER
OMGEVINGSVERORDENINGENWATERSCHAPSVERORDENINGEN
.......................48.............................................53
Afdeling 6.1 Algemene bepalingen .....................................................................................48
Afdeling 6.2 Instructieregels over de uitvoering van taken als bedoeld in afdeling 2.4 van de wet en
over daarop gerichte omgevingswaarden en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 5.4 van
de wet .....................................................................................................................48

Afdeling 6.3 Getrapte instructieregels (instructieregels over regels als bedoeld in artikel 2.22 van de
wet) ..........................................................................................................................48
§6.3.1. Behoud van cultureel erfgoed .............................................................................48
§6.3.2. Natuurbescherming
...........................................................................................49
Afdeling 6.4 Instructieregels over het beschermen van de gezondheid en van het milieu ..........50
Afdeling 6.5 Instructieregels over de provinciale beoordelingsregels voor een afwijkactiviteit ....50
HOOFDSTUK 7 INSTRUCTIEREGELS OVER BESLUITEN EN BESCHIKKINGEN
....................51OMGEVINGSVERORDENINGEN........................................................................54
Afdeling 7.1 Instructieregels over projectbesluiten...............................................................51met
het oog op de evenwichtige toedeling van functies aan locaties .54
Afdeling 7.2 Ontheffing van
instructieregels........................................................................51Instructieregels met het oog op
het behoud van werelderfgoed en cultureel erfgoed .54
Afdeling 7.3 Instructieregels met het oog op natuurbescherming..............................................54
4

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

Afdeling 7.4 Instructieregels over de uitoefening van provinciale taken voor de fysieke
leefomgeving
.....................................................................................................................55
Afdeling 7.5 Instructieregels over de provinciale beoordelingsregels voor een afwijkactiviteit .......56
Afdeling 7.6 Ontheffing .......................................................................................................56
HOOFDSTUK 8 BEOORDELINGSREGELS OMGEVINGSVERGUNNINGOMGEVINGSVERGUNNINGEN
..................................52.......................................57
Afdeling 8.1 Algemene bepalingenOmgevingsvergunning afwijkactiviteit
.....................................................................................5257
Afdeling 8.2 Beoordelingsregels aanvraag afwijkactiviteit
.....................................................52Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit met
betrekking tot infrastructuur 57
Afdeling 8.3 Beoordelingsregels aanvraagOmgevingsvergunning bouwactiviteit
......................................................52............57
Afdeling 8.4 Beoordelingsregels aanvraag een brandveilig gebruiksactiviteit
...........................52Omgevingsvergunning mijnbouwactiviteit
............................................................57
Afdeling 8.5 Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit .................................................58
§ 8.5.1 Beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit
.....................................52....58
§8.5.1. Algemene gronden ............................................................................................52
8.5.2 Voorschriften milieubelastende activiteit ...............................................................63
§8.5.2. Specifieke gronden............................................................................................55
Afdeling 8.6 Beoordelingsregels aanvraag wateractiviteitOmgevingsvergunning natuuractiviteit
......................................................56..........75
Afdeling 8.7 Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit .......................................................75
§ 8.7.1 Beoordelingsregels aanvraag mijnbouwactiviteit
................................................58ontgrondingsactiviteit ...............................................75
§ 8.7.2 Voorschriften ontgrondingsactiviteit .....................................................................75
Afdeling 8.8 Omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit .................................................76
§ 8.8.1 Beoordelingsregels aanvraag ontgrondingsactiviteitrijksmonumentenactiviteit
...........................................5876
§ 8.8.2 Voorschriften rijksmonumentenactiviteit ...............................................................76
Afdeling 8.9 Beoordelingsregels aanvraag Natura 2000- activiteit en flora- en fauna-activiteit
..59Omgevingsvergunning wateractiviteit..................................................................76
§ 8.9.1 Algemene gronden wateractiviteit ........................................................................76
§ 8.9.2 Specifieke gronden wateractiviteit........................................................................77
Afdeling 8.10 Beoordelingsregels aanvraag beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot
infrastructuur..................................................................................................................59
Afdeling 8.11 Beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit ...................................59
Afdeling 8.12 Samenhangende beoordeling
aanvragen.........................................................60Afdeling 8.13 Actualisering, wijziging en
intrekking omgevingsvergunning ..............................60...................................79
§ 8.10.1 Algemene gronden actualisering, wijziging en intrekking .......................................79
§ 8.10.2 Specifieke gronden actualisering, wijziging en intrekking ......................................80
HOOFDSTUK 9 VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNINGPROJECTBESLUITEN
............................................63..........................................82
Afdeling 9.1 Voorschriften omgevingsvergunning monumentenzorgAlgemene bepalingen
.......................................63.................................................82
5

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

Afdeling 9.2 Voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteitOntheffing
...........................63............................................................................82
§9.2.1.
Algemeen.........................................................................................................63
§9.2.2. Klimaatverandering ...........................................................................................69
§9.2.3. Afval
...............................................................................................................70
§9.2.4. Bodembescherming op stortplaatsen ...................................................................70
§9.2.5. Winningsafvalstoffen .........................................................................................75
§9.2.6. Verbod om bepaalde voorschriften aan een omgevingsvergunning te verbinden ........78
Afdeling 9.3 Voorschriften omgevingsvergunningen wateractiviteit ........................................79
§9.3.1. Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam
of een zuiveringstechnisch werk .....................................................................................80

§9.3.2. Voorschriften omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit met infiltratie ..........80
Afdeling 9.4 Voorschriften omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit .................................80
Afdeling 9.5 Voorschriften omgevingsvergunning natuuractiviteiten .......................................81
§9.5.1. Voorschriften Natura 2000-activiteit ....................................................................81
§9.5.2. Voorschriften omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit .................................81
HOOFDSTUK 10 PROGRAMMA’S .......................................................................................82
Afdeling 10.1 Algemeen ...................................................................................................82
Afdeling 10.2 Programmatische
aanpak..............................................................................82HOOFDSTUK 11 MONITORING
EN INFORMATIE ......................................................................83
Afdeling 11.110.1 Waarborgen van de veiligheid
...........................................................................83
§11.1.1. 10.1.1 Externe veiligheid
............................................................................................83
§ 10.1.2 Waterveiligheid ...............................................................................................83
§11.1.1.1. Monitoring en gegevensverzameling ...........................................................83
§11.1.1.2. Verslagen en kaarten
................................................................................83§11.1.2. Externe
veiligheid........................................................................................... .83
Afdeling 11.210.2 Milieu en klimaatveranderinggezondheid
.........................................................................84..............83
§11.2.1. 10.2.1 Kwaliteit van de buitenlucht en emissies
............................................................84..................83

§11.2.1.1. Monitoring en gegevensverzameling ...........................................................84
10.2.2 Waterkwaliteit .................................................................................................84
§11.2.1.2. Gegevensbeheer en toegang tot gegevens ...................................................86
§11.2.1.3. Verslagen en kaarten ................................................................................87
§11.2.2. Geluid
............................................................................................................87
§11.2.2.1. Monitoring en gegevensverzameling ...........................................................87
§11.2.2.2. Gegevensbeheer en toegang tot gegevens ...................................................87
§11.2.2.3. Verslagen en kaarten ................................................................................88
6

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

§11.2.3.
Waterkwaliteit.................................................................................................89
§11.2.3.1. Monitoring en gegevensverzameling ...........................................................89§
10.2.3 Zwemwater .....................................................................................................88
§11.2.3.2. Gegevensbeheer en toegang tot gegevens ...................................................93
§11.2.4. Zwemwater
§ 10.2.4
Geluid....................................................................................................93.........89
§11.2.4.1. Monitoring en gegevensverzameling ...........................................................93
10.2.5 Bodem............................................................................................................90
§11.2.4.2. Gegevensbeheer en toegang tot gegevens ...................................................94
§11.2.5. Bodem ...........................................................................................................95
10.2.6 Emissies in lucht, water en bodem .....................................................................91
Afdeling 11.310.3 Behoud van erfgoedwerelderfgoed
.....................................................................................9593
Afdeling 11.410.4
Natuur........................................................................................................95...93
Afdeling 11.5 Digitaal stelsel.............................................................................................95
HOOFDSTUK 11 DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET .............................................................94
HOOFDSTUK 12 BIJZONDERE ONDERWERPEN .................................................................96
Afdeling 12.1 Alarmeringswaarden ....................................................................................96
Afdeling 12.2 Calamiteitenplannen ....................................................................................96

HOOFDSTUK 13
OVERGANGSRECHT.................................................................................97HOOFDSTUK 14
SLOTBEPALINGEN ..................................................................................98.....95
BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DIT BESLUIT (BEGRIPPEN)...........................................99..........96
BIJLAGE II BIJ ARTIKEL 1.3, TWEEDE LID, 2.1 VAN DIT BESLUIT
(STROOMGEBIEDSDISTRICTENVEILIGHEID WATERKERINGEN)
.................................................................................... 108 102
BIJLAGE III BIJ ARTIKEL 2.1 VAN DIT BESLUIT (VEILIGHEID WATERKERINGEN) ........ 109
BIJLAGE IVBIJLAGE III BIJ DE ARTIKELEN 2.11, EERSTE LID, 11.34,EN DERDE LID, 11.37,4.16,
TWEEDE LID, 10.11, DERDE LID, 10.14, EERSTE LID, EN 11.38,10.15, DERDE LID, VAN DIT
BESLUIT (EUROPESE MILIEUKWALITEITSEISEN VOOR WATEROMGEVINGSWAARDEN VOOR
PRIORITAIRE STOFFEN EN BEPAALDE VERONTREINIGENDE STOFFEN) TEN BEHOEVE VAN DE
GOEDE CHEMISCHE TOESTAND VAN EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM) ............................... 103
BIJLAGE IV BIJ DE ARTIKELEN 2.15, EERSTE LID, 4.22, DERDE LID, EN 10.14, EERSTE LID, VAN DIT
BESLUIT (OMGEVINGSWAARDEN VOOR DE GOEDE CHEMISCHE TOESTAND VAN
GRONDWATERLICHAMEN) ................................................................................................. 110
BIJLAGE V BIJ DE ARTIKELEN 2.15, EERSTE LID, EN 11.37, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT
(VASTGESTELDE DREMPELWAARDEN VOOR DE GOEDE CHEMISCHE TOESTAND VAN
GRONDWATERLICHAMEN) .....................................................................................
111BIJLAGE VI BIJ DE ARTIKELENARTIKEL 2.16, EERSTE LID, EN 4.15, DERDE LID, VAN DIT
BESLUIT (MILIEUKWALITEITSNORMEN MET BETREKKING TOTOMGEVINGSWAARDEN
OPPERVLAKTEWATER GEBRUIKT VOOR DE BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE
BESTEMD WATER) ........................................................................................................... 112
BIJLAGE VIIVI BIJ ARTIKEL 5.3, TWEEDE LID, VAN DIT BESLUIT (KWETSBARE
FUNCTIES)...........................GEBOUWEN EN LOCATIES)
........................................................................................................... 113114
7

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

BIJLAGE VIII BIJ DE ARTIKELEN 5.3, DERDE LID, 5.4, VIERDE LID, 5.7, VIJFDEVII BIJ DE
ARTIKELEN 5.4, TWEEDE LID EN 10.1, EERSTE EN DERDE LID, VAN DIT
BESLUIT (ACTIVITEITEN MET EXTERNE VEILIGHEIDSRISICO’S) ............................................. 116
BIJLAGE VIIa BIJ DE ARTIKELEN 5.4, DERDE LID, 5.16, EERSTE LID, EN11.3, TWEEDE 10.1, EERSTE
EN DERDE LID, VAN DIT BESLUIT (ACTIVITEITEN MET (COMPLEXE) EXTERNE
VEILIGHEIDSRISICO’S)................................................................................................. 115
BIJLAGE IX BIJ DE ARTIKELEN 5.25, EERSTE LID, EN 11.5, VAN DIT BESLUIT (LOCATIES
TOETSING LUCHTKWALITEIT) ....................................................................................... 119
BIJLAGE X BIJ ARTIKEL 5.47 VAN DIT BESLUIT (MILITAIRE
OBJECTEN/VEILIGHEIDSZONES)................................................................................... 120
BIJLAGE XI BIJ ARTIKEL 5.47B (RADARVERSTORINGSGEBIEDEN) ............................... 125
BIJLAGE XII BIJ ARTIKEL 5.59 VAN DIT BESLUIT (ELEKTRICITEITSVOORZIENING) .... 126
BIJLAGE XIII BIJ ARTIKEL 5.67, EERSTE LID, BIJ DIT BESLUIT (AANLEGBUISLEIDINGEN)
................................................................................................. ......... 128
BIJLAGE XIVVIII BIJ ARTIKEL 6.8,5.19, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT (KERNKWALITEITEN
ERFGOEDAFSTANDEN VUURWERK EN PYROTECHNISCHE ARTIKELEN VOOR THEATERGEBRUIK)
..................................................................................................................... 129 132
BIJLAGE IX BIJ ARTIKEL 5.21, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT (CIVIELE EXPLOSIEAANDACHTSGEBIEDEN) .......................................................................................................... 134
BIJLAGE X BIJ ARTIKEL 5.21a, TWEEDE LID, EN 8.10, VIERDE LID, VAN DIT BESLUIT (MILITAIRE
EXPLOSIEAANDACHTSGEBIEDEN) ...................................................................................... 136
BIJLAGE XI BIJ ARTIKEL 5.24 VAN DIT BESLUIT (KUSTFUNDAMENT) ...................................... 137
BIJLAGE XII BIJ ARTIKEL 5.26, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT (GROTE RIVIEREN) .................. 142
BIJLAGE XIII BIJ DE ARTIKELEN 5.36 EN 10.6 VAN DIT BESLUIT (AANDACHTSGEBIEDEN
LUCHTKWALITEIT) ........................................................................................................... 143
BIJLAGE XIV BIJ ARTIKEL 5.40 VAN DIT BESLUIT (LOCATIES UITGEZONDERD VAN NIET IN
BETEKENENDE MATE) ....................................................................................................... 144
BIJLAGE XV BIJ DE ARTIKELEN 5.44, 5.49 EN 5.54 VAN DIT BESLUIT (GELUID-EN
TRILLINGWAARDEN)......................................................................................................... 146
BIJLAGE XVI BIJ DE ARTIKELEN 5.61, EERSTE EN TWEEDE LID, 5.63, EERSTE EN TWEEDE LID,
5.65 EERSTE LID, 5.66, 5.67, DERDE LID, 5.68, EERSTE TOT EN MET VIERDE LID, 5.69, EERSTE TOT
EN MET DERDE LID, 5.70, EERSTE LID EN 8.14, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT (GEURBELASTING EN
AFSTANDEN GEUR) ........................................................................... 147

BIJLAGE XVII BIJ DE ARTIKELEN 5.90, 5.95, EERSTE EN TWEEDE LID, 7.5 EN 7.10 VAN DIT BESLUIT
(LOCATIES VAN MILITAIRE TERREINEN EN TERREINEN MET MILITAIRE OBJECTEN EN MAXIMALE
HOOGTES VAN BOUWWERKEN IN RADARVERSTORINGSGEBIEDEN) ....................... 151
BIJLAGE XVIII BIJ ARTIKEL 5.96 VAN DIT BESLUIT (ELEKTRICITEITSVOORZIENING) ............... 157
BIJLAGE XIX BIJ ARTIKEL 7.3, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT (KERNKWALITEITEN
WERELDERFGOEDEREN EN ERFGOEDEREN OP DE VOORLOPIGE LIJST WERELDERFGOED) ........ 159
BIJLAGE XX BIJ ARTIKEL 8.9, EERSTE LID, 8.74, DERDE LID EN 8.79, TWEEDE LID, VAN DIT BESLUIT
(INFORMATIEDOCUMENTEN OVER MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN
LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF
ZUIVERINGSTECHNISCH WERK) ...
...................................................................................................... 161
BIJLAGE XXI BIJ ARTIKEL 8.20 VAN DIT BESLUIT (KOSTENEFFECTIVITEIT)............................. 163
BIJLAGE XV BIJ ARTIKEL 8.12, DERDE EN VIJFDEXXII BIJ ARTIKEL 8.75, TWEEDE LID, VAN DIT
BESLUIT (TOETSINGSWAARDEN VOOR HET TE INFILTREREN WATER) ........................................ 130
8

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

.......................................................... 166
BIJLAGE XVIXXIII BIJ DE ARTIKELEN 11.36,10.13, EERSTE LID, EN 11.37,10.14, TWEEDE LID, VAN
DIT BESLUIT (INDICATORENMONITORINGSINDICATOREN VOOR DE GOEDE ECOLOGISCHE
KWALITEIT VAN OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN)
.................................................................................. 134 170

9

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

Besluit van (…), houdende regels over het beschermen en benuttende kwaliteit van de
fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit
leefomgeving)

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie
Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Economische Zaken en
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst; Gelet op ;
Gelet op de artikelen 2.14, 2.20, eerste lid, 2.24, eerste lid, 2.39, vierde lid, 2.42, 3.12, 5.18,
eerste lid, 5.34, tweede lid, 5.38, derde lid, 5.42, eerste lid, 16.88, eerste lid, 19.10, eerste en
tweede lid, 20.2, 20.6, eerste lid, 20.8, eerste lid, 20.10, eerste lid, 20.13, eerste lid, 20.14,
tweede tot en met vijfde lid, en 20.16, eerste lid, van de Omgevingswet;
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, uitgebracht mede namens Onze Ministers van
Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister voor Wonen en
Rijksdienst;
Hebben goedgevonden en verstaan:
In het opschrift van de artikelen is telkens tussen vierkante haken […] aangegeven wat de grondslag in de
Omgevingswet is.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Afdeling 1.1

AlgemeenBegripsbepalingen
Artikel 1.1 (begripsbepalingen) [alle grondslagen Ow]
Bijlage I bij dit besluit bevat begrippen en definities voor de toepassing van dit besluit en de daarop
berustende bepalingen.

Afdeling 1.2 Toepassingsgebied
Artikel 1.2 (exclusieve economische zone) [art. 1.5, tweede lid, Ow]
De artikelen 3.1, 3.23, 4.9 tot en met 4.12, afdeling 4.4, de afdelingen 8.2, 8.4, 8.5, met
uitzondering van de artikelen 8.12 tot en met 8.16 en 8.32 tot en met 8.48, de afdelingen 8.7 en
Paragrafen 2.2.2, 3.3.1 en afdelingen 4.1, 8.6, 8.7, 9.3 van dit besluit8.9 en artikel 10.19 zijn ook van
toepassing in de exclusieve economische zone. 1
Artikel 1.3 (geografische bepaling) [art. 2.21 Ow]
1.
Voor de toepassing van het begrip stroomgebiedsdistrict in dit besluit en de daarop
berustende bepalingen wordt het Nederlandse grondgebied ingedeeld in de daarop gelegen delen
van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems.
2.
1.Voor de toepassing van het begrip stroomgebiedsdistrict in dit besluit wordt het
Nederlandse grondgebied ingedeeld in de op Nederlands grondgebied gelegen delen van de
stroomgebiedsdistricten Eems, Maas, Rijn en Schelde2. Onder het Nederlandse grondgebied wordt in
dit artikel3 en de daarop berustende bepalingen ook verstaanHet Nederlandse grondgebied omvat
3

NB zie art 1.2 van de Waterwet. Welke bepalingen in huidige wet- en regelgeving relevant? PM
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ook de territoriale zee, voor zoverals die is gelegenligt aan de landzijde van de lijn waarvan elk punt
zich bevindt op een afstand van een internationale zeemijl, gemeten zeewaarts vanaf de
laagwaterlijn, bedoeld in artikel 1 van de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee of de basislijn,
bedoeld in artikel 2 van die wet.
2.De onderlinge grenzen tussen de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Eems, Maas,
Rijn en Schelde zijn aangegeven op de in bijlage II bij dit besluit 4 opgenomen kaarten.
3.De onder de stroomgebieddistricten Eems, Rijn, Maas en Schelde gelegen grondwaterlichamen
zijn toegewezen aan die stroomgebiedsdistricten, waarbij een grondwaterlichaam dat zich bevindt
onder twee stroomgebiedsdistricten over die stroomgebiedsdistricten verdeeld is met inachtneming
van de in het tweede lid bedoelde grenzen.

1

N.B. Zie concepttoelichting artikelsgewijs. Ook voor alle andere onderdelen van het BKL moet worden
beoordeeld of die bepaling ook zou moeten gelden in de EEZ (zie deels toelichting artikelsgewijs. PM
samenhang met EEZ voor BAL nader bezien.
2 Nog bekijken irt art 3.8 van de wet. In hoeverre is aanvullende regeling nodig?

HOOFDSTUK 2 OMGEVINGSWAARDEN

Afdeling 2.1 Omgevingswaarden infrastructuurwaarborgen van de veiligheid
Artikel 2.1 (omgevingswaarden veiligheid waterkeringen) [art. 2.15, eerste lid, Ow]
[Gereserveerd]

Afdeling 2.2 Omgevingswaarden beschermen van de gezondheid en van het milieu
§2.2.1. 2.2.1 Omgevingswaarden kwaliteit van de buitenlucht
Artikel 2.2 (omgevingswaarden luchtkwaliteit) [art. 2.15, eerste lid, Ow]
1.
Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden ter uitvoering van de richtlijn luchtkwaliteit en de
richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht, dede omgevingswaarden, genoemd in de artikelen 2.4 tot en
met 2.8 opgenomen omgevingswaarden.2.9.
2.
De omgevingswaarden, genoemd in de artikelen 2.4 tot en met 2.9, gelden bij 293 K en 101,3
kPa voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide benzeen en ozon en bij
heersende temperatuur en druk voor PM10 en PM2,5.
3.
Bij omgevingsplan of omgevingsverordening kunnen voor de kwaliteit van de buitenlucht

2.

Bij omgevingsplan of omgevingsverordening kunnen voor de kwaliteit van de

buitenlucht aanvullende omgevingswaarden of afwijkende omgevingswaarden die strenger 5
zijn dan de omgevingswaarden, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld.
Artikel 2.3 (toepassingsgebied omgevingswaarden luchtkwaliteit) [art. 2.15, eerste lid,
Ow]
De omgevingswaarden voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn niet van toepassing op plaatseneen
arbeidsplaats als gedefinieerdbedoeld in artikel 2 van de Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30
november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor
arbeidsplaatsen
(PbEG L 393), waarop bepalingen over gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats van toepassing
zijn en waartoe het publiek gewoonlijk geen toegang heeft.6 7

4

Nb betreft bijlage I bij het Waterbesluit. Deze bijvoegen bij Bkl. Uitgangspunt:geen wijzigingen beoogd.
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Artikel 2.4 (omgevingswaarden zwaveldioxide) [art. 2.15, eerste lid, Ow]
1.
Voor zwaveldioxide gelden de volgende toelaatbare concentraties:
a.

1. Voor zwaveldioxide gelden de volgende toelaatbare concentraties [of deposities]8: a. 350

µg/Nm350 µg/m3 9 als uurgemiddelde10,, dat ten hoogste 24 maal per kalenderjaar wordt
overschreden, b. 125 µg/m3 als daggemiddelde, dat ten hoogste drie maal per kalenderjaar wordt
overschreden. c. 20 µg/m3 als jaargemiddelde, en
b.
125 µg/Nm3 als daggemiddelde11, dat ten hoogste drie maal per kalenderjaar wordt
overschreden,
d.
20 µg/m3 als winterhalfjaargemiddelde, voor de periode van 1 oktober tot en met 31 maart.
2.
De omgevingswaarden voor zwaveldioxide zijn resultaatsverplichtingen.
3.
De omgevingswaarden, bedoeld in het eerste lid, onder c en d, gelden op locaties met een
oppervlakte van ten minste 1000 km2 die gelegen zijn op een afstand van ten minste 20 km van
agglomeraties of op een afstand van ten minste 5 km van andere locaties met bebouwing, van
milieubelastende installaties, van autosnelwegen of autowegen waarvan per dag meer dan 50.000
motorvoertuigen gebruik maken.
Artikel 2.5 (omgevingswaarden stikstofdioxide en stikstofoxiden) [art. 2.15, eerste lid,
Ow]
1.
Voor stikstofdioxide gelden de volgende toelaatbare concentraties:
a.
200 µg/Nmm3 uurgemiddelde, dat ten hoogste achttien maal per kalenderjaar wordt
overschreden, en
b.
40 µg/Nmm3 als jaargemiddelde.
2.
Voor stikstofoxiden geldt een toelaatbare concentratie van 30 µg/m 3 als jaargemiddelde,
waarbij onder stikstofoxiden wordt verstaan stikstofmonoxiden en stikstofdioxiden uitgedrukt als
stikstofdioxiden.
3.

2. De omgevingswaarden voor stikstofdioxide en stikstofoxiden zijn resultaatsverplichtingen.

5

Vgl. elders in Bkl, o.a.: ‘strengere’ voorwaarden, maar ook ‘strengste’ bij omgevingswaarden waterkwaliteit
(‘strenger’ wordt niet in Ow gebruikt).
6
Huidig vgl. art. 5.6, lid 2 Wm. Implementatie van art. 2, lid 1 rl (definitie lucht).
7
Zones en agglomeraties worden al aangewezen bij min.reg. o.g.v. art. 2.21, lid 2, onder c, Ow. Nu gedaan in de
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 o.g.v. 5.22 Wm.
8 Nader bezien of de toevoeging ‘depositie’ inhoudelijk nog nodig is.
9

N.B. Nm3: art. 3.5 en 5.19 van de Activiteitenregeling gebruiken deze schrijfwijze ook, zonder definiëring.
Art. 1.1 Activiteitenbesluit schrijft Nm3 uit in woorden: normaal kubieke meter (in art. 1.1 gedefinieerd als:
afgashoeveelheid bij 273,15 Kelvin en 101,3 kilo Pascal en betrokken op droge lucht), en gebruikt daarnaast
ook Nm3 bij emissiegrenswaarden. Nader bezien of specificatie van de temperatuur bij Nm3 nodig is (vgl. lagere
temperatuur in het Activiteitenbesluit en 293 K in de richtlijn).
10 Nader bezien of de formulering ‘een uurgemiddelde van’ in het Bal kan aansluiten op ‘als uurgemiddelde’
(strakker) in het Bkl.
11
Nader bezien: daggemiddelde of vierentwintig-uurgemiddelde? In bijlage XI onder B van de richtlijn staat ook
‘één dag’ als middelingstijd. Daggemiddelde is korter en staat in Van Dale.

4.
De omgevingswaarde voor stikstofoxiden, bedoeld in het tweede lid, geldt op locaties
als bedoeld in artikel 2.4, derde lid.
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Artikel 2.6 (omgevingswaarden fijn stof) [art. 2.15, eerste lid, Ow]fijnstof)
Voor fijn stof (PM10)12 gelden de volgende toelaatbare concentraties:
1.
a.
40 µg/Nm3 als jaargemiddelde,13
a.

b.

50 µg/Nmm3 als daggemiddelde, dat ten hoogste vijfendertig maal per
kalenderjaar wordt overschreden, en
b.
40 µg/m3 als jaargemiddelde.
Voor de fijnere fractie van fijn stof ( PM2,5) gelden de volgende toelaatbare concentraties:
2.
a.
25 µg/Nm3 als jaargemiddelde, [grenswaarde 2015]m3 als jaargemiddelde,
b.
20 µg/Nmm3 als voortschrijdend jaargemiddelde over drie kalenderjaren,
[blootstellingsconcentratieverplichting] 14en
c.
14,4 µg/Nmm3 als voortschrijdend jaargemiddelde over drie kalenderjaren dat geldt met ingang
van 1 januari 2020. [nationale streefwaarde inzake vermindering vd blootstelling]
1 januari 2020.
De omgevingswaarden voor fijn stof (PM10)PM10, bedoeld in het eerste lid, en de
3.
omgevingswaarden voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5),PM2,5, bedoeld in het tweede lid,
onderdelenonder a en b, zijn resultaatsverplichtingen.
De omgevingswaarde voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5),PM2,5,
4.
bedoeld in het tweede lid, onderdeelonder c, is een inspanningsverplichting.
5.
De omgevingswaarden, bedoeld in het tweede lid, onder b en c, gelden op
stedelijke achtergrondlocaties.
Artikel 2.7 (omgevingswaarden lood, koolmonoxide en benzeen) [art. 2.15, eerste lid, Ow]
Voor lood geldt een toelaatbare concentratie van 0,5 µg/ Nmm3 als jaargemiddelde. in PM10.
1.
2.
Voor koolmonoxide geldt een toelaatbare concentratie van 10 00010.000 µg/Nmm3 als
hoogste acht- uurgemiddelde van een dag.
3.
Voor benzeen geldt een toelaatbare concentratie van 5 µg/Nmm3 als jaargemiddelde.
4.
De omgevingswaarden voor lood, koolmonoxide en benzeen zijn resultaatsverplichtingen.
Artikel 2.8 (omgevingswaarden ozon) [art. 2.15, eerste lid, Ow]
1.
Voor ozon gelden de volgende toelaatbare concentraties:
a.
120 µg/Nmm3 als hoogste acht-uurgemiddelde concentratie van een dag15,, die gemiddeld
over drie jaar op ten hoogste vijfentwintig dagen per kalenderjaar wordt overschreden,
b.
120 µg/Nmm3 eenals hoogste acht-uurgemiddelde concentratie van een dag, gedurende een
kalenderjaar,16
kalenderjaar, die geldt voor de lange termijn,
c.
18 00018.000 (µg/Nmm3) x17▪ uur als AOT40 gemiddeld over vijf jaar, d. 6 000 (µg/Nm3) x uur
als AOT40 van een kalenderjaar,18en
d.
6.000 (µg/m3) ▪ uur als AOT40 per kalenderjaar, die geldt voor de lange termijn.
2.
AOT40 betreft een gesommeerd verschil tussen de uurgemiddelde concentraties van ozon
boven
waarbij onder AOT40 wordt verstaan een gesommeerd verschil tussen de uurgemiddelde concentraties
van ozon boven 80 µg/m3 en 80 µg/m3 tussen 8.00 uur en 20.00 uur voor de periode van 1 mei tot en
met 31 juli.
3.

2.

De omgevingswaarden voor ozon zijn inspanningsverplichtingen.

Artikel 2.9 (omgevingswaarden gevaarlijke stoffen in de lucht) [art. 2.15, eerste lid, Ow]
Voor arseen geldt een toelaatbare concentratie van 6 ng/ Nmm3 als jaargemiddelde in de fijn stof
1.
(PM10) fractie.19 20PM10.
12

Formulering meer aan bij het spraakgebruik en de praktijk. In de definities gebruikt de richtlijn voor deze
stoffen alleen de technische afkortingen ‘PM10’ en ‘PM2,5’.
13
Nader bezien of Nm3 voor fijn stof anders moet worden gedefinieerd (Wm “heersende omstandigheden”,

17

Nader bezien: In richtlijn en Wm nu als zwarte punt weergegeven.
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richtlijn “de omgevingsomstandigheden”).
14
Blootstellingsconcentratieverplichting wordt niet als zelfstandig begrip geimplementeerd, maar als
resultaatsverplichting, uitgedrukt als gemiddelde blootstelling. De definitie van gemiddelde-blootstellingsindex
zelf vervalt, wel wordt de locatie vd omgevingswaarde bepaald 15 Nader bezien "acht-uurgemiddelde
concentratie van een dag": afwijkende formulering tov koolmonoxide. Kan
dit worden gestroomlijnd? 16 Nader bezien: In bijlage VII van de rl. staat onder ‘datum waarop de
langetermijndoelstelling zou dienen te zijn bereikt’: ‘niet bepaald. Bij een omgevingswaarde wordt volgens de wet
echter een datum vereist.
18
Nader bezien: In bijlage VII van de rl. staat onder ‘datum waarop de langetermijndoelstelling zou dienen te zijn
bereikt’: ‘niet bepaald. Bij een omgevingswaarde wordt volgens de wet echter een datum vereist.
19 Huidig vgl. voorschr. 9.1 Bijlage 2 Wm; Implementatie rl. gevaarlijke stoffen in de lucht.
20

Nader bezien: is de formulering ’in de PM10 fractie’ niet enkel en alleen de monitoringsmethode?

Voor cadmium geldt een toelaatbare concentratie van 5 ng/ Nmm3 als jaargemiddelde in de fijn
2.
stof (PM10) fractie.PM10.
Voor nikkel geldt een toelaatbare concentratie van 20 ng/m 3 als jaargemiddelde in de fijn
3.
stof(PM10) fractie.10.
Voor benzo(a)pyreen geldt een toelaatbare concentratie van 1 ng/ Nmm3 als jaargemiddelde in
4.
defijn stof (PM
10) fractie.PM10.
5.
De omgevingswaarden voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen
zijn inspanningsverplichtingen.
§2.2.2. 2.2.2 Omgevingswaarden waterkwaliteit21
Artikel 2.9a 2.10 (omgevingswaarden waterkwaliteit [art.2.15, eerste lid, Ow])
1.
Voor de waterkwaliteit van oppervlaktewaterlichamen, bedoeld in de artikelen 2.11, 2.12, en
2.16, gelden de omgevingswaarden, genoemd in die artikelen.
2.
Voor de waterkwaliteit van grondwaterlichamen worden, ter uitvoering van de kaderrichtlijn
water, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn prioritaire stoffen, de in de artikelen 2.10 tot en met 2.16
opgenomen omgevingswaarden vastgesteld, bedoeld in de artikelen 2.14 en 2.15, gelden de
omgevingswaarden, genoemd in die artikelen.
3.
2. Bij omgevingsplan22 of omgevingsverordening kunnen voor de waterkwaliteit van de
oppervlaktewaterlichamen en
oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen aanvullende omgevingswaarden of
afwijkende omgevingswaarden worden vastgesteld, die strenger23 zijn dan de
omgevingswaarden, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld.

§2.2.2.1. 2.2.2.1 Oppervlaktewater
Artikel 2.10 (omgevingswaarden oppervlaktewater) [art. 2.15, eerste lid, Ow]

1.
2.

Voor oppervlaktewaterlichamen geldt dat 24 een goede oppervlaktewatertoestand is bereikt.

Een goede oppervlaktewatertoestand houdt in dat zowel de chemische toestand als
de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam goed zijn.

3.

De omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, is een verplichting als bedoeld in artikel
4, eerste lid, onder a, onder ii, van de kaderrichtlijn water.
Artikel 2.11 (omgevingswaarde goede chemische toestand oppervlaktewaterlichaam) [art.
2.15, eerste lid, Ow]
1.
Een oppervlaktewaterlichaam verkeert in een goede chemische toestand als. Van een goede
chemische toestand is sprake als: a. is voldaan aan alle volgens bijlage IV bij dit besluit 25 de eisen

22

Gelet ook op de gemeentelijke taken op het gebied van beheer van watersystemen en waterketenbeheer (vgl

artikel 2.16, eerste lid, onder a, Ow) kan ook een gemeente besluiten om een strengere of aanvullende
omgevingswaarden te stellen op het gebied van waterkwaliteit. In Nvt nader toelichten.
23
Vgl. elders in Bkl, o.a.: ‘strengere’ voorwaarden, maar ook ‘strengste’ bij omgevingswaarden waterkwaliteit
(‘strenger’ wordt niet in Ow gebruikt).
24
Data via invoeringswet.
25
Nb bijlage I wijzigingsbesluit BMKW 2009 als bijlage voegen bij BKL. NB term in bijlage gebruikte term
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voor dat oppervlaktewaterlichaam geldende eisen.26 In aanvulling op de omgevingswaarde, bedoeld
in de vorige zin, is elk van deze eisen afzonderlijk ook een omgevingswaarde als bedoeld in deze
wet.als bedoeld in bijlage III, kolom 1 tot en met 9, bij dit besluit, en
b.
de concentratie van een prioritaire stof als bedoeld in artikel 2, onder 30, van de kaderrichtlijn
water, die de neiging heeft te accumuleren in sediment of in biota, niet significant is toegenomen.
2.
In aanvulling op de omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, aanhef, is elk van de
eisen, bedoeld onder a, en de eis, bedoeld onder b, afzonderlijk een omgevingswaarde.
3.
Voor de stoffen waarvoor dit in bijlage III, kolom 10 en 11, bij dit besluit is bepaald, is
voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in het eerste lid, onder a, met ingang van 22 december
2021 of 22 december 2027.
4.
In een geval als bedoeld in artikel 3, lid 8ter, van de richtlijn prioritaire stoffen geldt in
afwijking van het derde lid, in plaats van de datum 22 december 2021, de datum 22 december 2027.
5.
Aan de omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, onder b, is voldaan met ingang van
22 december 2021.
6.
2. De omgevingswaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 4,
eerste lid, onder a, onder ii, van de kaderrichtlijn water. en
iii, van de kaderrichtlijn water.
7.
De omgevingswaarden zijn van toepassing op een oppervlaktewaterlichaam dat op grond van
artikel 4.4, tweede lid, onder a, of artikel 4.12, tweede lid, onder a, is aangewezen in een regionaal
waterprogramma of het nationale waterprogramma.
Artikel 2.12 (omgevingswaarde goede ecologische toestand oppervlaktewaterlichaam)
[art. 2.15, eerste lid, Ow]

1.

Een oppervlaktewaterlichaam verkeert in een goede ecologische toestand als de
kwaliteitselementen die voor het type natuurlijk oppervlaktewaterlichaam waartoe het
21

PM nieuwe bepalingen wijzigingsbesluit Bkmw 2009 worden meegenomen in (pre-)consulatieversie. Proces
wijzigingsbesluit Bkmw 2009 volgen en Bkl daarop steeds aanpassen.

1.
Een oppervlaktewaterlichaam verkeert in een goede ecologische toestand. Van een goede
ecologische toestand is sprake als de kwaliteitselementen die voor het type natuurlijk
oppervlaktewaterlichaam waartoe het oppervlaktewaterlichaam behoort, zijn genoemdbedoeld in
bijlage V, paragraaf 1.1, bij de kaderrichtlijn water, voldoen aan de algemene definities van de
goede ecologische toestand voor dat type. Deze algemene definities zijn opgenomen, bedoeld in
bijlage V, paragraaf 1.2, tabellen 1.2.1 tot en met 1.2.4, bij de kaderrichtlijn waterdie richtlijn.
2.
De omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, is een verplichting als bedoeld in artikel 4,
eerste lid, onder a, onder ii, van de kaderrichtlijn water.
eerste lid, onder a, onder ii, van de kaderrichtlijn water.
3.
Van de goede ecologische toestand kan worden afgeweken als:De omgevingswaarde is van
toepassing op een oppervlaktewaterlichaam dat op grond van
artikel 4.4, tweede lid, onder a, of artikel 4.12, tweede lid, onder a, is aangewezen in een regionaal
waterprogramma of het nationale waterprogramma.
Artikel 2.13 (uitzonderingsmogelijkheid goed ecologisch potentieel
oppervlaktewaterlichaam)

a. hetVoor een kunstmatig oppervlaktewaterlichaam of sterk veranderd
oppervlaktewaterlichaam betreft, en, waarvoor een goed ecologisch potentieel is vastgesteld in:
a.
het nationale waterprogramma, als het rijkswateren betreft, of
b.
voor dat waterlichaam, onder vermelding van de reden van de afwijking, een goed ecologisch
potentieel is vastgesteld in het stroomgebiedsbeheerplan, als het rijkswateren betreft, of in het
regionaalhet regionale waterprogramma, als het regionale wateren betreft 27.,
kan een uitzondering worden gemaakt op het voldoen aan de omgevingswaarde een goede
ecologische toestand, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid.
2.
Het goede ecologische potentieel kan worden toegepast op een kunstmatig
1.

Europese milieukwaliteitsnorm vervangen door Europese eis, in lijn met term in dit artikellid.
Het gaat hier, naast de eisen aan water uitgedrukt in concentraties ook om eisen voor biota, uitgedrukt in eenheden.
Daarom gekozen voor het algemenere term “eisen”, i.p.v. eerdere concentraties. Evt “waarden”, maar heeft als nadeel
dat dit een onduidelijk begrip is in de Ow in relatie tot “omgevingswaarde”. Het betreft hier “sub”omgevingswaarden.
26
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oppervlaktewaterlichaam of sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam, dat op grond van artikel
4.4, tweede lid, onder a, of artikel 4.12, tweede lid, onder a, is aangewezen in een regionaal
waterprogramma of het nationale waterprogramma.
3.

4.

Een goed ecologisch potentieel komt, gegeven de fysische omstandigheden die
voortvloeien uit de kunstmatige of sterk veranderde kenmerken van het oppervlaktewaterlichaam,
zoveel mogelijk overeen met de algemene definities28 voor de biologische, hydromorfologische en
fysisch- chemische kwaliteitselementen van de goede ecologische toestand van de meest
vergelijkbare typen natuurlijk oppervlaktewaterlichaam. Het wordt vastgesteld met inachtneming
van de definities van een goed ecologisch potentieel die zijn opgenomen in bijlage V, paragraaf 1.2,
tabel 1.2.5, bij de kaderrichtlijn water.
1.2.5, bij de kaderrichtlijn water.

28

In aansluiting op het gebruik van de term definities van het eerste lid en in aansluiting op de krw bijlage V
paragraaf 1.2 tabel 1.21 t/m 4 en 1.2.5 is hier de term definities gehanteerd. omwille van mogelijke verwarring
met alg taalgebruik toch weer alg definities opgenomen.
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§2.2.2.2. 2.2.2.2 Grondwater
Artikel 2.132.14 (omgevingswaarde grondwater) [art. 2.15, eerste lid, Ow]goede
kwantitatieve toestand grondwaterlichaam)

1.
2.

Voor grondwaterlichamen geldt dat een goede grondwatertoestand is bereikt.

Een goede toestand houdt in dat zowel de kwantitatieve toestand als de chemische toestand
van het grondwaterlichaam goed zijn.

3.

De omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, is een verplichting als bedoeld in
artikel 4, eerste lid, onder b, onder ii, van de kaderrichtlijn water.
Artikel 2.14 (omgevingswaarde goede kwantitatieve toestand grondwaterlichaam) [art.
2.15, eerste lid, Ow]
1.
Een grondwaterlichaam verkeert in een goede kwantitatieve toestand. Van een goede
kwantitatieve toestand is sprake als is voldaan aan allede voorwaarden van, bedoeld in bijlage
V, punt 2.1.2, bij de kaderrichtlijn water.
2.
De omgevingswaarde is een verplichting als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, onder
ii, van de kaderrichtlijn water.
3.
2. Artikel 2.13, derde lid, is van overeenkomstige toepassing 29.De omgevingswaarde is van
toepassing op een grondwaterlichaam dat op grond van artikel 4.4, tweede lid, onder b, is
aangewezen in een regionaal waterprogramma.
Artikel 2.15 (omgevingswaarde goede chemische toestand grondwaterlichaam) [art. 2.15,
eerste lid, Ow]
1.
Een grondwaterlichaam verkeert in een goede chemische toestand. Van een goede
chemische toestand is sprake als:
a.
is voldaan aan allede voorwaarden van, bedoeld in bijlage V, punt 2.3.2, bij de kaderrichtlijn
water en de eisen30, genoemd, bedoeld in bijlage VIV, tabellen 1A en 2,B, bij dit besluit,31 of
b.
in een of meer monitoringspunten niet is voldaan aan de eisen, bedoeld onder a, maar

b.

in een of meer monitoringspunten niet is voldaan aan de eisen, bedoeld in onderdeel a, maar
gedeputeerde staten door een passend onderzoek overeenkomstigin overeenstemming met bijlage
III bij de grondwaterrichtlijn hebben bevestigd dat is voldaan aan allede voorwaarden van artikel 4,
tweede lid, onderdeelonder c, en vijfde lid, van die richtlijn. In aanvulling op de omgevingswaarde
als bedoeld in de

27

Nb: Krw verwijst naar stroomgebiedsbeheerplannen. Afhankelijk van de regeling waterprogramma’s moet dit
evt. tzt nog worden aangepast.
29 Niet per stofje omgevingswaarde maar alleen GKT. Check
30

In tabel zelf kan voor de op nationaal niveau vastgestelde concentratiewaarden nog worden drempelwaarden
evt nog worden toegevoegd. Ook in toelichting dit verschil in herkomst tussen EU- en nationaal vastgestelde
eisen duiden. Overigens geen verschil in werking tussen beide concentratiewaarden.
31 Bijlage bij huidig Bkmw 2009, of als wijzigingsbesluit Bkmw 2009 meegaat, de bijlage bij dat laatste besluit.

2.
In aanvulling op de omgevingswaarde, bedoeld in het eerste zin, is elk van de onder a.
bedoelde voorwaarden en eisenlid, aanhef, is elke voorwaarde en eis, bedoeld onder a, afzonderlijk
ook een omgevingswaarde als bedoeld in deze wet.

2. De omgevingswaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn verplichtingen als bedoeld in
artikel 4, eerste lid, onder b, onder ii, van de kaderrichtlijn water.
4.
De omgevingswaarden zijn van toepassing op een grondwaterlichaam dat op grond van artikel
4.4, tweede lid, onder b, is aangewezen in een regionaal waterprogramma.
3.

§2.2.2.3. 2.2.2.3 Waterwinlocaties
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Artikel 2.16 (omgevingswaarden32 drinkwater33 onttrekking oppervlaktewater gebruikt
voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water) [art.
1.

2.15, eerste lid, Ow]
VoorHet water dat op waterwinlocaties waaruit oppervlaktewater wordt onttrokken , geldt

dat is voldaan aan de eisen34 dieen dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke
consumptie bestemd water voldoet aan de omgevingswaarden voor het onttrokken water zijn
opgenomen, bedoeld in bijlage VIV bij dit besluit 35 is voldaan.
2.
De omgevingswaarden, bedoeld in het eerste lid zijn verplichtingen als bedoeld in
artikel 7, tweede lid, van de kaderrichtlijn water. 36
3.
De omgevingswaarden zijn van toepassing op waterwinlocaties die op grond van artikel
4.4, tweede lid, onder c, en artikel 4.12, tweede lid, onder b, zijn aangewezen in het regionale
waterprogramma, of het nationale waterprogramma.

§2.2.2.4. Afwijkingsmogelijkheden omgevingswaarden voor oppervlakte-, grondwater en
onttrekking van oppervlaktewater37 2.2.2.4 Uitzonderingsmogelijkheden
Artikel 2.17 (afwijkingsmogelijkheden) [art. 2.15, eerste lid, Ow]38strengste eis bij
samenloop)
Als voor een oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam meer dan:
a.
één omgevingswaarde als bedoeld in artikel 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16 of
2.18, b. een goed ecologisch potentieel als bedoeld in artikel 2.13,

1. Van een omgevingswaarde als bedoeld in artikel 2.3 of een andere doelstelling voor de
fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 4.13 en 4.15 kan uitsluitend worden afgeweken in de
gevallen waarin en volgens de voorwaarden waaronder dit is toegestaan volgens de kaderrichtlijn
c.

water, waarnaar in de volgende leden wordt verwezen 39.de artikelen 4.19, tweede lid, 4.20, eerste
lid, of 4.22, eerste lid, 4.24 of
2.
Als voor een waterlichaam op grond van dit besluit 40 meer dan
d.
een andere eis gericht op de bescherming van de waterkwaliteit op grond van
andere regelgeving geldt, is de strengste van toepassing.

32

Bedoeling is dat voor elke concentratie een aparte omgevingswaarde wordt geformuleerd. Maart 2015 besproken
met domein: klopt.
33 Op verzoek voorlopig toegevoegd. Nb nog wel check of dit alleen ziet op drinkwater.
34
NB dit betreft niet alleen parameters uitgedrukt in concentraties, maar ook bijvoorbeeld temperatuur uitgedrukt in
max graden Celsius en maximale hoeveelheden. Term “concentraties” is daarom vervangen door de term ”eisen”.
35 Huidige bijlage III, tabel 1 bij Bkmw. Met ontwerpbesluit tot wijziging Bkmw is tabel inhoudelijk aangepast.
Als dat besluit meegaat in (pre-)consultatieversie die versie opnemen.
Nb dit is een omzetting van artikel 4, tweede lid Krw. Daar wordt verwezen naar een van de doelstellingen van lid
1 van dat artikel. Dat impliceert hier dus zowel ter voorkoming van achteruitgang als de goede toestand (GCT en
GET/GEP) van oppervlaktewater en grondwater en beschermde gebieden, zie ook NvT p.85. T.z.t een verwijzing
opnemen naar de bepalingen waar het hier om gaat.
40
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Artikel 2.18 (uitzonderingsmogelijkheden omgevingswaarden en goed ecologisch
potentieel)
1.
Op het voldoen aan een omgevingswaarde als
bedoeld in de artikelen 2.10, 2.13 en 2.16 of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving
als bedoeld in de artikelen 4.13 en 4.15 41 geldt, is de strengste van toepassing 42. bedoeld in artikel
2.11, 2.12, 2.14, 2.15 of 2.16,
kan alleen een uitzondering worden gemaakt voor zover dat is toegestaan volgens de kaderrichtlijn
water.
2.
3. Van een omgevingswaarde als bedoeld in de artikelen 2.10, 2.13 en 2.16 kan met voor de
daarbij behorende termijn worden afgeweken als:Het eerste lid geldt voor gevallen waarin:
a.
de toestand van het waterlichaamoppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam niet
achteruitgaat43,,

b.

is voldaan aan de voorwaarden van artikel 4, vierde en achtste lid, van de kaderrichtlijn
water, en

c.

de reden van de afwijking voor dat waterlichaam is vermeld in het stroomgebiedsbeheerplan,
als het rijkswateren betreft, of het regionale waterprogramma, als het regionale wateren of
grondwater betreft.

4.

Van een omgevingswaarde als bedoeld in de artikelen 2.10, 2.13 en 2.16 kan worden
afgeweken als:
a.
de toestand van het waterlichaam niet achteruitgaat,
36

Omgevingswaarde geldt per stof. Dat betekent 1 omgevingswaarde of meerdere?

37

Nb afhankelijk van toepasbaarheid bepalingen ziet dit ook op IR geen achteruitgang.
Check grondslag.
39
Formulering in relatie tot onderstaande leden nog bekijken.
42
Nb deze bepaling heeft betrekking op zowel omgevingswaarden als andere doelstellingen. Pm juiste plaats in
38

Bkl.
43
Art 16 bkmw

b.
het bereiken vanvoldoen aan de omgevingswaarde voor hetdat waterlichaam als gevolg
van aantasting door menselijke activiteiten of vanwege zijn natuurlijke gesteldheid niet haalbaar
of onevenredig kostbaar is,
c.
is voldaan aan de voorwaarden van artikel 4, vijfde en achtste lid, van de kaderrichtlijn
water, en
d.
de motivering voor dat waterlichaam is opgenomen in het nationale waterprogramma, als het
rijkswateren betreft, of in het regionale waterprogramma, als het regionale wateren of grondwater
betreft.
3.
Het eerste lid geldt ook voor gevallen waarin:
a.
het niet voldoen aan de omgevingswaarde wordt veroorzaakt door een buiten Nederland
gelegen verontreinigingsbron,
b.
het voldoen aan de omgevingswaarde als gevolg van de grensoverschrijdende
verontreiniging niet mogelijk is, en
c.
is voldaan aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder c, en tweede lid, van de
richtlijn prioritaire stoffen.
4.
Het eerste lid geldt, met uitzondering van de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.11, ook
voor gevallen waarin:
a.
het niet voldoen het gevolg is van nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van
een oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de toestand van een grondwaterlichaam,
b.
is voldaan aan de voorwaarden van artikel 4, zevende en achtste lid, van de kaderrichtlijn
water, en
c.
de motivering voor dat waterlichaam is opgenomen in het nationale waterprogramma, als het
rijkswateren betreft, of het regionale waterprogramma, als het regionale wateren of grondwater
betreft.

41

Beperken tot de omgevingswaarden en doelstellingen waarvoor dit geldt (niet elke in huidige regelgeving

richtwaarde is beoogd volgens Krw).
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5.
Het tweede en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het goede ecologische
potentieel dat voor een kunstmatig of sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam is vastgesteld in
overeenstemming met artikel 2.13.
Artikel 2.18a (uitzonderingsmogelijkheid termijn omgevingswaarden)
1.
De termijn waarop aan een omgevingswaarde moet worden voldaan, kan voor een
omgevingswaarde als bedoeld in artikel 2.11, 2.12, 2.14, 2.15 of 2.16 worden verlengd, als:
a. de toestand van het oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam niet achteruitgaat,
b.
is voldaan aan de voorwaarden van artikel 4, vierde en achtste lid, van de kaderrichtlijn water,
en
c.

d. de reden van de afwijkingmotivering voor dat waterlichaam is vermeldopgenomen in het

stroomgebiedsbeheerplannationale waterprogramma, als het rijkswateren betreft, of in het
regionale waterprogramma, als het regionale wateren of grondwater betreft.

5.

Van een omgevingswaarde als bedoeld in de artikelen 2.10, 2.13 en 2.16 kan voor een
goede ecologische toestand of een goede grondwatertoestand ook worden afgeweken als:

a.

het niet bereiken daarvan het gevolg is van nieuwe veranderingen van de fysische
kenmerken van een oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de toestand van een
grondwaterlichaam,

b.

is voldaan aan alle voorwaarden van artikel 4, zevende en achtste lid, van de
kaderrichtlijn water, en

c.

de reden van de afwijking voor dat waterlichaam is vermeld in het stroomgebiedsbeheerplan,
als het rijkswateren betreft, of het regionale waterplan, als het regionale wateren betreft.
2.
Artikel 2.18, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
3.

6.

Voor een kunstmatig of sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam zijn het tweede, derde

en vierde44Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor het goede ecologische potentieel
dat voor een kunstmatig of sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam is vastgesteld
overeenkomstigin overeenstemming met artikel 2.12, derde lid.2.13.

7.

Van een omgevingswaarde als bedoeld in de artikelen 2.10, 2.13 en 2.16 kan worden
afgeweken als:

a.
b.

de afwijking te wijten is aan een buiten Nederland gelegen verontreinigingsbron,

het voldoen aan de omgevingswaarde ten gevolge van de grensoverschrijdende
verontreiniging niet mogelijk is, en

c.

is voldaan aan alle voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder c, en tweede lid, van de
richtlijn prioritaire stoffen.
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§2.2.3. 2.2.3 Omgevingswaarden voor kwaliteit van zwemwater
Artikel 2.18 (omgevingswaarde2.19 (omgevingswaarden zwemwaterkwaliteit) [art. 2.15,
eerste lid, Ow]
1.
Voor de kwaliteit van zwemwater wordt, ter uitvoering van de zwemwaterrichtlijn,geldt
de volgende omgevingswaarde vastgesteld: alle zwemlocaties45 voldoen46 ten minste in ieder
geval aan de klasse “aanvaardbaar” als, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de
zwemwaterrichtlijn.3.10.
2.
De omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, is een resultaatsverplichting.
3.
Bij omgevingsplan47 of omgevingsverordening kunnen voor de kwaliteit van zwemwater
aanvullende omgevingswaarden of afwijkende omgevingswaarden worden vastgesteld die
strenger48 zijn dan de omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld.
Afdeling 2.3 Omgevingswaarden natuur
[Gereserveerd]

44

Vraag aan domein: in huidige wetgeving geen verwijzing naar het vijfde lid opgenomen. Reden? Zie ook art
4, zevende lid, eerste gedachtestreepje Krw. Check juiste verwijzingen.

45

Eis conform richtlijn ziet op zwemwateren. Bhvbz hanteert de term zwemwater en heeft betrekking op alle
aangewezen zwemlocaties. Gebruik termen zwemwater/zwemlocatie uitleggen in algemeen deel NvT.
46 Overgangsrecht mbt jaartal
47
Vraag aan beleidsdomein: gelet ook op de gemeentelijke taken op het gebied van beheer van watersystemen en
waterketenbeheer (vgl artikel 2.16, eerste lid, onder a, Ow en de artikel 2.18, tweede lid, waarbij de gemeente op
grond van een provinciale verordening een taak kan hebben in het beheer van regionale wateren) kan een gemeente
besluiten om een strengere of aanvullende omgevingswaarden te stellen op het gebied van zwemwaterkwaliteit. In
toelichting opnemen.
48 Vgl. elders in Bkl, o.a.: ‘strengere’ voorwaarden, maar ook ‘strengste’ bij omgevingswaarden waterkwaliteit
(‘strenger’ wordt niet in Ow gebruikt).
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HOOFDSTUK 3 INSTRUCTIEREGELS SPECIFIEKE TAKEN

Afdeling 3.1 Instructieregels over takenTaken ter uitvoering van de kaderrichtlijn
mariene strategie en de richtlijn prioritaire stoffen49
Artikel 3.1 (initiële beoordeling, omschrijving goede milieutoestand en reeks
milieudoelen) [art. 2.24, eerste lid, Ow]

1.

Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister die het aangaat, <van

Economische Zaken, als onderdeel van de mariene strategie voor de Noordzee>,50 vast:
a.
de initiële beoordeling, bedoeld in artikel 8 van de kaderrichtlijn mariene strategie,
b.
de omschrijving van de goede milieutoestand van de Noordzee 51,, bedoeld in artikel 9,
eerste lid, van de kaderrichtlijn mariene strategie, en
c.
de milieudoelen en bijbehorende indicatoren, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van
de kaderrichtlijn mariene strategie.52

2.

Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister die het aangaat, zorgt voor de
vaststelling en uitvoering van het monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 11, eerste en tweede
lid, van de kaderrichtlijn mariene strategie 5354.
Artikel 3.2 (voorlopig maatregelenprogramma en aanvullend monitoringsprogramma)
[art. 2.24, eerste lid, Ow]richtlijn prioritaire stoffen)
Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister die het aangaat, een voorlopig
maatregelenprogramma en een aanvullend monitoringsprogramma als bedoeld in artikel 3,
lid 1bis, onder ii, van de richtlijn prioritaire stoffen vast 5556.
Afdeling 3.2 Instructieregels over kwaliteit en beheer van zwemwater
Artikel 3.3 (toepassingsgebied) [art. 2.24, eerste lid, Ow]57
De artikelen 3.7 en 3.9 tot en met 3.1558 gelden alleen voor de op grond van artikel 3.4 bepaalde
duur van het badseizoen.
Artikel 3.4 (aanvang en einde badseizoen) [art. 2.30, onder c, Ow]
Gedeputeerde staten stellen per zwemlocatie de aanvang en het einde van het badseizoen vast.
Artikel 3.5 (aanwijzing zwemlocaties) [art. 2.30, onder a, Ow]

1.

Gedeputeerde staten stellen een lijst op met plaatsen waar naar hun oordeel door een
groot aantal personen wordt gezwommen.59 Zij nemen bij het opstellen van de lijst de
ontwikkelingen
49

PM juiste aanduiding taken en plaats binnen Bkl.
Evt opnemen om de koppeling met het programma van maatregelen (als onderdeel van het actieplan mariene
strategie) te verduidelijken. Pm beleidsbeslissing om term actieplan mariene strategie te vervangen door het
programma van maatregelen mariene strategie.
51 Check toepassingsgebied bepalingen.
50

52

NB overgangsrecht: voor de onderdelen van dit lid geldt als uiterste datum 15 juli 2012, vgl art 5 Krm.
NB overgangsrecht: voor dit lid geldt als uiterste datum 15 juli 2014, vgl art 5 Krm.
54
Nb deze bepaling evt verplaatsen naar hfd monitoring.
55
NB OB: bepaling kent nog de toevoeging:” en wordt uiterlijk op 22 december 2018 door Onze
MinisterOnze Minister stelt uiterlijk op 22 december 2018 een voorlopig
53

maatregelenprogramma als bedoeld in artikel 3, lid 1 bis, onder ii, van de richtlijn prioritaire
stoffen vast.
toegezonden aan de Europese Commissie”.
58

Check op juiste bepalingen. Vgl art 48, tweede lid, Bhvbz. Betreft: verzamelen zwemwatergegevens,
zwemwaterprofiel, controle water en maatregelen, voorlichting publiek, nemen passende maatregelen en instellen
zwemverbod/geven negatief zwemadvies.
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56

Dit betreft onderdeel van bij wijzigingsbesluit Bkmw 2009 toegevoegde art 4.1, vierde lid, Waterbesluit ter
implementatie van richtlijn 2013/39. In huidige implementatie gekoppeld aan voorbereiding van het NWP, in
nieuwe opzet zou dit dan het SGBP zijn conform de rtl. Het kan echter ook als losse taakinstructie los van het
SGBP. Check domein eens? Voorkeur? Zie ook toelichting wijzigingsbesluit: “Het nieuwe artikel 3, lid 1 bis, onder
ii, van de Rps vereist dat uiterlijk op 22 december 2018 een voorlopig maatregelenprogramma en een aanvullend
monitoringsprogramma door Onze Minister aan de Europese Commissie moet worden toegezonden.” Voorlopig
conform laatste voorstel opgenomen.
57 Check grondslag.

Afdeling 3.2 Kwaliteit en beheer van zwemwater
Artikel 3.3 (bevoegd gezag)
Bevoegd gezag in deze afdeling is het bestuursorgaan dat bevoegd is om een
omgevingsvergunning te verlenen:
a.
op grond van artikel 3.1, eerste lid, onder a en b, van het Omgevingsbesluit voor
regionale wateren, en
b.
op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder a, van het Omgevingsbesluit voor rijkswateren.
Artikel 3.4 (toepassingsgebied)
De artikelen 3.8 en 3.10, derde en vierde lid, 3.11 tot en met 3.14 gelden alleen gedurende het
badseizoen.
Artikel 3.5 (duur badseizoen)
Gedeputeerde staten stellen per zwemlocatie het begin en het einde van het badseizoen vast.
Artikel 3.6 (aanwijzing zwemlocaties)
1.
Gedeputeerde staten stellen een lijst op met plaatsen waar naar hun oordeel door een
groot aantal personen wordt gezwommen. Zij betrekken bij het opstellen van de lijst:
a.
met betrekking totde ontwikkelingen van het aantal personen, de
infrastructuur of faciliteiten en, b. de ter bevordering van het zwemmen getroffen
maatregelen in aanmerking.
2.
1a. Ter uitvoering van de zwemwaterrichtlijnGedeputeerde staten wijzen gedeputeerde staten
jaarlijks de zwemlocaties aan uit de door hen opgestelde lijst met plaatsen.
3.

2.

Een plaats kan alleen als zwemlocatie worden aangewezen als de zwemwaterfunctie
daarvanmaatschappelijke functie zwemwater daarvan op grond van artikel 4.3, tweede lid, artikel
4.4, eerste lid, onder a, of artikel 4.12, eerste lid, onder a is vastgelegd in een
waterbeheerprogramma, een regionaal
waterprogramma of het nationaalnationale waterprogramma, is vastgelegd.
Artikel 3.63.7 (niet aanwijzen zwemlocatie) [art. 2.24, eerste lid, Ow, 2.38 Ow60]
1.
Een plaats wordt niet meer als zwemlocatie aangewezen als deze zwemlocatie gedurende
vijf opeenvolgende jaren in de klasse slecht, bedoeld in artikel 3.9,3.10, is ingedeeld.
2.
Als een plaats niet wordt aangewezen, stellengeven gedeputeerde staten een zwemverbod in
of geven61 zij een negatief zwemadvies of
stellen zij een zwemverbod in.
3.
Gedeputeerde staten kunnen besluitenbeslissen om een plaats niet meer als zwemlocatie
aan te wijzen, als toepassing is gegeven aanbeheersmaatregelen zijn genomen als bedoeld in
artikel 3.14.3.15.

61

In aansluiting op art 2.38 Ow. T.i.
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Artikel 3.73.8 (verplichting tot het nemenvaststellen van maatregelen) [art. 2.24, eerste
lid, Ow, art.
2.30, onder b, Ow62]
Op grond van de resultaten van het onderzoek, bedoeld in artikel 11.41a,10.23, stellen
gedeputeerde staten en het bevoegd bestuursorgaan6364gezag maatregelen vast voor het
behoudwaarborgen of het verbeteren van de veiligheid bij het zwemmen op de zwemlocaties 65..
Artikel 3.83.9 (beoordeling zwemwaterkwaliteit) [art. 2.24, eerste lid, Ow, art. 2.30, onder
b, Ow66]
1.
Het bevoegd bestuursorgaangezag voert na afloop van elk badseizoen67 voor
elke zwemlocatie een zwemwaterkwaliteitsbeoordeling uit aan de hand van:
zwemwaterkwaliteitsbeoordeling uit:
a.
in overeenstemming met de criteria van bijlage II vanbij de zwemwaterrichtlijn, en
b.
aan de hand van de reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens die in overeenstemming met
artikel 10.28 zijn verzameld zijn over een periode bestaande uit dat badseizoen en de drie
voorgaande badseizoenen.
2.
De beoordelingsperiode kan eenmaal in de vijf jaar worden gewijzigd van de periode, bedoeld
in het eerste lid, onder b, in een periode bestaande uit de drie voorgaande badseizoenen, of een
periode bedoeld in het eerste lid, onder bomgekeerd.
3.
Een zwemwaterkwaliteitsbeoordeling kan worden uitgevoerd aan de hand van
zwemwaterkwaliteitsgegevens die betrekking hebben op minder dan vier badseizoenen, als:
a. de zwemlocatie minder dan vier badseizoenen geleden is aangewezen, en
b.
wijzigingen zijn opgetreden die de indeling, bedoeld in artikel 3.9 van de zwemlocatie zullen of
b.
redelijkerwijswijzigingen zijn opgetreden die de indeling van de zwemlocatie, bedoeld in
artikel 3.10, zullen of naar verwachting zullen beïnvloeden, waarbij de. De beoordeling wordt
uitgevoerd aan de handmet gebruik van een in overeenstemming met artikel 10.28 verzamelde reeks
zwemwaterkwaliteitsgegevens die alleen bestaanbestaande uit de resultaten voorvan monsters die
genomen zijn, nadat de wijzigingen zijn opgetreden.4. optraden.
4.
Zwemlocaties mogen ten behoeve vanvoor de zwemwaterkwaliteitsbeoordeling worden
onderverdeeld of
gegroepeerd.
5.
Zwemlocaties worden alleen gegroepeerd als zij:
a.
aangrenzend zijn,
60

Check grondslagen.
Check grondslagen.
63
In Nvt opnemen: samen verantwoordelijk voor vaststellen maatregelen. Voortouw ligt bij bevoegd
bestuursorgaan. Het provinciebestuur is op grond van de Ow verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen
Zie art 2.18, eerste lid, onder d Ow. vgl art 44 e, vierde lid Bhvbz. Idem gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij
geen beleidswijziging tov huidige wet- en regelgeving de Ow op dit punt wijzigen. Punt invoeringswet na
bespreking met provincies.
64 Deze paragraaf bevat ook verplichtingen voor het bevoegd bestuursorgaan. Qua indeling bekijken waar dit in
62

het Bkl wordt opgenomen.
65
Indeling nog verder bekijken, dit artikel evt. verplaatsen en groeperen met andere beheersmaatregelen. PM
o.i.r tot cyclus zwemwaterrichtlijn.
66
Check grondslagen.

b.

tijdens de vier voorgaande jaren op dezelfde wijze beoordeeld zijn op grond van het

eerste, tweede en derde lid68,, en
c.
een zwemwaterprofiel vertonen zonder risicofactoren of met gemeenschappelijke risicofactoren,
dan wel zonder risicofactoren.
Artikel 3.93.10 (indeling zwemlocatie) [art. 2.24, eerste lid, Ow, art. 2.30, onder b, Ow69]
1.
Het bevoegd bestuursorgaangezag deelt70 een zwemlocatie in overeenstemming met de
67
70

Nb overgangsrecht “met ingang van het badseizoen van 2012”.
Nb nog opnemen, zo ja, jaartal richtlijn wijkt af van jaartal Whvbz. Bespreekpunt HBJZ Jaartallen opgenomen
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criteria uit bijlage II vanbij de zwemwaterrichtlijn in de volgende klassen, bedoeld in artikel 5,
eerste lid van die richtlijn71,, in:

a.

a. slecht,
aanvaardbaar, c.
goed, of
d.
uitstekend.
2.
De indeling vindt na afloop van elk badseizoen plaats op grond van
de zwemwaterkwaliteitsbeoordeling, bedoeld in artikel 3.8.3.9.
3.
Het bevoegd bestuursorgaan zorgt ervoor dat wordt voldaangezag neemt de nodige
maatregelen, om te voldoen aan de omgevingswaarde opgenomen in artikel 2.18.,
4.
Het bevoegd bestuursorgaan neemt de naar zijn oordeel realistische en evenredige maatregelen
bedoeld in artikel 2.19.
4.
Het bevoegd gezag neemt de naar zijn oordeel realistische en evenredige maatregelen om
het aantal als uitstekend of goed ingedeelde zwemlocaties te laten toenemen.
b.
c.

5.
5.72 Het bevoegd bestuursorgaangezag kan een zwemlocatie in de klasse slecht indelen als
met ingangbij het begin van het badseizoen volgend op dat van de indeling:
a.
gedeputeerde staten passende zwemwaterbeheersmaatregelen nemen om de blootstelling van

a.

gedeputeerde staten passende beheersmaatregelen nemenzwemmers aan
zwemwaterverontreiniging te voorkomen, waaronder het instellen van een een zwemverbod of het
geven van een negatief zwemadvies om de blootstelling van zwemmers aan
zwemwaterverontreiniging te voorkomenof het instellen van een zwemverbod,
b.
het bevoegd bestuursorgaan de oorzaken waardoor de klasse aanvaardbaar niet is bereikt
b.
het bevoegd gezag de oorzaken van zwemwaterverontreiniging waardoor de klasse
aanvaardbaar niet is bereikt identificeert en passende maatregelen neemt om de oorzaken van
zwemwaterverontreiniging te voorkomen, te verkleinenbeperken of weg te nemen, en
c.
gedeputeerde staten het publiek overeenkomstigvoorlichten in overeenstemming met artikel
11.47,10.30, derde lid,73 voorlichten.

Artikel 3.103.11 (zwemwaterprofiel) [art. 2.24, eerste lid, Ow, art. 2.30, onder b, Ow74]
1.
Het bevoegd bestuursorgaangezag stelt75 voor een zwemlocatie een zwemwaterprofiel op
in overeenstemming met bijlage III vanbij de zwemwaterrichtlijn.
2.
Een zwemwaterprofiel kan betrekking hebben op één zwemlocatie of op meerdere
aangrenzende zwemlocaties.
3.
Op grond van het zwemwaterprofiel stellen het bevoegd bestuursorgaan76gezag en
gedeputeerde staten maatregelen vast voor het behoud of het verbeteren van de kwaliteit
van de zwemlocatie.
Artikel 3.113.12 (risico cyanobacteriën, macroalgen en marien fytoplanton) [art. 2.24,
eerste lid, Ow, art 2.30, onder b77]fytoplankton)
68

Vraag aan domein t.a.v. verwijzing naar het vierde lid: de richtlijn beperkt dit tot een verwijzing naar het
vierde lid, onderdeel c van de richtlijn. In Bhvbz gekozen voor verwijzing naar gehele vierde lid. Reden?
Bespreekpunt domein. Niet bekend bij domein.
69 Check grondslagen.
71
74
75

Zie ook artikel 1, derde lid Whvbz. T.i.
Check grondslagen.
Nb overgangsrecht: met ingang van 24 maart 2011

1.

Gedeputeerde staten beoordelen de gezondheidsrisico’s van een mogelijke proliferatie van

tbv behalen doelstelling in 2015. Overgangsrecht “met ingang van het badseizoen van 2012”
NB vgl. art 44b, zesde lid, Bhvbz, dat toevoeging kent: “In afwijking van de termijn, genoemd in het vierde lid,”
(=BKL:derde lid zonder termijn). Check met aansluiting overgangsrecht: zwemwaterrichtlijn bepaalt dat het
zwemwater aan het einde van het badseizoen van 2015 voldoet aan klasse aanvaardbaar. Dit lid geeft mogelijkheid tot
uitzondering op die termijn.
73 Verwijzing opnemen naar implementatiebepalingen van art 12 richtlijn. Voorlopig art 11.28, derde lid en art
72

in mr. Vgl. artikel 44g Bhvbz als grondslag voor eisen mr.
In Nvt opnemen: samen verantwoordelijk voor vaststellen maatregelen. Check met regels over taken in Ow.
(Nieuw artikel nav wens domein).
76
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cyanobacteriën of een neiging tot proliferatie van macroalgen of marien fytoplankton op grond van
de resultaten van het onderzoek, bedoeld in artikel 11.43.10.26.
2.
Als zich een proliferatie van cyanobacteriën voordoet en gedeputeerde staten een
2.
Als zich een proliferatie van cyanobacteriën voordoet en gedeputeerde staten een
gezondheidsrisico vaststellen of vermoeden, nemen gedeputeerde staten en het bevoegd
bestuursorgaangezag onmiddellijk passende
beheersmaatregelenzwemwaterbeheersmaatregelen ter voorkoming van blootstelling aan
zwemwaterverontreiniging.
3.
Als zich een proliferatie van macroalgen of marien fytoplankton voordoet en gedeputeerde
staten een gezondheidsrisico vaststellen of vermoeden, nemen gedeputeerde staten en het
bevoegd bestuursorgaangezag passende
beheersmaatregelenzwemwaterbeheersmaatregelen.
Artikel 3.12 (risico3.13 (zwemwaterbeheersmaatregelen andere parameters) [art. 2.24,
eerste lid, Ow, art. 2.30, onder b, Ow78]
Als het bevoegd bestuursorgaangezag een zwemwaterverontreiniging als bedoeld in artikel
11.4410.27 vaststelt, nemen het bevoegd bestuursorgaangezag en gedeputeerde staten passende
beheersmaatregelenzwemwaterbeheersmaatregelen.
Artikel 3.13 (beheersmaatregelen bij uitzonderlijke3.14 (zwemwaterbeheersmaatregelen
bij onverwachte omstandigheden) [art. 2.24, eerste lid, Ow, art. 2.30, onder b, Ow79]
Het bevoegd bestuursorgaan80gezag neemt tijdig passende beheersmaatregelen81
zwemwaterbeheersmaatregelen, waaronder het instellen van een zwemverbod, als het op de hoogte is
van onverwachte situaties die een negatief effect hebben of redelijkerwijs kunnen hebben op de
zwemwaterkwaliteit van een plaats die wordt gebruikt om te zwemmen82 en op de gezondheid van
zwemmers.83
Artikel 3.14 (beheersmaatregelen3.15 (zwemwaterbeheersmaatregelen bij niet
uitvoerbare of onevenredige kostbare maatregelen) [art. 2.24, eerste lid, Ow, art.
2.30, onder b, Ow84]
Gedeputeerde staten geven een negatief zwemadvies of stellen een zwemverbod in of geven een
negatief zwemadvies voor een<aangemerkte> plaats als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, als
maatregelen om te voldoen aan de klasse aanvaardbaar, bedoeld in artikel 3.10, niet uitvoerbaar of
onevenredig kostbaar zijn.
Artikel 3.15 (beheersmaatregelen3.16 (zwemwaterbeheersmaatregelen ter
waarborging van de veiligheid of bescherming van de gezondheid) [art. 2.24,
eerste lid, Ow, art. 2.30, onder b, Ow85]
1.
Gedeputeerde86 staten kunnen voor een plaats die wordt gebruikt voor het zwemmen 87 een
zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies geven, met het oog op of een zwemverbod
instellen, vanwege het waarborgen van de veiligheid of het beschermen van de gezondheid van
zwemmers.
2.
De commissaris van de Koning kan de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, uitoefenen,
als onmiddellijk gevaar dreigt voor de gezondheid of de veiligheid van de bezoekers onmiddellijk
gevaar dreigt.88.zwemmers.
3.
Een op grond van het eerste of tweede lid gegeven lastadvies of gesteldingesteld verbod
wordt, al dan niet op verzoek van de rechthebbende 89, opgeheven of ingetrokken zodra de

80

Vgl art 45 Bhvbz. Waarbij taak tot treffen van maatregelen ligt bij bevoegd bestuursorgaan. Verhouding tot art
2.18, eerste lid, onder d, 3, Ow. Na bespreking met domein: vergt aanpassing van art 2.18 Ow. Notitie voorbereiden
tbv invoeringswet.
81 Zie rtlbepaling art 7 en art 2 , zevende lid.
82
Bespreekpunt: Nb gaat het hier om zwemlocaties of voor elke plaats die wordt gebruikt voor het zwemmen? Vgl.
art 7 rtl. Plek van het huidige art 45 (nl in hoofdstuk VI in plaats van hoofdstuk V Bhvbz dat gaat over aangewezen
locaties, suggereert dat het gaat om elke plaats die wordt gebruikt voor het zwemmen. in toelichting opnemen.
86 Nb relatie met art 2.38 Ow. Bespreekpunt.
87 ”voor een plaats die wordt gebruikt voor het zwemmen” is de huidige formulering in art 11 Whvbz. Ogv MvT
TK 1980-1981, nr 16546, nr. 1-3 p 11 moet dit zowel zien op plaatsen op de lijst als zwemlocaties, maar ook op
plaatsen waar slechts incidenteel wordt gezwommen. i.o.m. domein: dit klopt inderdaad. Bespreekpunt wet.
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omstandigheden dat toelaten.
77

Check grondslagen.
Check grondslagen.
79
Check grondslagen.
83 Verhouding met art 2.38 Ow. NB bespreekpunt: deze bepaling is opgenomen ter implementatie van art 7
78

zwemwaterrichtlijn. Vgl art 45 Bhvbz.
84
Check grondslagen.
85
Check grondslagen.
88 Bespreekpunt provincies: is deze bepaling nog nodig? In hoeverre komt dit in de praktijk voor?
“al dan niet op verzoek van de rechthebbende”: is deze toevoeging nodig?

89

Bespreekpunt:

Artikel 3.163.17 (procedures kortstondige zwemwaterverontreiniging) [art. 2.24, eerste
lid, Ow, art. 2.30, onder b, Ow90]
1.
Het bevoegd bestuursorgaangezag stelt91 in overeenstemming met bijlage II vanbij de
zwemwaterrichtlijn procedures vast voor de voorspelling van en de aanpak bij een kortstondige
zwemwaterverontreiniging vast. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot die procedures. 92.
2.
Kortstondige zwemwaterverontreiniging betreft microbiologische besmetting als
bedoeld in bijlage I, kolom A, bij de zwemwaterrichtlijn met duidelijk aantoonbare oorzaken
waarvan normaliter niet wordt verwacht dat zij de zwemwaterkwaliteit langer zal aantasten
dan 72 uur vanaf het begin van de aantasting.

91

Overgangsrecht: “met ingang van 24 maart 2010”.
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Afdeling 3.3 Instructieregels over beheertaken (regels als bedoeld in artikel 2.25,
eerste lid, onder b, Ow)
§3.3.1.Afdeling 3.3 Beheer van watersystemen en waterketenbeheer
§3.3.2. Beheer van infrastructuur
Artikel 3.17 (2 Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden
van openbare riolen) [art. 2.31 Ow]
Een openbaar vuilwaterriool wordt zo ontworpen, gebouwd en onderhouden dat:

a.

het zoveel mogelijk berekend is op de eigenschappen, samenstelling en hoeveelheid van
het afvalwater,

b.
c.

lekkage zoveel als mogelijk wordt voorkomen, en

het aantal overstortingen zo beperkt is als uit een oogpunt van doelmatig beheer van
afvalwater mogelijk is.
§3.3.3. Natuurbeheer
[Gereserveerd]
Afdeling 3.4 Instructieregels over peilbesluiten
Artikel 3.18 (aanwijzing rijkswateren peilbesluit) [art. 2.41, derde lid, Ow]93
Onze Minister stelt peilbesluiten vast voor de volgende watersystemen of onderdelen daarvan: 94
a.
Noordzeekanaal, Afgesloten IJ,
Amsterdam-Rijnkanaal, b. Grevelingenmeer,
c.
Veerse Meer,
d.
Volkerak- Zoommeer, Bathse Spuikanaal, Schelde-Rijnverbinding tussen het
Volkerak- Zoommeer en de Kreekraksluizen, en
e.
IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer, Zwarte Meer, Markermeer, IJmeer, Buiten-IJ,
Gooimeer, Eemmeer, Wolderwijd, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Veluwemeer, Drontermeer.
Afdeling 3.5 Bijzondere bevoegdheden
Artikel 3.19 (vrijstelling legger) [art. 2.39, vierde lid, Ow ]95
Van de verplichtingen tot vaststelling van een legger, bedoeld in artikel 2.39, eerste lid, van de wet
bedoelde verplichtingen, zijn de volgende waterstaatswerken of delen daarvan vrijgesteld:
a.
de oppervlaktewaterlichamen Noordzee, Waddenzee, Eems-Dollard, Westerschelde en
IJsselmeer, met inbegrip van het Zwarte Meer en Ketelmeer,
b.
de krachtens artikel 2.20, tweede lid onder b, van de wet aangewezen
gebiedenbeperkingengebieden binnen de begrenzing van de rivieren,96 en
90

Check grondslagen.
Check grondslag Ow. Verder: is die grondslag om bij min regeling regels te stellen nog nodig? Tot op heden
geen gebruik van gemaakt..? Bespreekpunt domein.
93 Grondslag 2.41, derde lid, Ow. Gebaseerd op 5.2 Wtb
92

94

Hier zijn de gebieden uit artikel 5.2, eerste lid, Wtb overgenomen. Er moet nog een beleidskeuze gemaakt
worden of deze gebieden inderdaad worden overgenomen.
95 Gebaseerd op 5.1 Waterbesluit

c.
de bij ministeriele regeling aangewezen gebieden, voor in artikel 2.39, vierde lid, van de
wet bedoelde waterstaatswerken, anders dan rivieren, vanwege het ondergeschikte
waterstaatkundige belang van die gebieden.97.
Artikel 3.20 –Artikel 3.21 (rangorde bij waterschaarste) [art. 2.42 Ow]
1.
In geval van waterschaarste of dreigende waterschaarste wordt, gelet op de verdeling van
het beschikbare water over de maatschappelijke en ecologische behoeften, bij het beheer van
28
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watersystemen de volgende rangorde van behoeften in acht genomen:
a.
het waarborgen van de veiligheid tegen overstroming en het voorkomen van
onomkeerbare schade,
b.
nutsvoorzieningen,
c.
kleinschalig hoogwaardig gebruik,
en d. overige behoeften.
2.
Bij de behoeften, bedoeld in het eerste lid, onder a, bedoelde behoeften komt
achtereenvolgens prioriteit toe aan:
a.
de stabiliteit van waterkeringen,
b.
het voorkomen van klink en zettingen, en
c.
natuur, voor zover het gaat om het voorkomen van onomkeerbare schade.
3.
Bij de behoeften, bedoeld in het eerste lid, onder b, bedoelde behoeften komt
achtereenvolgens prioriteit toe aan: a. drinkwatervoorziening, voor zover het gaat om het
waarborgen van de leveringszekerheid, en b. energievoorziening, voor zover het gaat om het
waarborgen van de leveringszekerheid.

b.

energievoorziening, voor zover het gaat om het waarborgen van de leveringszekerheid.
4.
Bij de behoeften, bedoeld in het eerste lid, onder c, bedoelde behoeften komt
achtereenvolgens prioriteit toe aankomt, zo dat de maatschappelijke en economische gevolgen zo
gering mogelijk zijn:

a.

economische gevolgen zo gering mogelijk zijn, prioriteit toe
aan: a. de tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen,
en b. het verwerken van industrieel proceswater.
5.
Bij de overige behoeften, bedoeld in het eerste lid, onder d, bedoelde overige behoeften
komt achtereenvolgens prioriteit toe aan komt, zo dat de maatschappelijke en economische
gevolgen zo gering mogelijk zijn, prioriteit toe aan:
a.
scheepvaart, b.
b.
landbouw,
c.
natuur, voor zover het niet gaat om het voorkomen van onomkeerbare
schade, d. industrie,
e.
waterrecre
atie, f.
binnenvisserij, g.
g.
drinkwatervoorziening, voor zover het niet gaat omanders dan de behoefte, bedoeld in het
derde lid, onder a,
h.
energievoorziening, voor zover het niet gaat omanders dan de behoefte, bedoeld
in het derde lid, onder b, en i. overige belangen.
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Artikel 3.223.21 (nadere regels rangorde bij waterschaarste) [art. 2.42 Ow]
Onverminderd artikel 3.21,3.20, kunnen bij of krachtens omgevingsverordening voor regionale
wateren nadere regels worden gesteld over de verdeling van het beschikbare water over derangorde,
bedoeld in artikel 3.21,3.20, vierde en vijfde lid, genoemde behoeften in geval van waterschaarste. Bij
omgevingsverordening kan dedie rangorde van overeenkomstige toepassing worden verklaard op het
beschikbare grondwater.98
Artikel 3.22 (calamiteitenplannen)
Het door de waterbeheerder vast te stellen calamiteitenplan, bedoeld in artikel 19.14 van de wet,
bevat in ieder geval:
a.
een overzicht van de soorten calamiteiten die zich in de watersystemen of onderdelen daarvan
kunnen voordoen, waaronder een inventarisatie van de daarmee gepaard gaande risico’s,
b.
een overzicht van te nemen maatregelen, met inbegrip van de maatregelen die voortkomen
uit de voor de die watersystemen geldende overstromingsrisicobeheerplannen, en het beschikbare
materieel, benodigd om de onderscheidene calamiteiten het hoofd te bieden,
c.
een overzicht van de diensten, instanties en organisaties, die bij gevaar kunnen
worden ingeschakeld,
d.
een beschrijving van het moment en de wijze van het door de beheerder informeren van
burgemeesters van de gemeenten en voorzitters van de veiligheidsregio’s waarbinnen de
watersystemen of onderdelen daarvan liggen,
e.
een schema van de calamiteitenorganisatie van de
beheerder, f. een meld- en alarmeringsprocedure, en
g.
een overzicht waaruit blijkt op welke wijze de beheerder de kwaliteit van
de calamiteitenorganisatie waarborgt.

Afdeling 3.4 Beheer van openbare vuilwaterriolen
Artikel 3.23 (het ontwerpen, bouwen en onderhouden van openbare riolen)
Het gemeentebestuur draagt er zorg voor dat een openbaar vuilwaterriool zo wordt ontworpen,
gebouwd en onderhouden dat:
a.
het zoveel mogelijk berekend is op de eigenschappen, samenstelling en hoeveelheid van
het afvalwater,
b.
lekkage zoveel mogelijk wordt voorkomen, en
c.
het aantal overstortingen zo beperkt is als voor een doelmatig beheer van afvalwater mogelijk
is.

Afdeling 3.5 Beheer van natuurgebieden
96

Gebaseerd op 5.1 sub b Jo 6.16, eerste lid Wtb. Klopt het dat 2.20 tweede lid onder b Ow de opvolger is van
6.16 eerste lid Wtb? Hier dient ook naar een kaart verwezen te worden, waar komt die in het Bkl? 97 Gebaseerd op
5.1 sub c Jo 6.16 tweede lid Wtb.
98
Actiepunten:
- nagaan hoe de kaarten uit bijlage IV van de Waterwet in de Ow en het Bkl landen
Actiepunten voor afstemming:
-nagaan of EB/RWS aan dezelfde vrijstellingen voor de legger willen vasthouden
-nagaan of EB/RWS aan dezelfde wateren voor het peilbesluit willen vasthouden

[Gereserveerd]

HOOFDSTUK 4

99

INSTRUCTIEREGELS OVER PROGRAMMA’S100101

Afdeling 4.1 Regionale waterprogramma’s, stroomgebiedsbeheerplannen,
overstromingsrisicobeheerplannen, programma van maatregelen mariene strategie en
nationaal waterprogramma102Programma’s kwaliteit van de buitenlucht
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Artikel 4.1 (bestuursorgaan voor programma’s bij (dreigende) overschrijding van
omgevingswaarde)
In afwijking van artikel 3.11, eerste lid, van de wet:
a.
stellen gedeputeerde staten een programma vast als aannemelijk is dat niet wordt voldaan
of niet zal worden voldaan aan de volgende omgevingswaarden: 1o. voor zwaveldioxide de
omgevingswaarden, genoemd in artikel 2.4, eerste lid, onder c en d, en
2o. voor stikstofoxide de omgevingswaarde, genoemd in artikel 2.5, tweede lid,
b.
stelt Onze Minister een programma vast als aannemelijk is dat niet wordt voldaan of niet
zal worden voldaan aan de volgende omgevingswaarden: 1 o. voor PM2,5 de omgevingswaarden,
genoemd in artikel 2.6, tweede lid, onder b en c, en
2o. voor ozon de omgevingswaarden, genoemd in artikel 2.8.
Artikel 4.2 (eisen aan programma’s bij (dreigende) overschrijding van
omgevingswaarde)
1.
Als aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, genoemd in de artikelen
2.4 tot en met 2.8, bevat een programma als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de wet de
gegevens, bedoeld in bijlage XV, deel A, bij de richtlijn luchtkwaliteit.
2.
Een programma waarmee wordt voldaan aan de volgende omgevingswaarden bevat de
volgende
maatregelen:
voor PM2,5 de omgevingswaarde, genoemd in artikel 2.6, tweede lid, onder c: alle
a.
nodige maatregelen die geen onevenredige kosten meebrengen,
b.
voor ozon de omgevingswaarden, genoemd in artikel 2.8, eerste lid, onder a en c: alle
nodige maatregelen die geen onevenredige kosten meebrengen,
c.
voor ozon de omgevingswaarden, genoemd in artikel 2.8, eerste lid, onder b en d:
kosteneffectieve maatregelen, als wel wordt voldaan wordt aan de omgevingswaarden, genoemd in
artikel 2.8, eerste lid, onder a respectievelijk c, en
d.
voor gevaarlijke stoffen in de lucht de omgevingswaarden, genoemd in artikel 2.9: alle nodige
maatregelen die geen onevenredige kosten meebrengen, met name gericht op de grootste
emissiebronnen.

Afdeling 4.2 Waterprogramma’s
§4.1.1. Algemene bepalingen 4.2.1 Inhoud programma’s
Artikel 4.1 (regionaal waterprogramma) [art. 2.24, eerste lid, Ow]4.3
(waterbeheerprogramma)
1.
Een waterbeheerprogramma bevat, gerangschikt naar stroomgebiedsdistrict:
a.
maatregelen als bedoeld in artikel 11 van de kaderrichtlijn water,
b.
maatregelen als bedoeld in de artikelen 4, vijfde lid, en 6, eerste lid, van de
grondwaterrichtlijn, en
c.
maatregelen als bedoeld in artikel 7 van de richtlijn overstromingsrisico’s.
2.
In een waterbeheerprogramma kan de maatschappelijke functie zwemwater, bedoeld in artikel
4.4, eerste lid, onder a, worden vastgelegd, voor zover het regionale waterprogramma voorziet in
de mogelijkheid daartoe.
Artikel 4.4 (regionaal waterprogramma)
1.
In het regionale waterprogramma worden in ieder geval de volgende maatschappelijke
functies voor de regionale wateren vastgelegd:
a.

de gebruiksfunctiemaatschappelijke functie zwemwater,103 en

b.
de gebruiksfunctiemaatschappelijke functie drinkwateronttrekking <voor de regionale
wateren> voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water en van waaruit
dagelijks meer dan 10 m3 water wordt onttrokken, of van waaruit water wordt onttrokken voor
meer dan 50 personen. 104
2.
Een regionaal waterprogramma bevat de aanwijzing van:
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a.
regionale oppervlaktewaterlichamen <in de zin van de kaderrichtlijn water> die niet in
beheer zijn bij het Rijk, waarbij kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen worden
aangewezen overeenkomstigin overeenstemming met artikel 4, derde lid, van die richtlijn,105de
kaderrichtlijn water, en
b.
106

grondwaterlichamen in de zin van de kaderrichtlijn water.
, en c. waterwinlocaties.

3.

Een regionaal waterprogramma bevat, gerangschikt naar stroomgebiedsdistrict107:

a.
maatregelen als bedoeld in artikel 11 van de kaderrichtlijn water,108
b.
maatregelen als bedoeld in de artikelen 4, vijfde lid, en 6, eerste lid, van de
grondwaterrichtlijn, en
c.
doelstellingen en maatregelen als bedoeld in artikel 7 van de richtlijn overstromingsrisico’s.
4.
De onderdelen van het regionale waterprogramma die uitvoering geven aan de
kaderrichtlijn water en de richtlijn overstromingsrisico’s vormen afzonderlijke delen van dat
programma. Hieronder vallen in ieder geval de maatregelen, bedoeld in het derde lid.

109

Artikel 4.5 (overzicht toestandsklasse regionaal waterprogramma)

4.

Een regionaal waterprogramma bevat ook een overzicht van de toestandsklasse per stof
en kwaliteitselement van elk waterlichaamoppervlaktewaterlichaam, waarop het programma
betrekking heeft, bepaald over de voorgaande programmaperiode overeenkomstigin
overeenstemming met het monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 11.34.11011110.11.

99

De volgorde van paragrafen binnen hoofdstuk 4houdt de volgorde van hoofdstukken in de wet aan (dus eerst de
omgevingsvisie, dan programma’s e.d.). De volgorde van bestuurslagen is daarbinnen ook zichtbaar. Zie afdeling
3.3 e.v.: het omgevingsplan eerst, dan de waterschapsverordening en tot slot de provincieverordening. De
hoofdstukken 3 en 4 dekken alle instrumenten waarover op grond van artikel 2.25 instructieregels kunnen worden
gesteld. Bespreekpunt: wat doen we als we op dit moment geen plannen hebben om regels te stellen over een van
deze (facultatieve) onderwerpen? Paragraaf weglaten, of toch maar reserveren “voor het geval dat”?
100 Let op: sommige onderwerpen in hoofdstuk 3 betreffen (deels) taken, bijvoorbeeld beheerstaken. Hoort in
hoofdstuk .
101
Was afdeling 3.2 en het onderdeel calamiteitenplannen was paragraaf 3.2.10 102 NB de indeling van de
waterprogramma’s en bijbehorende eisen wordt op dit moment opnieuw
vormgegeven. De in deze versie opgenomen indeling kan dus nog worden aangepast.
103
Vgl. art. 4.12, lid 1, onder a, WaB
104
Vgl. art. 4.12, lid 1, onder b, WaB.
Implementatie KRW
105 vgl. art. 4.10, onder a, WaB106
vgl. art. 4.10, onder b, WaB.
107
'in elk geval' laten vervallen. Strikt genomen overbodig.
108
vgl. art. 4.11, lid 1, onder a, WaB.
109
Lid 2 komt deels terug hierna (waterprogramma's: vrijstellingen en uitzonderingen en waterprogramma's:
operationeel)
Artikel 4.6, eerste lid, laatste volzin, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing, met
uitzondering van de onderdelen die dienen ter uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie.
Onderdeel vierde lid zie artikel
110 Vraag: akkoord met conclusie dat art. 4.4 Wtw, (inhoud regionaal waterplan) grotendeels niet terugkomt in
het Bkl:
lid 1 komt deels in gewijzigde vorm in de Ow terug (art. 3.7, lid 2, Ow: “waarin het provinciale waterbeleid is
opgenomen”) en deels in de provinciale omgevingsvisie: Provinciale staten leggen in een of meer
regionale waterplannen de hoofdlijnen vast van het in de provincie te voeren waterbeleid en de daartoe
behorende aspecten van het provinciale ruimtelijke beleid. Deze

Artikel 4.2 (gebruiksfunctie4.6 (maatschappelijke functie zwemwater) [art. 2.24, eerste
lid, Ow112]
1.
De gebruiksfunctiemaatschappelijke functie zwemwater wordt vastgelegd :
a.
als de maatregelen ter verwezenlijking van de op grond van artikel 3.93.10 voorgeschreven
klasse aanvaardbaar uitvoerbaar en niet onevenredig kostbaar zijn, en
“aanvaardbaar” uitvoerbaar en niet onevenredig kostbaar zijn,
b.
voorzovervoor zover die maatschappelijke functie verenigbaar is met andere maatschappelijke
functies van dat water.
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2.

De gebruiksfunctie zwemwater wordt niet vastgelegd, als een op grond van artikel 3.1113
aangewezen locatie gedurende vijf opeenvolgende jaren in de klasse slecht is ingedeeld 114.

2.

De gebruiksfunctie zwemwater wordt niet vastgelegd, als een op grond van artikel 3.5115
van dat water.
2.
aangewezen locatieDe maatschappelijke functie zwemwater wordt niet vastgelegd, als een op
grond van artikel 3.6 tweede lid, aangewezen plaats gedurende vijf opeenvolgende jaren in de klasse
slecht is ingedeeld.
3.
Gedeputeerde staten kunnen besluitenbeslissen om de gebruiksfunctiemaatschappelijke
functie zwemwater niet langer vast te leggen in het regionale waterprogramma, als voor dat water
artikel 3.14116 een op grond van artikel 3.6 aangewezen plaats een zwemwaterbeheersmaatregel als
bedoeld in artikel 3.15 is toegepast.
4.
Als de in het regionale waterprogramma vastgelegde gebruiksfunctiemaatschappelijke functie
zwemwater heeft geleid tot een aanwijzing op grond van artikel 3.5117,3.6, wordt de
gebruiksfunctiedeze maatschappelijke functie gedurende het badseizoen niet beëindigd.
Artikel 4.34.7 (stroomgebiedsbeheerplan) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
1.Een stroomgebiedsbeheerplan bevat de aanwijzing van oppervlaktewaterlichamen <in de zin van
de kaderrichtlijn water> die in beheer zijn bij het Rijk, waarbij kunstmatige of sterk veranderde
oppervlaktewaterlichamen worden aangewezen overeenkomstig artikel 4, derde lid, van die
richtlijn.

2.

Een stroomgebiedsbeheerplan bevat:
a.
de informatie, bedoeld in bijlage VII bij de kaderrichtlijn water en de artikelen 3, vijfde en zesde
lid, 4, vierde lid, 5, vierde en vijfde lid, en deel C van bijlage II van de grondwaterrichtlijn,
betreffendeover het Nederlandse deel van het stroomgebiedsdistrict, en
plannen zijn voor de ruimtelijke aspecten tevens structuurvisies als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de
Wet ruimtelijke ordening."
lid 2, onder a, kan gezien de algemene aard vervallen. De specificatie hiervan door art. 4.12 WaB komt hierna wel
terug.
De hoofdlijnen omvatten in ieder geval: a. de vastlegging van de functies van de regionale wateren;
lid 2, onder b: beschrijft hetgeen deel gaat uitmaken van de omgevingsvisie:
een aanduiding, in het licht van de wettelijke doelstellingen en normen en in samenhang met de onder a
bedoelde functies, van de gewenste ontwikkeling, werking en bescherming van de regionale wateren,
alsmede van de bijbehorende termijnen; lid 2, onder c: wordt inhoudelijk geregeld door de Ow. Art. 3.4, sub
a, Ow bepaalt al dat een programma bevat: “maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te
voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken.” c. een
uiteenzetting van de maatregelen en voorzieningen die met het oog op de onder b bedoelde
ontwikkeling, werking en bescherming nodig zijn;
lid 2, onder d: kan inhoudelijk zowel in de omgevingsvisie als in het waterprogramma komen. Het schrappen
hiervan strookt met het uitgangspunt van “minder regels gericht op de verzekering van professioneel gedrag
van overheden”.
d. een aanduiding van de redelijkerwijze te verwachten financiële en economische gevolgen van het te
voeren beleid.
Lid 3: Het schrappen hiervan strookt met het uitgangspunt van “minder regels gericht op de verzekering van
professioneel gedrag van overheden”.
Provinciale staten dragen er in samenwerking met de staten van aangrenzende provincies zorg voor, dat de
regionale waterplannen tezamen betrekking hebben op het totale grondgebied van alle provincies.
111 Vgl. art. 4.1 Waterregeling. Verwijzing was naar art. 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en
monitoring water 2009.
Art. 4.1 is het enige artikel uit de Waterregeling dat inhoudelijke eisen stelt aan waterplannen. Art. 4.2 komt zo
nodig in het Omgevingsbesluit terug.
112 Check grondslag
113

Vgl art 10b, tweede lid Whvbz.
Vgl. art 3.3, eerste lid BKL onderdeel zwemwater (ambt. concept d.d. 1 april).
115
Vgl art 10b, tweede lid Whvbz.
117
Vgl art 10b, tweede lid, Whvbz.
114

b.

de informatie, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de richtlijn prioritaire stoffen en de

inventaris, bedoeld in artikel 5 van die richtlijn. 118
116

Verwijzing art 11, tweede lid, Whvbz.

33

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

Artikel 4.44.8 (overstromingsrisicobeheerplan) [art. 2.24, eerste lid, Ow]119

1.

Overstromingsrisicobeheerplannen worden vastgesteld voor de stroomgebiedsdistricten Rijn
Maas, Schelde en Eems, voor zover die betrekking hebben op het Nederlandse grondgebied.
1.
2. Een overstromingsrisicobeheerplan voldoet aan artikel 7 van de richtlijn
overstromingsrisico’s en
bevat de doelstellingen en maatregelen als bedoeld in dat artikel voor het Nederlandse deel van
het stroomgebiedsdistrict.
2.
Het plan heeft geen betrekking op overstromingen vanuit rioolstelsels. 120

Artikel 4.9 (programma van maatregelen mariene strategie)
1.
Het programma van maatregelen mariene strategie voldoet aan de artikelen 13, eerste tot
en met vierde, zevende en achtste lid, en 14, van de kaderrichtlijn mariene strategie.
2.
Artikel 4.5 (programma van maatregelen mariene strategie)121 [art. 2.24,
eerste lid, Ow] Het programma van maatregelen mariene strategie voldoet aande artikelen
13, eerste tot en met vierde, zevende en achtste lid, en 14, van de kaderrichtlijn mariene
strategie. Het programma bevat, als onderdeel van de mariene strategie voor de Noordzee, de
maatregelen, om uiterlijk 31 december 2020 de goede milieutoestand, bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, onder b, te bereiken122 onverminderd de gevallen, bedoeld in artikel 14, eerste lid,
van de kaderrichtlijn mariene strategie.
123124 125 126 127
118

Vgl. art. 4.5, lid 2, WaB, inclusief voorgenomen wijziging via wijzigingsbesluit Bkmw 2009 (art 11, onderdeel b).
Zie ook toelichting bij wijzigingsbesluit Bkmw 2009 (31752, 7): “Deze bepaling geeft aan dat ingevolge artikel 4.5,
tweede lid, van het Waterbesluit in
het stroomgebiedsbeheerplan ook de informatie moet worden opgenomen die is bedoeld in
het nieuwe artikel 3, vijfde lid, van de Rps. Het stroomgebiedsbeheerplan is volgens de
Waterwet een onderdeel van het nationale waterplan. Het gaat in artikel 3, vijfde lid, om
enkele aspecten van de monitoring en om een toelichting op de keuze voor een andere
matrix voor een milieukwaliteitseis dat de matrix die in de richtlijn prioritaire stoffen is
aangegeven.”
119 Relatie ORBP, NWP en regionaal waterprogramma nog bekijken irt maatregelen.
120
122

Vgl. art. 4.5, lid 3, WaB en 4.6, lid 1, onder c.
In NvT aangeven dat dit dus geen omgevingswaarde is, maar een “andere doelstelling voor de fysieke

leefomgeving”, die is opgenomen in een instructieregel.
123
Vraag: akkoord met conclusie dat art. 4.1, Wtw (inhoud nationaal waterplan) grotendeels niet terugkomt in het
Bkl:
lid 1 komt deels in gewijzigde vorm in de Ow terug (art. 3.8, lid 3, Ow: “waarin het nationale waterbeleid is
opgenomen” en deels in de omgevingsvisie: - “Onze Ministers leggen in een nationaal waterplan de
hoofdlijnen vast van het nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale
ruimtelijke beleid. Het plan is voor de ruimtelijke aspecten tevens een structuurvisie als bedoeld in artikel
2.3, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening.”
lid 2, sub a, Wtw beschrijft hetgeen deel gaat uitmaken van de omgevingsvisie:
“een aanduiding, in het licht van de wettelijke doelstellingen en normen, van de gewenste ontwikkeling,
werking en bescherming van de watersystemen, alsmede van de bijbehorende termijnen”
lid 2, sub b, wordt inhoudelijk geregeld door de Ow. Art. 3.4, sub a, Ow bepaalt al dat een programma bevat:
“maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de
fysieke leefomgeving te bereiken.” “een uiteenzetting van de maatregelen en voorzieningen, die met het
oog op die ontwikkeling, werking en
bescherming nodig zijn;”
lid 2, sub c, kan inhoudelijk zowel in de omgevingsvisie als in het waterprogramma komen. Het schrappen
hiervan strookt met het uitgangspunt in het Sturend kader van “minder regels gericht op de verzekering van
professioneel gedrag van overheden”.
“een aanduiding van de redelijkerwijze te verwachten financiële en economische gevolgen van het te
voeren beleid”
lid 2, sub d, komt terug in de omgevingsvisie:
“een visie op de gewenste ontwikkelingen in verband met de voorkoming en waar nodig beperking van
overstromingen en waterschaarste, voor een periode van ten minste veertig jaren mede in verband met de
121

Nb vraag aan beleid: in nieuwe opzet zijn de onderdelen van art 5, tweede lid, onder a Krw, zelfstandige artikelen
met taakinstructies voor Onze M. Is dit zo akkoord?
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verwachte klimaatveranderingen” lid 3, sub a, vervalt. In tegenstelling tot de Waterwet, waarin de sgbp’s
werden vastgesteld als bijlagen bij het
nationale waterplan, worden de de sgbp’s onder de Ow aparte programma’s (art. 3.8, lid 2). Ook art. 4.5, lid 1
WaB vervalt om dezelfde reden.

Artikel 4.10 (maritiem ruimtelijk plan)
1.
Het maritiem ruimtelijk plan beoogt bij te dragen aan de doelstellingen voor de
Nederlandse mariene wateren, bedoeld in artikel 5 van de kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke
planning.
2.
In het maritiem ruimtelijk plan wordt de ruimtelijke en temporele verdeling van bestaande
en toekomstige activiteiten en maatschappelijke functies in de Nederlandse mariene wateren
geïdentificeerd, waarbij onverminderd artikel 2, derde lid, van de kaderrichtlijn maritieme
ruimtelijke planning de relevante wisselwerkingen van activiteiten en maatschappelijke functies in
aanmerking zijn genomen.
3.
Het maritiem ruimtelijk plan bevat een weergave van de procedurele stappen die zijn of
worden genomen om aan deze doelstellingen bij te dragen, waarbij rekening is gehouden met
relevante activiteiten in en maatschappelijke functies van de mariene wateren. Daarvoor bevat het
plan in ieder geval een beschrijving van de wijze waarop in het kader van maritieme ruimtelijke
planning: a. rekening is gehouden met: 1o. de bijzonderheden van de mariene regio waarvan de
Noordzee deel uitmaakt,
2o. de relevante bestaande en toekomstige activiteiten en maatschappelijke functies en het effect
daarvan op het milieu, en de natuurlijke rijkdommen,
3o. de wisselwerking tussen land en zee, en
4o. de ecologische, economische, sociale en veiligheidsaspecten,
b.
ernaar wordt gestreefd de samenhang tussen maritieme ruimtelijke planning en
andere planprocessen te bevorderen,
c.
in overeenstemming met artikel 10 van de kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning het
gebruik van de beste beschikbare gegevens, en de uitwisseling van informatie, is georganiseerd, en d.
in overeenstemming met de artikelen 11 en 12 van de kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning de
grensoverschrijdende samenwerking heeft plaatsgevonden.
4.
In afwijking van het eerste lid betreft het maritiem ruimtelijk plan niet de kustwateren,
bedoeld in artikel 2, onder 7, van de kaderrichtlijn water, voor zover die wateren deel uitmaken van
een gemeente of een provincie en dit in het maritiem ruimtelijk plan is vermeld.
Artikel 4.11 (vaststelling eerste maritiem ruimtelijk plan)
Het eerste maritiem ruimtelijk plan wordt uiterlijk op 31 maart 2021 vastgesteld.
Artikel 4.64.12 (nationaal waterprogramma) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
1.
In het nationaalnationale waterprogramma worden voor de rijkswateren in ieder geval
de volgende gebruiksfunctiesmaatschappelijke functies vastgelegd:
a.
de gebruiksfunctiemaatschappelijke functie zwemwater,
b.
de gebruiksfunctie voormaatschappelijke functie drinkwateronttrekking <voor de
rijkswateren> voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water en van waaruit
dagelijks meer dan 10 m3 water wordt onttrokken, of van waaruit water wordt onttrokken voor
meer dan 50 personen,128 en
c.
de maatschappelijke functie schelpdierwater.
2.
Het nationale waterprogramma bevat de aanwijzing van:
a.
oppervlaktewaterlichamen die in beheer zijn bij het Rijk, waarbij kunstmatige of sterk
veranderde oppervlaktewaterlichamen worden aangewezen in overeenstemming met artikel 4,
derde lid, van de kaderrichtlijn water,
b.
waterwinlocaties in de waterlichamen, bedoeld onder a,
en c. schelpdierwateren in de waterlichamen, bedoeld onder a.
3.
a.

2. Het nationaalnationale waterprogramma bevat, gerangschikt naar stroomgebiedsdistrict: 129
maatregelen als bedoeld in artikel 11 van de kaderrichtlijn water,

b.
maatregelen als bedoeld in de artikelen 4, vijfde lid, en 6, eerste lid, van de
grondwaterrichtlijn, c. doelstellingen en maatregelen als bedoeld in artikel 7 van de richtlijn
overstromingsrisico’s130.en
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131 132 133

-

“In het plan worden voorts opgenomen:

a. de stroomgebiedbeheerplannen voor de stroomgebieddistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems, voor zover
die betrekking hebben of mede betrekking hebben op het Nederlandse grondgebied;”
lid 3, sub b: vervalt. Het strategische aspect hiervan komt terug in de omgevingsvisie. De uitwerking hiervan in het
WaB komt wel terug (zie hierna):
“In het plan worden voorts opgenomen: …b. het Noordzeebeleid;
lid 3, sub c Wtw vervalt. De specificatie hiervan door art. 4.7-4.8 WaB komt wel terug.
“In het plan worden voorts opgenomen: …c. de functies van de rijkswateren.”;
Volgens de notitie Uitwerking planstelsel voor het waterdomein in de Omgevingswet (juli 2012) krijgt de
aanwijzing van functies van rijkswateren een plaats in een waterprogramma van het Rijk.
124 NB overgangsrecht zie art 8.1a Wtb.
125

-

art. 4.6, lid 3, WaB vervalt. Regeling van de indeling van het plan is strikt genomen overbodig.
"De onderdelen van het nationale waterplan die dienen ter uitvoering van de kaderrichtlijn water, de
richtlijn overstromingsrisico’s en de kaderrichtlijn mariene strategie vormen afzonderlijke delen van dat
plan. Hieronder vallen in ieder geval:

a. de doelstellingen en maatregelen, bedoeld in het eerste lid, alsmede een overzicht van de financiële
middelen die voor de uitvoering van die maatregelen nodig zijn, en
b. de goede milieutoestand, de milieudoelen met bijbehorende indicatoren en het programma van
maatregelen, bedoeld in het tweede lid."
126
art. 4.16 WaB kan vervallen, omdat dezelfde eisen al gelden voor het nationaal waterprogramma waar het
voormalige beheerplan onderdeel van uit gaat maken:
1. De in het beheerplan voor de rijkswateren op te nemen doelstellingen en maatregelen omvatten,
gerangschikt naar stroomgebieddistrict, in elk geval:
a. maatregelen als bedoeld in artikel 11 van de kaderrichtlijn water;

b. doelstellingen en maatregelen als bedoeld in artikel 7 van de richtlijn overstromingsrisico’s;
c.
aanvullende maatregelen op het programma van maatregelen, bedoeld in artikel 4.6, tweede lid, onderdeel
bdoelstellingen en maatregelen als bedoeld in artikel 7 van de richtlijn overstromingsrisico’s.
2.Artikel 4.6, eerste lid, laatste volzin, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing, met

127

uitzondering van de onderdelen die dienen ter uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie.
art. 4.17 WaB kan vervallen, omdat het voormalige beheerplan voor de rijkswateren onderdeel wordt van

4.

De onderdelen van het nationale waterprogramma:

-

Voor zover het nationale waterplan voorziet in aanvullende toekenning van de functie zwemwater in het
beheerplan voor de rijkswateren, is artikel 4.8 van overeenkomstige toepassing op die toekenning, met
dien verstande dat voor «Onze Ministers» wordt gelezen: Onze Minister.
128 Vgl. art. 4.7 WaB.
Implementatie art. 7, lid 1, KRW: De lidstaten wijzen binnen elk stroomgebiedsdistrict aan:
alle waterlichamen die voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water worden gebruikt en
dagelijks gemiddeld meer dan 10 m3 per dag leveren of meer dan 50 personen bedienen, alsmede de voor dat
toekomstig gebruik bestemde waterlichamen.
129

Zie noot hiervoor. Vgl. art. 4.6, lid 1, WaB.
Relatie orbp en Nwp en regionaal waterplan nog verder bekijken.
131
art. 4.6, lid 3, WaB vervalt. Regeling van de indeling van het plan is strikt genomen overbodig.
130

-

"De onderdelen van het nationale waterplan die dienen ter uitvoering van die uitvoering geven aan de

kaderrichtlijn water, en de richtlijn overstromingsrisico’s en de kaderrichtlijn mariene strategie
vormen afzonderlijke delen van dat planprogramma. Hieronder vallen in ieder geval:

a. de doelstellingen en maatregelen, bedoeld in het eerste lid, alsmede een overzicht van de financiële
middelen die voor de uitvoering van die maatregelen nodig zijn, en

b. de goede milieutoestand, de milieudoelen met bijbehorende indicatoren en het programma van
maatregelen, bedoeld in het tweede lid." de maatregelen, bedoeld in het derde lid.

5.

Artikel 4.6 is van overeenkomstige toepassing op de vastlegging van de maatschappelijke

2.

Artikel 4.2 is van overeenkomstige toepassing op de vastlegging van de gebruiksfunctiefunctie
zwemwater in het nationaalnationale waterprogramma, waarbij voor “gedeputeerde staten ” wordt
gelezen: Onze Ministers.
gelezen: Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers die het aangaat.
Artikel 4.13 (overzicht toestandsklasse nationaal waterprogramma)
Het nationale waterprogramma bevat een overzicht van de toestandsklasse per stof en
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kwaliteitselement van elk oppervlaktewaterlichaam, waarop het programma betrekking heeft,
bepaald over de voorgaande programmaperiode in overeenstemming met het
monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 10.11.
Artikel 4.74.14 (waterprogramma's: vrijstellingen en uitzonderingen134) [art. 2.24,
eerste lid, Ow]Met betrekking tot de in de) Voor de in de waterbeheerprogramma’s, regionale
waterprogramma’s, stroomgebiedsbeheerplannen135 en regionale136 het nationale
waterprogramma's op te nemen doelstellingen en maatregelen als bedoeld in de artikelen 4.3,
eerste lid, 4.4, derde lid, en 4.12, derde lid, kan gebruik worden gemaakt van:
a.
te nemen doelstellingen en maatregelen kan gebruik worden gemaakt vande mogelijkheden
tot de verlening van vrijstellingen, respectievelijkof toestemmingen als bedoeld in artikel 11, derde
lid, onderdeelonder e, laatste volzin, respectievelijk onderdeelen onder j, van de kaderrichtlijn water,
alsmede artikel
b.
de mogelijkheden van artikel 6, tweede lid, van de grondwaterrichtlijn, en
c.
6, tweede lid, van de grondwaterrichtlijn en van de mogelijkheid tot het toepassen van
uitzonderingen als bedoeld in hetartikel 6, derde lid, onder a tot en met f, van dat artikel.137 138van
de grondwaterrichtlijn.
Artikel 4.8 -Artikel 4.94.15 (termijn operationeel) [art. 3.12, Ow]
1.
Maatregelen als bedoeld in artikel 11 van de kaderrichtlijn water zijn, die op grond van
artikel 4.3, eerste lid, onder a, artikel 4.4, derde lid, onder a, of artikel 4.12, derde lid, onder a, zijn
opgenomen in een waterbeheerprogramma, een regionaal waterprogramma of het nationale
waterprogramma, zijn operationeel uiterlijk drie jaar na de actualisatie, bedoeld in artikel PM139,
bedoelde zesjaarlijkse herziening van het maatregelenprogramma operationeel8.13, tweede lid,
van het Omgevingsbesluit.
2.
Het programma van maatregelen mariene strategie, bedoeld in artikel 4.5,4.9, is
operationeel uiterlijk een jaar na de in artikel PM140, bedoelde zesjaarlijkse herziening
operationeel.actualisatie, bedoeld in artikel 8.11, tweede lid, van het Omgevingsbesluit.

132

art. 4.16 WaB kan vervallen, omdat dezelfde eisen al gelden voor het nationaal waterprogramma waar het
voormalige beheerplan onderdeel van uit gaat maken:
1. De in het beheerplan voor de rijkswateren op te nemen doelstellingen en maatregelen omvatten,
gerangschikt naar stroomgebieddistrict, in elk geval:

a. maatregelen als bedoeld in artikel 11 van de kaderrichtlijn water;
b. doelstellingen en maatregelen als bedoeld in artikel 7 van de richtlijn overstromingsrisico’s;
c. aanvullende maatregelen op het programma van maatregelen, bedoeld in artikel 4.6, tweede lid,
onderdeel b.

2.Artikel 4.6, eerste lid, laatste volzin, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing, met
133

uitzondering van de onderdelen die dienen ter uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie.
art. 4.17 WaB kan vervallen, omdat het voormalige beheerplan voor de rijkswateren onderdeel wordt van

het nationale waterprogramma:
Voor zover het nationale waterplan voorziet in aanvullende toekenning van de functie zwemwater in het
beheerplan voor de rijkswateren, is artikel 4.8 van overeenkomstige toepassing op die toekenning, met
dien verstande dat voor «Onze Ministers» wordt gelezen: Onze Minister.
134 Zie wijziging Wtb Stb 2012, 179. Artikel I, onder B, C en D (wijziging artikelen 4.6, 4.11 en 4.16
Waterbesluit)
“De wijziging van artikel 4.6, eerste lid, expliciteert dat naast de maatregelplicht en het lozingsverbod ten aanzien
van grondwater van de kaderrichtlijn water (artikel 11) en de grondwaterrichtlijn (artikel 6) ook de daarop
betrekking hebbende vrijstellingen, toestemmingen en uitzonderingen van toepassing zijn. Daardoor kan er geen
twijfel over ontstaan dat daar in voorkomende gevallen een beroep op kan worden gedaan, onder de voorwaarden
van de richtlijnen. Dit wordt tevens verduidelijkt in het kader van regels voor regionale waterplannen (artikel 4.11,
tweede lid) en de beheerplannen voor rijkswateren (artikel 4.16, tweede lid). Hoewel deze laatste plannen gelet op
de bestuurlijke organisatie van het grondwaterbeheer in beginsel geen betrekking hebben op grondwater kan dit ook
niet geheel en al bij voorbaat worden uitgesloten (de tekst van artikel 4.16, eerste lid, onder a, sluit dit ook niet uit,

135
136

Nog bekijken irt nieuwe indeling waterprogramma’s.
Vgl. art. 4.6, lid 1, laatste volzin
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door de algemene verwijzing naar maatregelen als bedoeld in artikel 11 van de kaderrichtlijn water. Dit omvat ook
maatregelen met betrekking tot grondwater). Om zeker te stellen dat de eerdergenoemde vrijstellingen,
toestemmingen en uitzonderingen ook van toepassing zijn indien in de nationale beheerplannen maatregelen ten
aanzien van grondwater zouden worden opgenomen, is de verduidelijking ook opgenomen in artikel 4.16, tweede
lid, van het besluit.”Beter alternatief voor een algemene term die het onderstaande dekt?
WaB137 art. 4.6, lid 1, laatste volzin WaB
138
Vgl art 3.20nieuw en 8.1a wtb over mariene strategie. Check achtergrond van splitsen in huidige regeling?
In 1 artikel regelen voor alle relevante programma’s of per programma uitsplitsen. PM 139 Pm artikel
Omgevingsbesluit.
140
Pm artikel Omgevingsbesluit.

§4.1.2. 4.2.2 Programma’s in relatie tot omgevingswaarden enof andere doelstellingen voor de fysieke
leefomgeving
§4.1.2.1. 4.2.2.1 Oppervlaktewater
Artikel 4.104.16 (omgevingswaarden oppervlaktewater en waterprogramma’s)[art. 2.24,
eerste lid, Ow]
Bij de vaststelling van een waterbeheerprogramma, een regionaal waterprogramma, een
stroomgebiedsbeheerplan of het nationaal waterprogramma neemt141 het vaststellende
bestuursorgaan142 voor elk daarin opgenomen oppervlaktewaterlichaam de in artikel 2.10 bepaalde
omgevingswaarde in acht.
§4.1.2.2. Grondwater
Artikel 4.11 (omgevingswaarde grondwater en waterprogramma’s) [art. 2.24, eerste lid,
Ow]
Bij de vaststelling van een regionaal waterprogramma nemen gedeputeerde staten voor elk daarin
opgenomen grondwaterlichaam de in artikel 2.13 bepaalde omgevingswaarde in acht.
§4.1.2.3. Waterwinlocaties
Artikel 4.12 (omgevingswaarden143 drinkwater144 onttrekking oppervlaktewater en
waterprogramma’s) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
1.
Bij de vaststelling vanTenzij een uitzonderingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 2.13, eerste
lid, artikel 2.18, tweede tot en met vijfde lid, artikel 2.18a, of artikel 4.21, tweede of derde lid van
toepassing is, wordt met een waterbeheerprogramma , een regionaal waterprogramma, een
stroomgebiedsbeheerplan ofen het nationaalnationale waterprogramma houdt het vaststellende
bestuursorgaan145 voor elkeelk van de daarin <op grond van artikel 3.x en 3.y146> opgenomen
waterwinlocatie waar oppervlaktewater wordt onttrokken147, rekening met148 de in artikel 2.16
bepaalde omgevingswaarden.op grond van artikel 4.4, tweede lid, onder a, en artikel 4.12, tweede
lid, onder a, opgenomen oppervlaktewaterlichamen voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in
de artikelen 2.11 en 2.12.
2.
Bij de vaststelling van een programma als bedoeld in het eerste lid, streeft het vaststellend
bestuursorgaan149 naar een verbetering van de kwaliteit van elk daarin opgenomen
oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam waarin een waterwinlocatie is gelegen, en van elk
daarin opgenomen oppervlaktewaterlichaam waaruit na oeverinfiltratie op een waterwinlocatie water
wordt onttrokken, om het niveau van zuivering dat is vereist voor de bereiding van voor menselijke
consumptie bestemd water te verlagen.In afwijking van het eerste lid, wordt met een programma als
bedoeld in het eerste lid, dat voor een periode die na 21 december 2021 begint, op 22 december
2027 voldaan aan de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, onder a, voor zover het
142

Vraag naar systeemkeuze: aansluiten bij bevoegd gezag of bij programma vaststellende bestuursorgaan., voorstel:
systeem,waarin onderscheid wordt gemaakt tussen: -programma vaststellend bestuursorgaan dat omgevingswaarden
daarbij in acht neemt en bevoegd gezag dat via vergunningvelening rekening houdt met de waterplannen bij
beoordeling aanvraag voor een wateractiviteit, die rekening houdt met de waterprogramma’s. Bespreekpunt
143 Bedoeling is dat voor elke concentratie een aparte omgevingswaarde wordt geformuleerd. Maart 2015
besproken met domein: klopt.
Op verzoek voorlopig toegevoegd. Nb nog wel check of dit alleen ziet op drinkwater.
149
Nb welke term moet hier worden ingevuld? Bevoegd gezag of vaststellend bestuursorgaan? Bespreekpunt EB
en domein. NB onderdeel van wijzigingsbesluit Bkmw 2009.
144

38

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

de stoffen betreft, waarvoor dat in bijlage III bij dit besluit is bepaald.

3.

Bij de vaststelling van een programma als bedoeld in het eerste lid, zorgt het vaststellende
bestuursorgaan voor elk daarin opgenomen waterlichaam waarin een waterwinlocatie is gelegen,
ervoor, dat een zodanige achteruitgang van de kwaliteit van dat waterlichaam wordt voorkomen,
141

Pm juiste term.
. In het Bkmw 2009 wordt deze verplichting neergelegd bij “het bevoegd gezag. Systeemvraag: in deze en
andere vergelijkbare artikelen, ook op het gebied van zwemwater, is de vraag of dit gekoppeld kan worden aan het
programma vaststellend bestuursorgaan. . Bespreekpunt o.a. Omgevingsbesluit en domein.
146 In toelichting verwijzen naar equivalent van art 4.5 en 4.10 Waterbesluit, waarin oppervlaktewaterlichamen
145

en grondwaterlichamen worden aangewezen. Ogv huidige art 4.7 en 4.12 Waterbesluit vindt functietoekenning
voor drinkwater plaats. In Bkl invoegen of hier of via aparte instructieregel.. PM
147 Nb is reikwijdte van art 7 Krw niet breder, dan de vergelijkbare bepaling in Bkmw 2009? pm

§ 4.2.2.2 Grondwater
Artikel 4.17 (omgevingswaarde grondwater en waterprogramma’s)
Tenzij een uitzonderingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, artikel 2.18, tweede tot en
met vijfde lid, artikel 2.18a, of artikel 4.21, tweede of derde lid van toepassing is, wordt met een
regionaal waterprogramma voor elk van de daarin op grond van artikel 4.4, tweede lid, onder b,
opgenomen grondwaterlichamen voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 2.14 en
2.15.
§ 4.2.2.3 Waterwinlocaties
dat150 het niveau van zuivering dat bij de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water
wordt toegepast, moet worden verhoogd.Artikel 4.18 (omgevingswaarden oppervlaktewater
voor de bereiding van voor
menselijke consumptie bestemd water en waterprogramma’s)
Tenzij een uitzonderingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, artikel 2.18, tweede tot en
met vijfde lid, artikel 2.18a, of artikel 4.21, tweede of derde lid, van toepassing is, wordt met een
waterbeheerprogramma, een regionaal waterprogramma, een stroomgebiedsbeheerplan en het
nationale waterprogramma voor elk van de daarin op grond van artikel 4.4, tweede lid, onder c, en
artikel 4.12, tweede lid, onder b, opgenomen waterwinlocaties waar water uit oppervlaktewater wordt
onttrokken, voldaan aan de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.16.
§4.1.2.4. 4.2.2.4 Geen achteruitgang, tijdelijke achteruitgang, ombuiging significante en stijgende
trends, geen bacteriële besmetting schelpdierwater
Artikel 4.134.19 (geen achteruitgang kwaliteit en verbetering van de kwaliteit
vanwege vermindering zuiveringsinspanning) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
1.
EenMet een waterbeheerprogramma, een regionaal waterprogramma, een
stroomgebiedsbeheerplan en het nationaal waterprogramma151 bevatten de maatregelen ter
voorkoming van de achteruitgang van de toestand 152 van <alle> oppervlaktewaterlichamen en
grondwaterlichamen die in verband met de uitvoering van de verplichtingen van de kaderrichtlijn
water153 zijn aangewezen.nationale waterprogramma wordt gestreefd naar een verbetering van de
kwaliteit van elk daarin opgenomen:
a.
oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam waarin een waterwinlocatie ligt, en
b.
oppervlaktewaterlichaam waaruit na oeverinfiltratie op een waterwinlocatie water wordt
onttrokken, om het niveau van zuivering van het onttrokken water dat is vereist voor de bereiding
van voor menselijke consumptie bestemd water te verlagen.
2.
Achteruitgang van een toestand is toegelaten, voor zover dit overeenkomstig artikel 4, zesde,
zevende en achtste lid, van de kaderrichtlijn water, op grond van artikel 4.140 is bepaald.Met een
programma als bedoeld in het eerste lid, wordt voor elk daarin opgenomen
151

Iom beleid juiste programma invullen.
NB Zaak C 461/13 HvJ met prejudiële vragen over begrip geen achteruitgang irt toestandsklassen.
153
Zo mogelijk specificeren en verwijzen naar artikelen rtl. Pm.
152
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oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam waarin een waterwinlocatie ligt, een zodanige
achteruitgang van de kwaliteit van dat waterlichaam voorkomen, dat het risico bestaat dat het niveau
van zuivering van het onttrokken water dat bij de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd
water wordt toegepast, moet worden verhoogd.
Artikel 4.14 (tijdelijke achteruitgang en uitzondering 4.20 (geen achteruitgang toestand)
[art. 2.24, eerste lid, Ow]154
1.
Een tijdelijkeMet een waterbeheerprogramma, een regionaal waterprogramma, een
stroomgebiedsbeheerplan en het nationale waterprogramma wordt de achteruitgang van de
chemische en ecologische toestand van <alle>de oppervlaktewaterlichamen en de chemische
toestand en kwantitatieve toestand van <alle> grondwaterlichamen is toegelaten als155:voorkomen.
2.
De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt voor de oppervlaktewaterlichamen en
grondwaterlichamen die op grond van artikel 4.4, tweede lid, of artikel 4.12, tweede lid, zijn
aangewezen in het regionale waterprogramma, of het nationale waterprogramma.
Artikel 4.21 (uitzonderingsmogelijkheden geen achteruitgang)
1.
Op het bereiken van de doelstelling, bedoeld in artikel 4.20, eerste lid, kan alleen een
uitzondering worden gemaakt voor zover dat is toegestaan volgens de kaderrichtlijn water.
2.
Het eerste lid geldt voor gevallen waarin:
a.
dezede achteruitgang het resultaat is van omstandigheden die zich door een natuurlijke
oorzaak of overmacht voordoen en die uitzonderlijk zijn of niet redelijkerwijzeredelijkerwijs waren te
voorzien, met name extreme overstromingen en lange droogteperioden, of het gevolg zijn van
omstandigheden die zijn veroorzaakt door redelijkerwijs niet te voorziene ongevallen,

b.
aan de voorwaarden van artikel 4, zesde en achtste lid, van de kaderrichtlijn water is
voldaan, en
en
c.

de motivering voor dat waterlichaam wordt opgenomen in het eerstvolgende nationale

c.

de reden van de afwijking voor dat waterlichaam wordt vermeld in het eerstvolgende
stroomgebiedsbeheerplanwaterprogramma, als het rijkswateren betreft, of in het eerstvolgende
regionale waterplanwaterprogramma, als het regionale wateren of grondwater betreft.
3.
2. Een achteruitgang van de toestand van een waterlichaam is toegelaten als:Het eerste lid
geldt ook voor gevallen waarin:
a.
het niet voorkomen van die achteruitgang het gevolg is van nieuwe veranderingen van de
fysische kenmerken van een oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de stand van
grondwaterlichamen, of het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van
een oppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame
activiteiten van menselijke ontwikkeling,
b.
aan de voorwaarden van artikel 4, zevende en achtste lid, van de kaderrichtlijn water is
voldaan,
en
c.
de reden van de afwijkingmotivering voor dat waterlichaam is vermeldopgenomen in het
stroomgebiedsbeheerplannationale waterprogramma, als het rijkswateren betreft, of in het regionale
waterplanwaterprogramma, als het regionale wateren of grondwater betreft.
Artikel 4.154.22 (ombuiging significante en stijgende trends) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
1.
Bij de vaststelling vanMet een regionaal waterprogramma houden156 provinciale staten
rekening met de volgende doelstelling:wordt bereikt dat in een grondwaterlichaam vinden geen
significante en aanhoudend stijgende trends plaatsals bedoeld in artikel 2, onder 3, van de
grondwaterrichtlijn plaatsvinden in de concentraties van verontreinigende stoffen, groepen
verontreinigende stoffen of indicatoren van verontreiniging, die een significant schaderisico
opleveren voor de

156

PM: juiste terminologie.
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150

In het Bkmw 2009 opgenomen passage” dat het risico bestaat dat” komt niet uit de richtlijn. Bovendien
komt het de leesbaarheid van de bepaling niet ten goede. Voorstel passage weglaten.
154
Check grondslag.
155
Voorstel: systeem behouden tot alleen vermelden aanhef van een deel van uitzondering en voor rest verwijzen naar
Krw. Dat geeft enige duiding van de inhoud, zonder de erg lange artikelen over te schrijven vanuit de richtlijn.
Bespreekpunt hbjz. kwaliteit van een aquatisch of terrestrisch ecosysteem, de menselijke gezondheid of

voor het rechtmatig gebruik, feitelijk of potentieel, van het watermilieumilieu.
2.
Een significante en aanhoudend stijgende trend levert een significant schaderisico als bedoeld
in het eerste lid, op, als het beginpunt voor een trendomkering wordt of dreigt te worden
overschreden, en niet de overeenkomstig de vereiste maatregelen, bedoeld in artikel 5, tweede lid,
van de grondwaterrichtlijn vereiste maatregelenniet worden genomen.
3.
Het beginpunt voor een trendomkering, bedoeld in het tweede lid, bedraagt 75 procent van de
concentraties157 die in bijlage VI, tabellen 1 en 2, bij dit besluit zijn opgenomen.% van de
concentraties, bedoeld in bijlage IV, tabellen A en B, bij dit besluit.
Artikel 4.23 (bijzondere verplichting ombuiging significante en stijgende trends)
1.

4.

VanOp het bereiken van de doelstelling kan, bedoeld in artikel 4.22, eerste lid, wordt
voor het percentage, bedoeld in het derde lid vermelde percentage worden afgeweken als: a.van
dat artikel, een uitzondering gemaakt als sprake is van een situatie als bedoeld in bijlage IV, deel
B, punt 1, onder ca, vanb, of c, bij de grondwaterrichtlijn,.
2.
b. De motivering is opgenomen in het regionale waterprogramma voor een grondwaterlichaam
een hoger percentage is vermeld,.

c.

is voldaan aan alle voorwaarden van de in onderdeel a genoemde bepaling, en

Artikel 4.24 (geen bacteriële besmetting schelpdierwater)

d.

de reden van de afwijking is vermeld in het in onderdeel b bedoelde programma.Met een
waterbeheerprogramma, een regionaal waterprogramma, een stroomgebiedsbeheerplan of het
nationale waterprogramma wordt voor elk van de daarin op grond van artikel 4.12, tweede lid, onder
c, als schelpdierwater opgenomen oppervlaktewaterlichaam, bereikt dat geen bacteriële besmetting
aanwezig is in een mate die schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Afdeling 4.24.3 Actieplannen geluid
Artikel 4.15a (actieplan geluid gemeente) [art. 2.26 Ow]4.25 (plandrempel)
1.
Een actieplan als bedoeld in de artikelen 3.6, eerste lid, 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste lid, van
de wet bevat een plandrempel, zijnde een daarbij aangegeven geluidbelasting en geluidbelasting
Lnight, van geluidgevoelige gebouwen en locaties, bij overschrijding waarvan maatregelen moeten
worden opgenomen in het actieplan.
2.
De plandrempel kan voor verschillende categorieën van gevallen verschillend zijn.
Artikel 4.26 (actieplan geluid gemeente)
1.
Een actieplan geluid als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, van de wet bevat in elkieder geval:

a.
een beschrijving van de geluidbronnen, genoemd in dat artikellid genoemde geluidbronnen,
die binnen het gemeentelijk grondgebied liggen,
b.
een vermelding van de instanties bij wie die geluidbronnen in beheer zijn,
c.
een beschrijving van het wettelijk kader over geluidbelasting door die
geluidbronnen, d. een samenvatting van de gegevens die zijn vervat in de
geluidbelastingkaart of geluidbelastingkaarten waarop het actieplan berust,
e.
een beschrijving van het beleid voor de eerstkomende vijf jaren en, voor zover redelijkerwijs

e.

een beschrijving van het beleid voor de eerstkomende vijf jaren en, voor zover
redelijkerwijs mogelijk, voor de vijf jaren daarna, om de geluidbelasting vanwegeen de
geluidbelasting Lnight die veroorzaakt wordt door de betrokken geluidbron of geluidbronnen te
beperken,
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f.

een beschrijving van de wijze waarop de gelegenheid is geboden om zienswijzen over het
ontwerp van het actieplan naar voren te brengen,

g.

een inhoudelijke reactie op de onder f bedoelde zienswijzen,

h. een overzicht van belangrijke infrastructurele werken die in de komende vijf jaar
zijn voorgenomen en andere belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op
de geluidhindersituatie,
f.

i. een overzicht van bestaande en in voorbereiding of uitvoering zijnde
bron- en overdrachtsmaatregelen over de betrokken geluidbron of geluidbronnen,
g.

j. een overzicht en een beoordeling van het aantal bewoners van woningen dat door geluid als
gevolg van de betrokken geluidbron of geluidbronnen wordt gehinderd of ernstig gehinderd of van wie
daardoor de slaap wordt verstoord,
i.
k. een planning van de voorgenomen maatregelen en een schatting van het effect daarvan op
hetom de geluidbelasting en de geluidbelasting L night
in de komende vijf jaar terug te dringen, waarbij een relatie wordt gelegd met de plandrempel en
een schatting wordt gegeven van het effect van de maatregelen op het aantal bewoners van
woningen, bedoeld in onderdeel j,
h.

l. financiële informatie over de voorgenomen maatregelen, voor zover deze
beschikbaar en openbaar is,
j.

k.

m.

l.

n.

m.

o.

de situaties waarin de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op grond van de Wet
luchtvaart of de Wet geluidhinder wordt overschreden,
de situaties waarin ook de waarde wordt overschreden die op grond van de Wet
geluidhinder bij de vaststelling van een hogere waarde niet mag worden overschreden,
een evaluatie van de uitvoering en de resultaten van het vorige
actieplan, en pn. een beknopte samenvatting van de onder a tot en met no
bedoelde elementen.
2.
Bij de beschrijving van het beleid, bedoeld in het eerste lid, onder e, wordt in elkieder
geval aandacht besteed aan de bescherming van stille gebieden, waarbij onder stille
gebieden worden verstaanzijnde:
a.
de bij omgevingsplan als zodanig aangewezen gebieden, en

157

In lijn met gebruik van het begrip concentratie bij oppervlaktewater is ook hier dezelfde term gehanteerd. Zie
ook NvT bij Bkmw 2009 p. 90, waarin ook wordt gesproken over concentraties.

b.
overige gebieden waarin de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in verband met geluid
bijzondere bescherming nodig heeft.
Artikel 4.15b4.27 (actieplan geluid provincie) [art. 2.26 Ow]
1.
Een actieplan geluid als bedoeld in artikel 3.8,3.9, eerste lid, van de wet bevat de elementen,
bedoeld in artikel 4.15a, onder c tot en met p, naast een beschrijving van de in dat artikellid
genoemde geluidbronnen binnen het provinciale grondgebied en, een vermelding van de instantie
bij wie die geluidbronnen in beheer zijn en de elementen, bedoeld in artikel 4.26, onder c tot en met
n.
2.
Bij de beschrijving van het beleid, bedoeld in artikel 4.15a,4.26, eerste lid, onder e, wordt
in elkieder geval aandacht besteed aanbetrokken de bescherming van stille gebieden, waarbij
onder stille gebieden worden verstaanzijnde:
a.
de op grond van artikel 6.57.10, eerste lid, bij omgevingsverordening aangewezen gebieden, en
b.
overige gebieden waarin de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in verband met geluid
bijzondere bescherming nodig heeft, waaronder de gebieden die als zodaning zijn aangewezen bij
een omgevingsplan en die gelegen zijn binnen een agglomeratie als bedoeld in artikel 10.34, eerste
lid, die als zodanig zijn aangewezen bij een omgevingsplan.10.32.
Artikel 4.15c4.28 (actieplan geluid Rijk) [art. 2.26 Ow]
1.
Een actieplan geluid als bedoeld in artikel 3.9,3.10, eerste lid, van de wet bevat naast een
beschrijving van de in dat artikellid genoemde geluidbronnen en, een vermelding van de instanties
bij wie die geluidbronnen in beheer zijn en bevat de elementen, bedoeld in artikel 4.26, eerste lid,
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onder c tot en met n.
2.
Bij het opstellen van het actieplan worden de resultaten van de evaluatie, bedoeld in artikel
11.3, derde lid, van de Wet milieubeheer betrokken.

3.

2.

In het actieplan wordt aangegevenvermeld of het voornemen bestaat om de
geluidproductieplafonds voor wegen en spoorwegen aan te passen aan het beleid om de
geluidbelasting vanwege de betrokken geluidbron of geluidbronnen te beperken.
4.
3. Het actieplan bevat ook:
a.
een overzicht van de geldende overschrijdingsbesluiten, bedoeld in artikel 11.49 van de
Wet milieubeheer158,,
b.
een beschrijving van de ontwikkelingen van het bronbeleid en andere relevante ontwikkelingen
die van invloed kunnen zijn op een of meer van de geldende overschrijdingsbesluiten,
die van invloed kunnen zijn op geldende overschrijdingsbesluiten,
c.
een motivering of de in onderdeel b bedoelde ontwikkelingen, bedoeld onder b,
aanleiding geven tot intrekking of wijziging van geldende overschrijdingsbesluiten, en
d.
wijziging van een of meer van de geldende overschrijdingsbesluiten, en d. de planning van de
sanering voor de eerstvolgende vijf jaar.

Afdeling 4.4 Beheerplannen Natura 2000-gebieden
Artikel 4.15d (plandrempel) [art. 2.26 Ow]4.29 (beheerplan Natura 2000)

1.

In een actieplan geluid als

Een beheerplan Natura 2000 bevat in ieder geval een beschrijving van de voor het Natura 2000gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen:
a.
nodige instandhoudingsmaatregelen, bedoeld in de artikelen 4.15a tot en met 4.15c wordt een
plandrempel aangegeven, zijnde een daarbij aangegeven geluidbelasting en geluidbelasting L night,
vanwege de betrokken geluidbron of geluidbronnen, van geluidgevoelige objecten.

2.

De plandrempel kan voor verschillende categorieën van gevallen verschillend
worden vastgesteld.

3.

In het actieplan wordt in elk geval aangegeven welke maatregelen worden overwogen of
in uitvoering zijn om overschrijdingen van de plandrempel te voorkomen of ongedaan te
maken3, eerste lid en tweede lid, onderdelen b, c en d, en 4, eerste lid, eerste zin, en tweede lid,
van de vogelrichtlijn en artikel 6, eerste lid, van de habitatrichtlijn en passende maatregelen,
bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de habitatrichtlijn, en
b.
de beoogde resultaten van de maatregelen, bedoeld onder a.

Artikel 4.15f (elektronische vaststelling actieplan) [art. 2.26 Ow]
Een actieplan geluid wordt elektronisch vastgesteld.4.30 (vaststelling eerste beheerplan Natura
2000)
Het eerste beheerplan Natura 2000 wordt vastgesteld uiterlijk drie jaar na dagtekening van het besluit
tot aanwijzing van een gebied als Natura 2000-gebied, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet
natuurbescherming.
Artikel 4.15g (nadere regels) [art. 2.24, tweede lid, Ow]

1.

Bij ministeriële regeling worden dosis-effectrelaties vastgesteld op basis waarvan het
percentage bewoners van woningen per geluidbelastingklasse dat door een of meer geluidbronnen
wordt gehinderd of ernstig gehinderd of van wie daardoor de slaap wordt verstoord als bedoeld in
artikel
4.15a, onder j, wordt bepaald.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over actieplannen geluid
ter uitvoering van door de Europese Commissie opgestelde richtsnoeren als bedoeld in bijlage
V, onderdeel 4, bij de richtlijn omgevingslawaai.
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Afdeling 4.3 Beheerplannen Natura 2000-gebieden4.5 Programmatische aanpak stikstof
[Gereserveerd]
Afdeling 4.4 Verplicht programma bij dreigende overschrijding omgevingswaarde
Artikel 4.16 (bestuursorgaan voor programma’s luchtkwaliteit) [art. 3.10, tweede lid,
Ow]
Onze Minister stelt een programma als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de wet vast gericht op
het voldoen aan de volgende omgevingswaarden:

a.

voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) de in artikel 2.6, tweede lid, onderdelen b en
c, genoemde omgevingswaarden,

b.

voor ozon de in artikel 2.8 genoemde omgevingswaarden.

159

Artikel 4.17 (eisen aan programma’s luchtkwaliteit) [art. 2.24, eerste lid, Ow]

1.

Als aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden genoemd in de artikelen
2.4 tot en met 2.8, bevat een programma als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van de wet de
gegevens, genoemd in bijlage XV, deel A, van de richtlijn luchtkwaliteit.

160

2.

Een programma gericht op het voldoen aan de volgende omgevingswaarden bevat de
daarbij genoemde maatregelen:

a.

voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) de omgevingswaarde genoemd in artikel 2.6,
tweede lid, onderdeel c: alle nodige maatregelen die geen onevenredige kosten meebrengen,

b.

voor ozon de omgevingswaarden genoemd in artikel 2.8, eerste lid, onderdelen a en c:
alle nodige maatregelen die geen buitensporige kosten meebrengen,

c.

voor ozon de omgevingswaarden genoemd in artikel 2.8, eerste lid, onderdelen b en d:
kosteneffectieve maatregelen, als wel wordt voldaan wordt aan de in artikel 2.8, eerste lid,
onderdelen a respectievelijk c, genoemde omgevingswaarden,

d.

voor gevaarlijke stoffen in de lucht de omgevingswaarden genoemd in artikel 2.9: alle
nodige maatregelen die geen onevenredige kosten meebrengen, met name gericht op de grootste
emissiebronnen.161

159

Nader bezien voor andere omgevingswaarden
N.B. Dus niet voor dreigende overschrijding. Meer lastenluwe implementatie. De richtlijn verplicht nl. alleen
een plan bij overschrijding en stelt dus geen eisen aan een plan bij dreigende overschrijding. Alternatief: één set
eigen geldt voor zowel programma’s bij overschrijding als bij dreigende overschrijding.
160
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De nuance tussen de verschillende type kosten is afkomstig uit art. 16 rl. luchtkwaliteit. Vgl. huidig Besluit
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HOOFDSTUK 5 INSTRUCTIEREGELS OVER OMGEVINGSPLANNEN

Afdeling 5.1 Instructieregels overmet het oog op de evenwichtige toedeling van functies
aan locaties (incl. binnenplanse beoordelingsregels afwijkactiviteit)
Een belangrijk deel van de instructieregels in dit hoofdstuk is een voortzetting van de instructies die worden
gegeven in het Besluit algemene bepalingen ruimtelijke ordening (Barro). In veel gevallen is in het Barro bepaald
dat de instructieregel alleen op een nieuwe ontwikkeling of nieuwe bebouwing van toepassing is. In een aantal
gevallen is in het Barro bepaald dat een bestemmingsplan bij de “eerstvolgende herziening” in overeenstemming
met het Barro moet worden gebracht en in uitzonderingsgevallen geldt daarvoor een termijn van drie jaar na
inwerkingtreding van desbetreffende bepaling van het Barro. In dit besluit zijn de instructieregels vereenvoudigd
en geüniformeerd en wordt het moment waarop de instructieregel dient te toegepast niet in de afzonderlijke
bepalingen opgenomen. Het is de bedoeling dat door middel van overgangsrecht wordt geregeld wanneer de
verschillende instructieregels van toepassing zijn. Het
overgangsrecht zal in het Invoeringsbesluit worden opgenomen.

§5.1.1. 5.1.1 Algemene bepalingen

Artikel 5.1 (uitvoerbaarheid) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
Een omgevingsplan bevat geen regel waarvan op voorhand aannemelijk is dat deze niet kan
worden uitgevoerd.eerbiedigende werking)
De bepalingen in deze afdeling zijn, met uitzondering van de paragrafen 5.1.2, 5.1.4 en 5.1.6.3, niet
van toepassing op activiteiten die op grond van een omgevingsplan of een besluit op grond waarvan
van een omgevingsplan kan worden afgeweken al rechtmatig op een locatie aanwezig, in uitvoering
of toegestaan zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van de desbetreffende bepaling.
§5.1.2. 5.1.2 Waarborgen van de veiligheid
§5.1.2.1. Externe veiligheid 5.1.2.1 Algemene bepalingen
Artikel 5.2 (externe veiligheid bij bijzondere omstandigheden) [art. 2.24, eerste lid,
Ow]veiligheidsrisico’s van brand, ramp of crisis)
1.
In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met de mogelijkheden voorhet belang van:
a.
het voorkomen, beperken en bestrijden van een brand, een ramp of crisis en de geneeskundige
hulpverlening bij ongewone voorvallen,een crisis als bedoeld in
artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s,
b.
de mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen
bij een brand, ramp of crisis.162, en c. de geneeskundige hulpverlening aan
personen daarbij.
§ 5.1.2.2 Opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en windturbines
Artikel 5.3 (toepassingsgebied beslisregels externe veiligheid bij functietoedeling)
[art.kwetsbare gebouwen en locaties)
2.24, eerste lid, Ow]
1.
De artikelen 5.3a tot en met 5.8 zijnDeze paragraaf is van toepassing op het toelaten in een
omgevingsplan waarbij de volgende functies worden toegedeeld aan een locatie of daarbij behorende
regels worden gesteldvan:
a.
een beperkt kwetsbare, kwetsbare of zeer kwetsbare
functiegebouwen,

b.

een functie voor een activiteit met externe veiligheidsrisico's of een activiteit met
complexe externe veiligheidsrisico's. of b. beperkt kwetsbare of kwetsbare locaties.
2.
Als beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare functie worden aangewezen de functies in
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3.

Als functie voor een activiteit met externe veiligheidsrisico's en functie voor een activiteit met
complexe externe veiligheidsrisico’s
kwetsbare locaties worden aangewezen de functies voor activiteitengebouwen en locaties in bijlage
VIIIVI bij dit besluit.163
Artikel 5.3a (plaatsgebonden risico beperkt kwetsbare functies) [art. 2.24, eerste lid,
Ow]5.4 (toepassingsgebied activiteiten met (complexe) externe veiligheidsrisico’s)
1.
De artikelen 5.5 tot en met 5.16 zijn van toepassing op het toelaten in een omgevingsplan van
activiteiten met externe veiligheidsrisico's of complexe externe veiligheidsrisico’s.
2.
Als activiteiten met externe veiligheidsrisico's worden aangewezen de activiteiten in bijlage VII
bij dit besluit.
3.
Als activiteiten met complexe externe veiligheidsrisico’s worden aangewezen de activiteiten in
bijlage VIIa bij dit besluit.
Artikel 5.5 (plaatsgebonden risico: kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en locaties)
1.
In een omgevingsplan wordt voor een beperkt kwetsbare functie rekening gehouden met een
risicoafstand waar hetkwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen een
plaatsgebonden risico in acht genomen van ten hoogste een op de miljoen per jaar bedraagt.
2.
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar datop het overlijden van een onbeschermd en
onafgebroken aanwezig persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met
gevaarlijke stoffen bij een activiteit met externe veiligheidsrisico's of met complexe externe
veiligheidsrisico's.164
162

Nader bezien of toevoeging ‘als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's’ wezenlijk nodig is voor verwijzing naar de
begrippen ramp, crisis en geneeskundige hulpverlening.
163 Nader bezien hoe art. 14 Bevb geïntegreerd wordt. 1. Extra instructieregel 2. Als bouwen in de
belemmeringenstrook geen beperkingengebiedactiviteit is, kan dit wellicht als afwijkingsactiviteit terugkomen.

aanwezig persoon als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een
activiteit met externe veiligheidsrisico's of complexe externe veiligheidsrisico's.
3.
De risicoafstand, bedoeld het eerste lid wordt bepaald door overeenkomstige
toepassing van artikel 5.4.Het eerste lid is niet van toepassing als de activiteit betreft
vaarwegen behorende tot de binnenvaartroutes van het basisnet, met uitzondering van het
Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal.
4.
Het eerste lid is niet van overeenkomstige toepassing op een beperkt kwetsbare functie die
behoort tot een activiteit met externe veiligheidsrisico's of met complexe externe
veiligheidsrisico's.het toelaten van een risicoverhogend
bouwwerk in de directe omgeving van een buisleiding waardoor gevaarlijke stoffen worden
vervoerd als bedoeld in paragraaf 3.3.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
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Artikel 5.6 (plaatsgebonden risico: afstanden)
1.
Aan artikel 5.5, eerste lid, wordt voldaan door de volgende afstand in acht te nemen, als
het betreft:
a.
een activiteit met externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in de bijlage VII, onder A, bij dit besluit:
1o. de daarbij bepaalde afstand, of
2o. de afstand met het oog op het waarborgen van de veiligheid bedoeld in de daarbij genoemde
paragraaf van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover inachtneming van die afstand tot de
begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht niet mogelijk is,
b.
een activiteit met externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in de bijlage VII, onder B, bij dit
besluit:
de daarbij bepaalde afstand,
c.
een activiteit met complexe externe veiligheidsrisico’s: de afstand berekend volgens de bij
ministeriële regeling bepaalde methode, of
d.
het basisnet: de bij ministeriële regeling bepaalde afstand.
2.
Aan artikel 5.5, vierde lid, in samenhang met het eerste lid, wordt in ieder geval voldaan als
tot op een afstand van ten minste 250 meter van de buisleiding geen risicoverhogende bouwwerken
worden toegelaten.
Artikel 5.7 (plaatsgebonden risico: referentiepunten)
1.
De afstanden, bedoeld in artikel 5.6, gelden tot op de begrenzing van de locatie waar
het bouwen van kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen is toegelaten.
2.
In afwijking van het eerste lid gelden de afstanden voor zeer kwetsbare gebouwen tot op
de begrenzing van de locatie voor het verblijf van personen buiten het gebouw.
3.
In afwijking van het eerste lid gelden de afstanden voor kwetsbare locaties tot op de begrenzing
van de locatie voor het verblijf van personen.
Artikel 5.8 (plaatsgebonden risico: tijdelijke afwijking)
1.
In afwijking van artikel 5.5, eerste lid, kan in een omgevingsplan voor kwetsbare gebouwen of
locaties gedurende een periode van ten hoogste drie jaar een plaatsgebonden risico in acht worden
genomen van ten hoogste een op de honderdduizend per jaar, als na die periode wordt voldaan
aan dat lid.
2.
In afwijking van artikel 5.5, eerste lid, wordt gedurende een periode van ten hoogste drie jaar
een plaatsgebonden risico in acht genomen van ten hoogste een op de honderdduizend per jaar als
het betreft buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd als bedoeld in paragraaf
3.3.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving voor zover het betreft pijpleidingen als bedoeld in
artikel 92, onder a, van het Mijnbouwbesluit waarvan het plaatsgebonden risico in de loop der tijd
kleiner wordt.

Artikel 5.45.9 (plaatsgebonden risico: beperkt kwetsbare functies) [art. 2.24, eerste lid,
Ow]gebouwen en locaties)
1.
In een omgevingsplan wordt tot een kwetsbare functie ten minste een risicoafstand in acht
genomen waar het voor beperkt kwetsbare gebouwen en locaties rekening gehouden met een
plaatsgebonden risico ten hoogstevan een op de miljoen per jaar bedraagt.165.
2.
De risicoafstand wordt voor zover het voorval betreft een activiteit met externe
veiligheidsrisico's bepaald bij ministeriële regeling.In afwijking van het eerste lid wordt als de
activiteit betreft het opwekken van elektriciteit met een windturbine, bedoeld in paragraaf 3.3.5 van
het Besluit activiteiten leefomgeving, voor beperkt kwetsbare gebouwen en locaties een
plaatsgebonden risico in acht genomen van ten hoogste een op de honderdduizend per jaar.
3.
De risicoafstand wordt voor zover het voorval betreft een activiteit met complexe externe
veiligheidsrisico's berekend volgens een bij een ministeriële regeling bepaalde methode.Artikel 5.5,
derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
4.
In afwijking vanAan het eerste en tweede lid, kan, voor zover het betreft een activiteit met
externe veiligheidsrisico's als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van bijlage VIII bij dit besluit, een
kleinere afstand worden berekend volgens een bij ministeriële regeling bepaalde methode. [PSG 15
opslagen]166 wordt in ieder geval voldaan door overeenkomstige toepassing van de afstanden,
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bedoeld in artikel 5.6 en de begrenzing, bedoeld in artikel 5.7.

5.

Het eerste lid is

Artikel 5.10 (uitzondering voor gebouwen of locaties behorende bij activiteiten)
De artikelen 5.5, eerste lid, en 5.9, eerste lid, zijn niet van toepassing op een kwetsbare functie
die behoort totbeperkt kwetsbare of kwetsbare gebouwen en locaties die:
a.
gelegen zijn binnen de begrenzing van een locatie waar een activiteit met externe
veiligheidsrisico's of een activiteit met complexe externe veiligheidsrisico's.167
’s wordt verricht, en
b.

een functionele binding hebben met die activiteiten.

Artikel 5.5 (afwijking van risicoafstanden tot kwetsbare functies) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
5.11 (aandachtsgebieden voor veiligheidsrisico’s: categorieën)
1.
Een brandaandachtsgebied wordt begrensd door de afstand waar de warmtestraling ten
hoogste
10 kW/m2 is als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met een plasbrand, een
fakkelbrand of een wolkbrand.
2.
In afwijking van artikel 5.4 wordt tot een kwetsbare functie gedurende een periode van ten
hoogste tien jaar168 ten minste een risicoafstand in acht genomen waar het plaatsgebonden risico
ten hoogste een op de honderdduizend per jaar bedraagt, als bij omgevingsplan zodanige regels
worden gesteld of bij omgevingsvergunning zodanige voorschriften worden gesteld dat na die
periode een plaatsgebonden risico van ten hoogste een op de miljoen per jaar in acht wordt
genomen.
Artikel 5.6 (plaatsgebonden risico zeer kwetsbare functies) [art. 2.24, eerste lid, Ow]het
eerste lid wordt het brandaandachtsgebied om een buisleiding waardoor aardgas wordt gevoerd met
een uitwendige diameter van ten minste 0,1 m en een druk van ten minste 4.000 kPa begrensd door
de afstand waar de warmtestraling ten hoogste 35 kW/m 2 is als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon voorval met een fakkelbrand.
3.
Een explosieaandachtsgebied wordt begrensd door de afstand waar als rechtstreeks gevolg
van een ongewoon voorval met:
a.
een Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE) de warmtestraling ten hoogste
35 kW/m2 is, en
b.
een explosie, anders dan onder a, de overdruk ten hoogste 10 kPa is.

1. In een omgevingsplan wordt tot een zeer kwetsbare functie ten minste een effectafstand
in acht genomen waar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met:Een
gifwolkaandachtsgebied wordt begrensd door de afstand waar ten hoogste 10% van de personen
in een gebouw door blootstelling van ten hoogste 30 minuten overlijdt als rechtstreeks gevolg van
een ongewoon voorval met:
a.
een plasbrand de warmtebelasting ten hoogste 10 kW/m2 is,stof die is ingedeeld in
gevarenklasse 6.1 van het ADR, het RID of de ADN, of
4.

b.
een brand of een fakkel de warmtebelasting ten hoogste 35 kW/m2 is,stof in de
gevarencategorie acute toxiciteit, categorieën 1, 2, 3 of 4, als bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de
CLP-verordening.

c.

een explosie de warmtebelasting ten hoogste 35 kW/m2 en de overdruk ten hoogste 0,3 bar is.

169

164

N.B. Sluit aan bij formulering ongewoon voorval in Ow (o.a. art. 19.1, lid 2, b).
Nader bezien: art. 11 lid 3 Bevb (invloed van risicoverhogende objecten) kan in principe worden
verdisconteerd in de min.regeling, door in de rekenregels andere risicoverhogende objecten te verdisconteren
(de norm staat al in het Bkl).
166 Huidig art. 5, lid 4/4, lid 6. Lid 5: Het gaat om het opslaan van verpakte gevaarlijke afvalstoffen of verpakte
165

gevaarlijke stoffen. Dit geldt nu dus alleen voor PGS 15-opslagen. Niet voor LPG-stations en andere categorale
168

Afwijkingsmogelijkheid uit de Crisis- en herstelwet geïntegreerd in de bestaande afwijkingsmogelijkheid van het
Bevi.
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risicobedrijven. Geen berekening wordt mogelijk gemaakt voor opstelplaats van een gasdrukmeet- of
regelstation. In een recente zaak bleek in dat geval uit de QRA dat het PR en GR bij een kortere afstand toch wel
aanvaardbaar zouden zijn. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1318
N.B. Het aanwijzen van activiteiten waar dit voor geldt vindt nu bij regeling plaats. Beter bij amvb
(toepassingsgebied).
167
N.B. Introductie van de categorie ‘zeer kwetsbare functie’ wordt nader beargumenteerd.
Nader bezien: Precieze verdeling regels over amvb of ministeriële regeling (afstanden en "De afstanden gelden
vanaf X tot Y" als uitvoerings- en meet-/rekenvoorschrift).
169

N.B. Schade-gerelateerd criterium ipv 1% lethaliteit of invloedsgebied. Onder ‘explosie’ wordt hier mede

verstaan een BLEVE. De term BLEVE wordt wel gebruikt in het Convenant warme-BLEVE-vrij (Boiling Liquid
Expanding Vapour Explosion) samenstellen en rijden van treinen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per
spoor.

2.

De effectafstand wordt voor zover het voorval betreft

Artikel 5.12 (aandachtsgebieden voor veiligheidsrisico’s: aanwijzing)
1.
In
een
omgevingsplan
worden
de
volgende
brandaandachtsgebieden,
explosieaandachtsgebieden
en
gifwolksaandachtsgebieden aangewezen: a. gebieden begrensd door de
daarbij bepaalde afstand, als het betreft:
1o. een activiteit met externe veiligheidsrisico's bepaald bij ministeriële regeling.’s aangewezen in
bijlage VII, onder B, bij dit besluit, of 2o. een activiteit met complexe externe veiligheidsrisico’s
aangewezen in bijlage VIIa, onder A,
onder 3, en onder B, onder 2 en 13, bij dit besluit,
b.

3.

De effectafstand wordt voor zover het voorval betreft een activiteit met complexe
externe veiligheidsrisico'sgebieden begrensd door de afstand berekend volgens een bij een
ministeriële regeling bepaalde methode., als het betreft een activiteit met complexe externe
veiligheidsrisico’s aangewezen in bijlage VIIa, onder C, bij dit besluit, en
c.
de aandachtsgebieden voor zover de geometrische begrenzing daarvan bij ministeriële regeling
is vastgelegd, als het betreft het basisnet.
2.
De locatie waar beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties als bedoeld in artikel
5.10 worden toegelaten wordt niet aangewezen als aandachtsgebied.
Artikel 5.13 (aandachtsgebieden voor veiligheidsrisico’s: bouwvoorschriftengebieden)
1.
In een omgevingsplan wordt:
a.

4.

Bij het vaststellen van een omgevingsplan wordt tot een zeer kwetsbare
functie ten minste een risicoafstand in acht wordt genomen met overeenkomstige
toepassing van artikel 5.4 voor zover het betreft een ongewoon voorval met het
vrijkomen van vergiftige of zeer vergiftige stoffen.een brandaandachtsgebied
aangewezen als een brandvoorschriftengebied, en b. een explosieaandachtsgebied
aangewezen als een explosievoorschriftengebied.

5. In afwijking van het eerste lid kan voor zover het betreft een ongewoon voorval met een
brand of een explosie de risicoafstand bedoeld in artikel 5.4 overeenkomstig worden toegepast als de
zeer kwetsbare functie wordt toegedeeld binnen een brandaandachtsgebied respectievelijk een
2.

explosieaandachtsgebied.170in een omgevingsplan een kleiner of geen voorschriftengebied worden
aangewezen. De eerste zin is niet van toepassing op brandaandachtsgebieden om het basisnet.
Artikel 5.14 (aandachtsgebieden voor veiligheidsrisico’s: zeer kwetsbare gebouwen) Een
omgevingsplan laat geen zeer kwetsbaar gebouw toe binnen een brandaandachtsgebied, een
explosieaandachtsgebied of een gifwolkaandachtsgebied, tenzij:
a.
dat gebouw op grond van een omgevingsplan of een besluit op grond waarvan van een
omgevingsplan kan worden afgeweken al rechtmatig aanwezig, of de bouw in uitvoering of
toegestaan is op het tijdstip van het aanwijzen van het aandachtsgebied,
b.
het betreft de uitbreiding van een zeer kwetsbaar gebouw als bedoeld onder a,
c.
de kans per jaar op een ongewoon voorval of op het overlijden van een persoon in het
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gebouw als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval verwaarloosbaar is.

Artikel 5.7 (groepsrisico) [art. 2.24, eerste lid, Ow]5.15 (aandachtsgebieden voor
veiligheidsrisico’s: (beperkt) kwetsbare gebouwen
en locaties)
1.
In een omgevingsplan wordt voor beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties
binnen een brandaandachtsgebied, een explosieaandachtsgebied en een gifwolkaandachtsgebied
rekening gehouden met de kans per jaar datop het overlijden van tien of meer personen
overlijdenper jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met gevaarlijke
stoffenveroorzaakt door een activiteit met externe veiligheidsrisico's of complexe externe
veiligheidsrisico's.
2.
Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als binnen een aandachtsgebied:
a.
tot eengeen beperkt kwetsbare, een kwetsbare of een zeer kwetsbare functie ten minste een
effectafstand in acht is genomen als bedoeld in artikel 5.6,171 en kwetsbare gebouwen of locaties
worden toegelaten,
b.
de locatie waaraan eenkans per jaar op een ongewoon voorval of op het overlijden van
een persoon in beperkt kwetsbare, een kwetsbare of een zeer kwetsbare 172 functie is
toegedeeld, wordt aangewezen als: en kwetsbare gebouwen als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon voorval verwaarloosbaar is, of
1o. brandaandachtsgebied, voor zover het betreft een ongewoon voorval met brand, 2o.
explosieaandachtsgebied, voor zover het betreft een ongewoon voorval met een explosie.
c.
daarbij regels worden gesteld die de kans per jaar op overlijden als rechtstreeks gevolg van
een ongewoon voorval met brand of met een explosie beperken tot ten hoogste : 1o. een op de
honderdduizend per jaar dat tien of meer personen overlijden,op de locatie waar beperkt kwetsbare
of kwetsbare gebouwen of locaties worden toegelaten het gemiddelde aantal aanwezige personen
wordt beperkt.
2o. een op de tien miljoen per jaar dat honderd of meer personen overlijden. 173

3.

Het eerste lid is niet van toepassing voor zover het betreft een ongewoon voorval met
het vrijkomen van vergiftige of zeer vergiftige stoffen. 174

4.

Bij ministeriële regeling kan het gebied tussen het basisnet en de effectafstand

worden aangewezen als plasbrandaandachtsgebied. 175

5.

Dit artikel is niet van toepassing voor zover het betreft activiteiten met externe
veiligheidsrisico's als bedoeld in artikel 1, onderdelen e tot en met m, van bijlage VIII bij dit
besluit.176177

Artikel 5.85.16 (veiligheidsrisicogebied) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
1.
In een omgevingsplan kan een veiligheidsrisicogebied worden aangewezen voorom een
locatie waaraan een functie is toegedeeld voor een activiteitwaar activiteiten met complexe externe
veiligheidsrisico's.178’s als bedoeld in bijlage VIIa, onder B, bij dit besluit worden toegelaten.
170

N.B. In de praktijk zal deze uitzondering relatief weinig betekenis hebben door de kosten en rompslomp die dit
met zich mee kan brengen. Deze optie biedt echter enige lokale ruimte.
171 Nader bezien: Het 200m GR verantwoordingsgebied voor basisnet (art. 8, lid 1 Bevt) is beperkter dan het
1%lethaliteitgebied (relevant voor berekening GR). Rekening houden beide als vertaling van art. 8 en 10 Bevt?
Bijzondere omstandigheden zouden grond kunnen zijn om een groter gebied in beschouwing te nemen voor
verantwoording GR (ABRvS 8 februari 2012, LJN BV3248) 173 N.B. Bijv. bepalingen over de inrichting vh gebied,
zoals aarden wal, vluchtmogelijkheden, regels over dichtheden van aantal personen per hectare bijv.
174 N.B. verruiming tov art. 12, lid 3, sub a, Bevb: geen verantwoording als letaliteit binnen het invloedsgebied
minder dan 100% of bij toxische stoffen waarbij het PR kleiner dan 10-8” 175 N.B.: Deze bepaling is nodig als
aangrijpingspunt voor het Bbl. Geldt hetzelfde criterium vd effectafstand ook voor het plasbrandaandachtsgebied?
176 Nader bezien: Is deze uitzondering niet alsnog overbodig? Eisen de effectafstanden voor die activiteiten niet
automatisch dat de kwetsbare functies buiten het 1%lethaliteitsgebied worden toegedeeld?
172

177

Vuurwerk en huidige

N.B. ook zeer kwetsbare genoemd, zodat deze automatisch aan de GR-eis voldoen (alleen) als aan de PR-eis

over de effectafstand is voldaan.
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Activiteitenbesluit 178 N.B. Eén kan ook. Dit artikel geldt ook als de functie gemengd is voor zowel gewone risicovolle
activiteiten als die met complexe risico's. Dit artikel geldt ook als geen feitelijk enkele activiteit met complexe risico's
aanwezig is of zich ooit vestigt.

2.
OpIn een omgevingsplan wordt op de begrenzing van een
veiligheidsrisicogebied bedraagt heteen plaatsgebonden risico in acht genomen van
ten hoogste een op de miljoen per jaar per activiteit met externe veiligheidsrisico's of
met complexe externe veiligheidsrisico's.
3.
Op het vaststellen van een omgevingsplan waarbij een beperkt kwetsbare functie of
eenHet tweede lid is niet van toepassing als de activiteit betreft het basisnet en een buisleiding
waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd als bedoeld in paragraaf 3.3.6 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.
4.
Aan het tweede lid wordt voldaan door op de begrenzing van een veiligheidsrisicogebied
de afstand in acht te nemen, bedoeld in artikel 5.6, eerste lid, onder a tot en met c.
5.
kwetsbare functie wordt toegedeeld aan een locatie in een veiligheidsrisicogebied zijn deDe
artikelen 5.3a5.5, 5.9 en 5.45.15 zijn niet van toepassing binnen een veiligheidsrisicogebied.179
6.
4. Aan een locatie inVoor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een
veiligheidsrisicogebied:
e.
kunnen beperkt kwetsbare gebouwen of locaties worden toegelaten die al rechtmatig
aanwezig zijn, of waarvan de bouw in uitvoering of toegestaan is op het tijdstip van het aanwijzen
van het veiligheidsrisicogebied,
f.
kunnen beperkt kwetsbare of kwetsbare gebouwen of locaties worden toegelaten die naar het

a.

wordt alleen een beperkt kwetsbare of een kwetsbare functie toegedeeld die naar het oordeel
van het bevoegd gezag noodzakelijk iszijn voor een andere functie in dat gebied,dat gebied of voor
een binnen het veiligheidsrisicogebied toegelaten activiteit met externe veiligheidsrisico’s of met
complexe externe veiligheidsrisico’s, en
g.

b.

wordtworden geen zeer kwetsbare functie toegedeeldgebouwen toegelaten.

Artikel 5.95.17 (gevolgen Seveso-inrichting voor hoofdweg en hoofdspoorweg) [art. 2.24,
eerste lid 1, Ow]infrastructuur)
InBij het toelaten in een omgevingsplan waarbij aan een locatie waaraan een functie wordt toegedeeld
voor een hoofdwegvan een autoweg, autosnelweg of een hoofdspoorweg,180 worden de gevolgen van
een Seveso-inrichting voor de veiligheid van weggebruikers en passagiers betrokken.181
Artikel 5.18 (belemmeringenstrook buisleiding)
1.
Als een omgevingsplan betrekking heeft op een buisleiding waardoor gevaarlijke stoffen
worden vervoerd als bedoeld in paragraaf 3.3.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt op
een locatie op een afstand van ten minste 5 m aan weerszijden van de buisleiding, gemeten vanuit
het hart van de buisleiding niet toegelaten:
a.
het bouwen van bouwwerken, en
b.
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de integriteit en werking van de buisleiding,
met uitzondering van het mechanisch verrichten van graafwerkzaamheden in de ondergrond.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt voor een buisleiding voor aardgas met een druk van
1.600 tot en met 4.000 kPa een afstand van ten minste 4 m.
3.
In afwijking van het eerste lid kan bij een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit een
bouwwerk, maar niet kwetsbare of zeer kwetsbare gebouwen, worden toegelaten als de veiligheid
voor de buisleiding niet wordt geschaad.
§5.1.2.2. Kustfundament en primaire waterkeringen

180

N.B. Bedoeld zijn uit de Tracewet: hoofdweg: een auto- of autosnelweg van nationaal belang; landelijke spoorweg:
een spoorweg van nationaal belang; Zie Bijlage I voor de definitie (ook relevant voor Barro-regels)
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Op dit moment wordt de Beleidslijn Kust herzien. Deze zal een wijziging van het Barro tot gevolg hebben, die
vooruitloopt op dit besluit.

4.

Artikel 5.10 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.19 (vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik: afstanden)
1.
In een omgevingsplan worden voor het opslaan, herverpakken of bewerken van
vuurwerk, bedoeld in paragraaf 3.2.12 van het Besluit activiteiten leefomgeving tot beperkt
kwetsbare, kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen ten minste in acht
genomen: a. de afstanden in bijlage VIII bij dit besluit bepaald, of
b.
de afstand met het oog op het waarborgen van de veiligheid bedoeld in de paragraaf 4.104
van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover inachtneming van die afstand tot de
begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht niet mogelijk is.
2.
In afwijking van het eerste lid kan een kleinere afstand in acht worden genomen, als:
a.
de warmtebelasting als gevolg van brand op de begrenzing van de locatie voor het verblijf
van personen buiten het gebouw ten hoogste 10 kW/m2 is, en
b.
de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen een bewaarplaats of een
bufferbewaarplaats voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen, en toegelaten beperkt kwetsbare,
kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen ten minste 60 minuten is.
3.
Het tweede lid is alleen van toepassing voor zover het betreft:
a.
het opslaan, herverpakken of bewerken van meer dan 10 000 kg vuurwerk van categorie F1,
F2 of F3, en
b.
het opslaan of bewerken van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.
4.
Artikel 5.10 (aanwijzing) [art. 2.20, eerste lid, Ow)is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5.20 (vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik:
referentiepunten)
1.
De afstanden, bedoeld in artikel 5.19, gelden tot op de begrenzing van de locatie voor
het verblijf van personen buiten beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen.
2.
In afwijking van het eerste lid gelden de afstanden tot 10 m vanaf de begrenzing van de
locatie waar het bouwen van beperkt kwetsbare, kwetsbare of zeer kwetsbare gebouwen is
toegelaten als die gebouwen op meer dan 10 m vanaf die begrenzing zijn gelegen.
3.
Het tweede lid geldt niet voor zeer kwetsbare gebouwen.
4.
In afwijking van het eerste lid gelden de afstanden voor beperkt kwetsbare en
kwetsbare locaties tot op de begrenzing van de locatie voor het verblijf van personen.
Artikel 5.21 (civiele explosieaandachtsgebieden)
1.
Civiele explosieaandachtsgebieden A, B en C om het opslaan van munitie en ontplofbare
stoffen voor civiel gebruik, genoemd in artikel 3.39 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn
a.
de locaties die worden begrensd door de afstanden als bedoeld in bijlage IX, onder A tot en met
C, bij dit besluit,
b.
de locaties, genoemd in bijlage IX, onder D, bij dit besluit, waarvan de geometrische
begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
2.
In een omgevingsplan worden civiele explosieaandachtsgebieden A, B en C aangewezen.
3.
Een omgevingsplan laat niet toe:
a.
op een locatie binnen een civiel explosieaandachtsgebied A:
1o. beperkt kwetsbare, kwetsbare of zeer kwetsbare gebouwen,
2o. beperkt kwetsbare of kwetsbare locaties,
3o. autowegen, autosnelwegen, spoorwegen, vaarwegen, of parkeerterreinen voor meer dan 10
motorvoertuigen, of 4o. agrarische activiteiten die een meer dan incidentele aanwezigheid van
enkele personen vereist, b. op een locatie binnen een civiel explosieaandachtsgebied B: 1o.
beperkt kwetsbare, kwetsbare of zeer kwetsbare gebouwen, of
2o. beperkt kwetsbare of kwetsbare locaties, en
c.
op een locatie binnen een civiel explosieaandachtsgebied C: gebouwen waarin zich
doorgaans een groot aantal personen bevinden met: 1o. een vlies- of gordijngevelconstructie, of
2o. grote glasoppervlakten.
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4.
In een omgevingsplan wordt tot beperkt kwetsbare, kwetsbare gebouwen en locaties en
zeer kwetsbare gebouwen ten minste de afstand met het oog op het waarborgen van de
veiligheid, bedoeld in de paragraaf 4.105 van het Besluit activiteiten leefomgeving, in acht
genomen, voor zover inachtneming van die afstand tot de begrenzing van de locatie waar de
activiteit wordt verricht niet mogelijk is.
5.
Het derde lid, onder a en onder b en het vierde lid:
a.
gelden tot op de begrenzing van de locatie, bedoeld in artikel 5.7,
b.
zijn niet van toepassing op beperkt kwetsbare of kwetsbare gebouwen en locaties als bedoeld
in artikel 5.10.
Artikel 5.21a (militaire explosieaandachtsgebieden)
1.
Militaire explosieaandachtsgebieden A, B en C om het opslaan en bewerken van ontplofbare
stoffen en voorwerpen voor de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht, genoemd
in artikel 3.290 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn de locaties, genoemd in bijlage X bij dit
besluit, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
2.
In een omgevingsplan worden militaire explosieaandachtsgebieden A, B en C aangewezen.
3.
Artikel 5.21, derde en vijfde lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.
§ 5.1.2.3 Veiligheid rond luchthavens
[Gereserveerd]
§ 5.1.3 Behoud van ruimte voor waterveiligheid en het voorkomen of beperken van wateroverlast
§ 5.1.3.1 Weging van het waterbelang
Artikel 5.22 (weging van het waterbelang)
1.
Het kustfundament is de locatie (PM globale in woorden geduide plaatsbepaling), waarvan de
geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.In een omgevingsplan wordt,
voor zover dat betrekking heeft op regels als bedoeld in artikel
4.2, eerste lid, van de wet, rekening gehouden met de gevolgen voor het beheer van
watersystemen. Daarbij worden, voor een duiding van die gevolgen, de opvattingen van het
bestuursorgaan dat is belast met het beheer van die watersystemen betrokken.
2.
Het eerste lid laat onverlet de in paragraaf 5.1.3 gestelde specifieke regels over onderdelen
van
watersystemen in het omgevingsplan.

2.

§ 5.1.3.2 Primaire waterkeringen gelegen op het kustfundament zijn de locaties (PM in woorden
geduide globale plaatsaanduiding), waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij
ministeriële regeling.

3.

Beschermingszones, grenzend aan een primaire waterkering gelegen op het kustfundament,
zijn de locaties PM in woorden geduide globale plaatsaanduiding), waarvan de geometrische
begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
Artikel 5.11 -

Artikel 5.12 (activiteiten in het kustfundament/ verhouding regels Waddenzee) [art.
2.24, eerste lid, Ow]5.23 (geen belemmeringen voor primaire waterkeringen)
1.
Een omgevingsplan dat ook betrekking heeft op gronden waarop een primaire waterkering
ligt of die deel uitmaken van een beschermingszone, laat geen activiteiten toe die een
belemmering kunnen vormen voor:Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een
primaire waterkering, wordt bij het toelaten van activiteiten in dat plan gewaarborgd dat er geen
belemmeringen ontstaan voor de instandhouding, het onderhoud, of de versterking van de
primaire waterkering.

a.

de instandhouding of versterking van het zandige deel van het kustfundament, of
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b.

het onderhoud, de veiligheid of mogelijkheden voor versterking van de primaire waterkering.
2.
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een krachtens artikel 2.20, tweede lid,
van de wet, bij of krachtens omgevingsverordening of waterschapschapsverordening aangewezen
gebied grenzend aan een primaire waterkering waar ter bescherming van de primaire waterkering
regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor die primaire
waterkering, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.
3.
Voor zover de primaire waterkering een zandige primaire waterkering binnen het
kustfundament, bedoeld in artikel 5.24, is, wordt bij het toelaten van activiteiten in het
omgevingsplan ook gewaarborgd dat het zandvolume binnen de primaire waterkering en het
gebied, bedoeld in het tweede lid, duurzaam behouden blijft.
§ 5.1.3.3 Kust
Artikel 5.24 (aanwijzing kustfundament)

2.

Het eerste lid laat onverlet de in dit besluit gestelde specifieke regels in paragraaf
5.1.5.2.kustfundament is de locatie die is aangegeven op de kaarten in bijlage XI bij dit besluit.
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Artikel 5.25 (bouwen binnen het kustfundament)
1.

3.

b.

c.

Onverminderd het eerste lid laat eenEen omgevingsplan datlaat geen bouwactiviteiten
toe, voor zover dat plan betrekking heeft op het kustfundament buiten het stedelijk gebied, geen
bebouwing toe, tenzij het gaat omeen locatie:
a.
binnen het kustfundament, en
b.
buiten stedelijk gebied, zijnde een in een omgevingsplan toegelaten stedenbouwkundig
samenstel van bebouwing voor wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel en horeca, en
de daarbij behorende openbare of sociaal-culturele voorzieningen en infrastructuur, met
uitzondering van stedelijk groen aan de rand van die bebouwing en lineaire bebouwing langs
wegen, waterwegen of waterkeringen.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwactiviteiten die betrekking hebben op:
a.
bebouwing die bijdraagt aan versterking van het zandige deel van het kustfundament, b.
bouwwerken bestemd voor tijdelijke of seizoensgebonden activiteiten,
de herbouw of verbouw van een bestaand bouwwerk met een eenmalige uitbreiding
van het grondoppervlak van ten hoogste 10%, gerekend vanaf 30 december 2011,
grondoppervlak van ten hoogste tien procent, te rekenen vanaf 30 december 2011,

179
181

N.B. art. 5.7 (groepsrisico) geldt wel: lid 2, sub b (aandachtsgebieden), kan wel worden toegepast.
Nader bezien: ook als instructieregel voor het omgevingsplan de afstand tussen inrichtingen en

natuurgebieden (artikel 2.14 Wabo en artikel 5.11 Bor (art. 13, lid 2, onder b, Seveso III). Nader bezien: art. 8
BRZO-besluit over domino-effect: voorlopig staat deze in het BAL (ook al is het een instructieregel).

c.

d. bouwwerken voor hetvan openbaar belang voor zover deze bouwwerkendie niet buiten het

kustfundament buiten het stedelijk gebied tot stand gebracht kunnen worden. Tot deze
bouwwerken behoren in elk geval: 1◦. Bouwwerkenkunnen worden geplaatst, waarbij als bouwwerk
van openbaar belang in ieder geval worden aangemerkt bouwwerken voor: 1°.
telecommunicatievoorzieningen en hulpverleningsdiensten, opsporing, winning, opslag en
transport van
2°. opsporing, winning, opslag en transport van olie, gas en water, transport van elektriciteit en
kleinschalige opwekking van elektriciteit door middel van windturbines, 2◦. Bouwwerken voor het
operationeel beheer van natuur of van hulpdiensten,en
3◦. Bouwwerken voor de waterstaatkundige functie van de in het eerste lid genoemde
beperkingengebieden.°. waterbeheer en natuurbeheer, en
d.
bouwwerken die bijdragen aan de versterking van het zandige deel van het kustfundament.

4. In afwijking van het derde lid kunnen met inachtneming van het eerste lid en
paragraaf 5.1.5.2 (regels betreffende Waddenzee en Waddengebied) in deBij
omgevingsverordening van de provincie Fryslân anderekunnen voor de Friese Waddeneilanden
regels worden gesteld die afwijken van het eerste lid.
3.

§5.1.2.3. 5.1.3.4 Grote rivieren
Eind 2016 vindt een evaluatie plaats van de Barro-bepalingen over de grote rivieren. Mogelijk leidt dit tot een
aanpassing van onderstaande bepalingen.

Artikel 5.135.26 (aanwijzing rivierbed grote rivieren) [art. 2.20, eerste lid, Ow]
1.
Het rivierbed van de grote rivieren is de locatie in de rivieren die zijn aangegeven op de kaart
in bijlage XII bij dit besluit, die wordt begrensd door de buitenkruinlijn van de primaire waterkering
of de lijn van de hoogwaterkerende gronden, bij die rivieren en waarvan de geometrische begrenzing
wordt vastgesteld bij ministeriële regeling is vastgelegd.
2.
Het stroomvoerend deel van het rivierbed van de grote rivieren is het deel van het
rivierbed, waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en is
verbeeld op kaart PMis vastgelegd.
3.
Het bergend deel van het rivierbed van de grote rivieren is het deel van het rivierbed,
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waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en is verbeeld op
kaart PMis vastgelegd.
Artikel 5.27 (aanwijzing reserveringsgebieden grote rivieren)
1.
4.Het reserveringsgebied voor de lange termijn voor de Rijntakken is de locatie (PM in
woorden geduide globale plaatsaanduiding) ), bestaande uit het retentiegebied in de Rijnstrangen,
de hoogwatergeul bij Deventer, de dijkteruglegging Brakel, de dijkteruglegging Oosterhout, de
dijkteruglegging Loenen en de hoogwatergeul Varik-Heesselt, waarvan de geometrische begrenzing
wordt vastgesteld bij ministeriële regeling 5.is vastgelegd.
2.
Het reserveringsgebied voor de lange termijn voor de Maas is de locatie (PM in woorden
geduide globale plaatsaanduiding), bestaande uit de dijkverlegging Bokhoven, de dijkverlegging
Kraaijenbergse Plassen, het retentiegebied Kraaijenbergse Plassen-west, het retentiegebied Keent
Zuid bij Reek, de retentiegebieden dijkverlegging Overasselt, de dijkverlegging Alem, de
dijkverlegging Moordhuizen, de dijkverleggingen Hedel en de dijkverleggingen Noorzijde Bergsche
Maas, waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling is vastgelegd.
Artikel 5.14 (verhoudingen met watervergunning(reikwijdtebepaling)[art. 2.24, eerste lid,
Ow])5.28 (algemene criteria toelaten activiteiten)
De artikelen 5.15 tot en met 5.19 zijn alleen van toepassing op activiteiten in het rivierbed voor
een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, waarvoor een omgevingsvergunning voor een
beperkingengebiedactiviteit is vereist of waarvoor regels zijn gesteld in het Besluit activiteiten
leefomgeving.
1.
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op het rivierbed van de grote rivieren, wordt
bij het toelaten van activiteiten gewaarborgd dat:
a.
sprake is van een veilig en doelmatig gebruik van de rivier,
b.
feitelijke belemmeringen voor de vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier
worden voorkomen, en
c.
een waterstandverhoging of afname van het bergend vermogen van de rivier wordt
voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt.

2.
Het eerste lid geldt niet voor activiteiten die onderdeel uitmaken van de lijst van
maatregelen, bedoeld in de bijlage bij de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, en
waarvan de uitvoering wordt gefinancierd door het Rijk.
Artikel 5.155.29 (kleine, tijdelijke en voor het rivierbed noodzakelijke activiteiten
rivierbed) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op eenhet rivierbed kan een of meer vanvan de
grote rivieren, kan dat plan in ieder geval de volgende activiteiten toelaten:
a.
activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit voor
een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk is vereist,
b.
activiteiten voor rivierbeheer en –
verruiming, c. tijdelijke activiteiten,
d.
activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang, en
e.
activiteiten die onderdeel uitmaken van de lijst van maatregelen, opgenomenbedoeld in de
Bijlagebijlage bij de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, 182 en waarvan de
uitvoering wordt gefinancierd door het Rijk.
Artikel 5.165.30 (activiteiten bergend deel rivierbed) [art. 2.24, eerste lid, Ow]

182

De pkb is onderdeel van mogelijke beleidsvernieuwing.

1.
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op het bergend deel van eenhet
rivierbed kanvan de grote rivieren, kan dat plan, naast de activiteiten, bedoeld in artikel 5.29, ook
andere activiteiten toelaten als de, mits een afname van het bergend vermogen van de rivier als
gevolg van die activiteiten duurzaam wordt gecompenseerd.
2.
Het omgevingsplan dat activiteiten bedoeld in het eerste lid mogelijk maakt, bevat regels over
2.
de wijze waaropHet omgevingsplan bevat in dat geval de maatregelen die de afname van het
57

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

bergend vermogen wordt gecompenseerdcompenseren.
Artikel 5.175.31 (activiteiten stroomvoerend deel rivierbed) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
1.
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op het stroomvoerend deel van
eenhet rivierbed kan een of meer van de grote rivieren, kan dat plan, naast de activiteiten, bedoeld
in artikel 5.29, alleen volgende activiteiten toelaten, mits een waterstandverhoging van de rivier
als gevolg van die activiteiten duurzaam wordt gecompenseerd:
a.
de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken,
b.
de verwezenlijkingaanleg van voorzieningen voor een betere en veilige afwikkeling
van de beroeps- of recreatievaart,
c.
de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales,
d.
de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten,
alleen voor zover deals die activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier,
e.
de aanleg of wijziging van scheepswerven voor beroeps- of
pleziervaartuigen, f. verwezenlijkingde aanleg en het beheer van
natuurterreinennatuur,
g.
de uitbreiding of wijziging van bestaande
steenfabrieken, h. de aanleg van voorzieningen voor
waterrecreatie,
i.
h. de verwezenlijking van voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn
verbonden, i. de winning van oppervlaktedelfstoffen,
j.
de verwezenlijkingaanleg van voorzieningen van groot openbaar belang die niet buiten het
rivierbed kunnen worden gerealiseerd,
k.
activiteiten vanmet een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande
grondgebonden agrarische bedrijven die niet buiten het rivierbed kunnen worden gerealiseerd,
l.
agrarische bedrijven die niet buiten het rivierbed kunnen worden gerealiseerd, l. een
functieverandering binnen de bestaande bebouwing,
m.
activiteiten voor het behoud van cultureel erfgoed, in het bijzonder bekende of te
verwachten archeologische monumenten, en de resterende waterstandseffecten duurzaam worden
gecompenseerd
n.
activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren op een rivierkundig
bezien aanvaardbare locatie.
2.
Een omgevingsplan zoalsdat activiteiten als bedoeld in het eerste lid toelaat, bevat regels
over de wijze waarop de effectende maatregelen die de effecten op de waterstand compenseren
of, wanneer onderdeel n van toepassing is, die meer ruimte voor de rivier opleveren.
op de waterstand worden gecompenseerd.
Artikel 5.18 (stroomvoerend deel rivierbed, niet riviergebonden activiteiten met per
saldo meer ruimte voor de rivier) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op het stroomvoerend deel van een rivierbed laat geen
andere activiteiten toe dan de activiteiten, bedoeld in artikel 5.17, eerste lid, tenzij:

a.

het activiteiten betreft die per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren op een
vanuit rivierkundig oogpunt zo gunstig mogelijke locatie, en

b.

het omgevingsplan de maatregelen bevat die per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren.

Artikel 5.19 (algemene criteria) [art. 2.24, eerste lid, Ow)
1.Onverminderd de artikelen 5.15 tot en met 5.18 laat een omgevingsplan dat betrekking heeft op
een rivierbed alleen activiteiten toe als gewaarborgd is dat:

a.
b.

sprake is van een veilig en doelmatig gebruik van de rivier,

feitelijke belemmeringen voor de vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier
worden voorkomen,
c.
de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.
2.Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsplan dat activiteiten toelaat die onderdeel
uitmaken van de lijst van maatregelen, opgenomen in de Bijlage bij de planologische kernbeslissing
Ruimte voor de Rivier183, en waarvan de uitvoering wordt gefinancierd door het Rijk.
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Artikel 5.205.32 (geen grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen in
omgevingsplannen) [art. 2.24, eerste lid, Ow]184)

183
184

De pkb is onderdeel van mogelijke beleidsvernieuwing.
Plaatsing wordt nog bezien.

EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op eenhet reserveringsgebied voor de lange
termijn voor de Rijntakken enof de Maas laat dat plan geen grootschalige of kapitaalintensieve
ontwikkelingen toe die het treffen van rivierverruimende maatregelen kunnen belemmeren.
§5.1.2.4. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament 5.1.3.5 IJsselmeergebied
Artikel 5.215.33 (aanwijzing IJsselmeergebied) [art. 2.20, eerste lid, Ow]

1.

Een primaire waterkering buiten het kustfundament is de locatie (PM in woorden geduide
globale plaatsaanduiding)
Het IJsselmeergebied is de locatie, bestaande uit de oppervlaktewaterlichamen, genoemd in artikel
3.18, onder e, waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

2.

Een beschermingszone voor zover grenzend aan een primaire waterkering is de locatie (PM
in woorden geduide globale plaatsaanduiding), waarvan de geometrische begrenzing wordt
vastgesteld bij ministeriële regeling.
Artikel 5.22 (primaire waterkering buiten het kustfundament) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
In een omgevingsplan dat ook betrekking heeft op een primaire waterkering buiten het
kustfundament of een beschermingszone wordt rekening met het voorkomen van belemmeringen
voor het onderhoud, de instandhouding of de versterking van de primaire waterkering buiten het
kustfundament.
§5.1.2.5. Rijksvaarwegen is vastgelegd.

Artikel 5.23 (aanwijzing) [art. 2.20, eerste lid, Ow]5.34 (beperkingen landaanwinning en
bouwwerken)
1.
Een rijksvaarweg is de locatie (PM in woorden geduide globale plaatsaanduiding),
waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.Voor
zover een omgevingsplan betrekking heeft op het IJsselmeergebied laat dat plan
landaanwinning en bouwactiviteiten niet toe.
2.
Een vrijwaringszone is de locatie (PM in woorden geduide globale plaatsaanduiding), waarvan
de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.Het eerste lid is niet van
toepassing op landaanwinning en bouwactiviteiten voor ontwikkelingen die zijn gericht op
overstroombare natuur en daarvoor benodigde beschermende waterstaatkundige constructies,
projecten in het kader van dijk- of kustversterking en projecten van nationaal belang voor
windenergie.
Artikel 5.24 (veiligheid scheepvaart op vaarwegen) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
In een omgevingsplan dat betrekking heeft op een rijksvaarweg of een vrijwaringszone wordt rekening
gehouden met het belang van een vlotte en veilige doorvaart van de beroepsvaart door in ieder geval
te waarborgen dat geen belemmeringen ontstaan voor:
3.
Het eerste lid is ook niet van toepassing op landaanwinning en bouwactiviteiten met een
totale oppervlakte per gemeente van ten hoogste:
a.
de doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en diepte,350 ha
voor de gemeente Amsterdam voor het project IJburg tweede fase, b. 700 ha
voor de gemeente Almere, waarvan: 1°. ten hoogste 12 ha in het Gooimeer
voor het project Hoogtij, en

b.

de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieapparatuur voor
de scheepvaart,
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2°. het overige oppervlak in het Markermeer voor het project Schaalsprong Almere,
c.
het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten, d. de
toegankelijkheid van de rijksvaarweg voor hulpdiensten, en150 ha voor de gemeente Lelystad voor
woonfuncties, daaraan gerelateerde activiteiten en een overslaghaven,

e.

het uitvoeren van beheer en onderhoud van de rijksvaarweg.
d.
35 ha voor de gemeente Harderwijk voor het project Waterfront
Harderwijk, e. 17 ha voor de gemeente Fryske Marren, waarvan: 1°. ten
hoogste 7 ha voor een tijdelijk werkeiland voor de winning van beton- en
metselzand, en
2°. ten hoogste 10 ha voor natuurontwikkeling of andere functies dan natuurontwikkeling, als die
andere functies aansluiten op bestaande bebouwing,
f.
10 ha voor de gemeenten Edam-Volendam en Gooise Meren voor natuurontwikkeling of andere
functies dan natuurontwikkeling, als die andere functies aansluiten op bestaande bebouwing, en
g.
5 ha voor andere gemeenten dan die genoemd onder a tot en met f, voor natuurontwikkeling
of andere functies dan natuurontwikkeling, als die andere functies aansluiten op bestaande
bebouwing.
4.
Bij de toepassing van het derde lid wordt het aantal hectares berekend ten opzichte van de
op grond van het op 22 december 2009 geldende bestemmingsplan toegestane mogelijkheden,
uitgaande van de op die datum geldende gemeentelijke indeling, dan wel, voor gemeenten die na
die datum zijn ingesteld, uitgaande van de op het tijdstip van inwerkingtreding van deze bepaling
geldende gemeentelijke indeling.
§5.1.3. 5.1.4 Beschermen van de gezondheid en van het milieu
§ 5.1.4.1 Kwaliteit van de buitenlucht
Artikel 5.25 (beslisregel omgevingsplan 5.35 (luchtkwaliteit) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
wegtunnels, auto(snel)wegen)

1.

In
Voor zover een omgevingsplan de aanleg toelaat van de volgende werken worden de volgende
omgevingswaarden voor stikstofdioxide, genoemd in artikel 2.5, eerste lid, onder b, en voor PM10,
genoemd in artikel 2.6, eerste lid, in acht genomen:
a.
voor stikstofdioxide de omgevingswaarde genoemd in artikel 2.5,
eerste lid, als dat plan effect heeft op de concentratie op een locatie
aangewezen in artikel 1 van bijlage IX bij dit besluit,een wegtunnelbuis met
een tunnelbuislengte van ten minste 100 m, en b. een autoweg of een
autosnelweg.

b.

voor fijn stof (PM10) de omgevingswaarde genoemd in artikel 2.6, eerste lid, als dat plan
effect heeft op de concentratie op een locatie aangewezen in artikelen 1 en 2 bijlage IX bij dit
185
besluit.

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een omgevingsplan:
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Artikel 5.36 (luchtkwaliteit in aandachtsgebieden)
Voor zover een omgevingsplan activiteiten of werken toelaat die bijdragen aan de concentratie van de
volgende stoffen, wordt de daarbij genoemde omgevingswaarde in acht genomen:
a.
dat een tunnelbuis van ten minste 100 m lang toestaat, b. dat de aanleg van een nieuwe
186
hoofdweg toestaat. in een aandachtsgebied, genoemd in bijlage XIII, onder A, bij dit besluit:

185

N.B. De volgende specificatie uit de huidige Wm is geschrapt: ‘rekening houdend met de effecten op de
luchtkwaliteit van onlosmakelijk met die uitoefening of toepassing samenhangende maatregelen ter verbetering
van de luchtkwaliteit’. Dit gebeurt toch in hetzelfde omgevingsplan (dan wel het projectbesluit dat het
omgevingsplan wijzigt).

1o. de omgevingswaarde voor stikstofdioxide, genoemd in artikel 2.5, eerste lid, onder b, en
1o. de omgevingswaarden voor PM10, genoemd in artikel 2.6, eerste lid,
b.
in een aandachtsgebied, genoemd in bijlage XIII, onder B, bij dit besluit: de
omgevingswaarden voor PM10, genoemd in artikel 2.6, eerste lid.

3.

Het eerste lid is
Artikel 5.37 (uitgezonderde locaties luchtkwaliteit)
De artikelen 5.35 en 5.36 zijn niet van toepassing op een omgevingsplan dat voor zover de bijdrage
aan de concentratie van de daarin genoemde stoffen betrekking heeft op een locatie:
a.
effect heeft op de concentraties van stikstofdioxide of fijn stof (PM10) op een locatie:waartoe het
publiek geen toegang heeft en waar geen vaste bewoning is, of
b.
1o. in een gebied waartoe het publiek geen toegang heeft en waar geen vaste
bewoning is, 2o. voor de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij
voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben,187 188.
Artikel 5.38 (niet in betekenende mate luchtkwaliteit)

b.

De artikelen 5.35 en 5.36 zijn niet van toepassing voor zover het toelaten van activiteiten of
werken niet meer bijdraagt aan de concentratie van een in dat lid genoemde stof dan 3% van die
omgevingswaarde, tenzij het een bij ministeriële regeling aangewezen geval
betreft.189stikstofdioxide en PM10 dan 3% van de omgevingswaarden, genoemd in artikel 2.5, eerste
lid, onder b, en artikel 2.6, eerste lid, onder b.
Artikel 5.39 (cumulatie niet in betekenende mate luchtkwaliteit)
Voor de toepassing van artikel 5.38 worden de bijdragen aan de concentratie van de volgende
activiteiten en werken opgeteld :
a.
voor zover het betreft activiteiten of bouwwerken:
1°. binnen de begrenzing van de locatie waar een activiteit wordt verricht, of
2°. die een functionele binding hebben met een activiteit.
b.
voor zover het redelijkerwijs voorzienbaar is dat de activiteiten in gebruik wordt genomen
of gestart,en bouwwerken worden gerealiseerd gedurende een periode van vijf jaar na
vaststelling van het omgevingsplan, voor zover deze:
1°. gebruikmaken of zullen maken van dezelfde ontsluitingsweg, en
2°. aan elkaar grenzen, zullen grenzen of in elkaars directe nabijheid zijn gelegen, tot een afstand
van ten hoogste 1000 m, waarbij activiteiten en werken die niet meer bijdragen aan de concentratie
dan 0,1 µg/m3 buiten beschouwing blijven.
Artikel 5.40 (uitzondering op niet in betekenende mate luchtkwaliteit)
Artikel 5.38 geldt niet voor zover een omgevingsplan het exploiteren van een veehouderij als
bedoeld in paragraaf 3.6.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving toelaat, waarvan de emissie
van PM10 vanuit de huisvestingssystemen meer bedraagt dan 800 kg per jaar en op een locatie,
genoemd in bijlage XIV bij dit besluit.
Artikel 5.41 (gevallen niet in betekenende mate luchtkwaliteit)
Het toelaten van activiteiten of werken draagt in ieder geval niet meer bij aan de concentratie van
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stikstofdioxide en PM10 dan 3% als bedoeld in artikel 5.38 voor zover het betreft:
a.
gebouwen met een kantoorfunctie met in geval van:
1°. één ontsluitingsweg: een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m 2, of
2°. twee ontsluitingswegen: een gelijkmatige verkeersverdeling en een bruto vloeroppervlak van
niet meer dan 200.000 m2, en
b.
gebouwen met een woonfunctie, in geval van:
1°. één ontsluitingsweg: niet meer dan 1.500 woonfuncties, of
2°. twee ontsluitingswegen: niet meer dan 3.000 woonfuncties.
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§ 5.1.4.2 Geluid en trillingen
§ 5.1.4.2.1 Algemene bepalingen
Artikel 5.42 (toepassingsbereik)
1.
De artikelen 5.43 tot en met 5.55a zijn van toepassing op bedrijfsmatige activiteiten. Als
bedrijfsmatige activiteit kan in een omgevingsplan ook worden aangemerkt het geheel van bij
dezelfde onderneming of instelling verrichte activiteiten die onderling technische, organisatorische
of functionele bindingen hebben en in elkaars nabijheid worden verricht.
2.
Een geluidgevoelig gebouw is een gebouw met:
a.
een woonfunctie,
b.
een onderwijsfunctie,
c.
een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, of
d.
een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar.
3.
Een geluidgevoelige locatie is een locatie voor:
a.
het plaatsen van een woonwagen,
of b. een drijvende woonfunctie.
4.
De artikelen 5.43 tot en met 5.55a zijn niet van toepassing op industrieterreinen als bedoeld in
de Wet geluidhinder, wegen, vaarwegen en spoorwegen, anders dan emplacementen als bedoeld in
artikel 5.52.
5.
De artikelen 5.43 tot en met 5.55a zijn niet van toepassing op geluidgevoelige gebouwen
en geluidgevoelige locaties die:
a.
in een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit niet zijn toegelaten
of voor een duur van niet meer dan tien jaar zijn toegelaten, of
b.
geheel of gedeeltelijk zijn gelegen op een industrieterrein als bedoeld in de Wet geluidhinder.
6.
De artikelen 5.43 tot en met 5.55a zijn van overeenkomstige toepassing op locaties waar
op grond van een omgevingsplan een geluidgevoelig gebouw kan worden gerealiseerd.
§ 5.1.4.2.2 Geluid door bedrijfsmatige activiteiten
Artikel 5.43 (geluid door activiteiten, aanvaardbaar geluidniveau)
1.
In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het geluid door bedrijfsmatige
activiteiten op geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige locaties.
2.
De regels in een omgevingsplan voorzien erin dat het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) van geluid en het maximaal niveau van geluid (LAmax) door een in het
omgevingsplan toegelaten bedrijfsmatige activiteit, op de gevel van geluidgevoelige gebouwen, op
de begrenzing van geluidgevoelige locaties en in geluidgevoelige ruimten van in- en aanpandige
geluidgevoelige gebouwen aanvaardbaar is.
Artikel 5.44 (geluid door activiteiten, standaardwaarden en regels in omgevingsplan)
1.
Aan artikel 5.43 wordt voor een in een omgevingsplan toegelaten bedrijfsmatige activiteit,
maar geen specifieke bedrijfsmatige activiteit als bedoeld in § 5.1.4.2.3, in ieder geval voldaan als in
het omgevingsplan is bepaald dat de activiteit zo wordt verricht dat het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau LAr,LT van geluid en het maximaal niveau van geluid L Amax door die activiteit, op de
gevel van geluidgevoelige gebouwen en op de begrenzing van geluidgevoelige locaties en in
geluidgevoelige ruimten van in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen niet meer bedraagt dan de
standaardwaarden uit bijlage XV, tabel A, bij dit besluit en de grenswaarden uit bijlage XV, tabel B,
bij dit besluit.
2.
Aan artikel 5.43 wordt ook voldaan als:
a.
voor een in een omgevingsplan toegelaten bedrijfsmatige activiteit, maar geen specifieke
bedrijfsmatige activiteit als bedoeld in § 5.1.4.2.3, op een daarbij aangewezen bedrijventerrein de
standaardwaarden uit bijlage XV, tabel A, bij dit besluit met 5 dB(A) worden verhoogd ten aanzien
van geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige locaties die zijn gelegen op dat bedrijventerrein, b.
voor een in een omgevingsplan toegelaten bedrijfsmatige activiteit, maar geen specifieke
bedrijfsmatige activiteit als bedoeld in § 5.1.4.2.3, in een daarbij aangewezen agrarisch gebied de
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standaardwaarden uit bijlage XV, tabel A, bij dit besluitvoor het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau met 5 dB(A) worden verlaagd ten aanzien van geluidgevoelige gebouwen en
geluidgevoelige locaties die zijn gelegen binnen dat agrarische gebied, en
c.
in een omgevingsplan de standaardwaarden uit bijlage XV, tabel A, bij dit besluit met 5 dB(A)
worden verhoogd ten aanzien van een geluidgevoelige locatie waarop krachtens het omgevingsplan het
afgemeerd houden van een woonboot is toegelaten, als deze locatie:
1˚. zo was bestemd voor 1 juli 2012, of
2˚. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening is aangewezen om door een woonboot te
worden ingenomen en voor 1 juli 2022 zo is bestemd, of het afgemeerd houden van een woonboot
voor die datum in een omgevingsplan is toegelaten.
3.
In een omgevingsplan kunnen andere grenswaarden dan de standaardwaarden bedoeld in
het eerste en tweede lid worden vastgesteld en kunnen maximale geluidniveaus worden
vastgesteld voor de periode van 7.00 tot 19.00 uur, als dat gelet op de locatie of de aard van de
activiteit, de aard van het gebied of vanwege een naar het oordeel van de gemeenteraad relevante
cumulatie passend wordt geacht.
4.
Het stellen van grenswaarden kan geheel of gedeeltelijk achterwege worden gelaten als
dat gelet op de aard of de locatie van de activiteit aangewezen wordt geacht.
5.
Voor bedrijfsmatige activiteiten bij een militair object of op een militair terrein als bedoeld in
artikel 5.90, eerste lid, kunnen op grond van het derde lid geen lagere waarden worden vastgesteld
dan de standaardwaarden uit bijlage XV, tabel A, bij dit besluit.
Artikel 5.45 (plaats waar de geluidwaarden gelden)
In een omgevingsplan wordt bepaald dat op locaties waar op grond van het omgevingsplan een
geluidgevoelig gebouw kan worden gerealiseerd, de op grond van artikel 5.44, eerste tot en met
derde lid vastgestelde genoemde grenswaarden voor de gevel gelden op de plaats waar de gevel
mag worden gebouwd in overeenstemming met het omgevingsplan, of, als met toepassing van
artikel 5.1, eerste lid, onder b, van de wet daarvan is afgeweken, de omgevingsvergunning voor een
afwijkactiviteit.
Artikel 5.46 (andere regels dan geluidwaarden)
1.
In een omgevingsplan kunnen met het oog op het beperken van geluidhinder andere
regels worden gesteld over een bedrijfsmatige activiteit.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op bedrijfsmatige activiteiten bij of op een militair terrein
of terrein met een militair object als bedoeld in artikel 5.90, eerste lid.
Artikel 5.47 (gebouwen met een functionele relatie met een bedrijfsmatige activiteit)
1.
In een omgevingsplan wordt bepaald dat de grenswaarden die op grond van artikel 5.44 zijn
vastgesteld, niet van toepassing zijn op in het omgevingsplan aangewezen geluidgevoelige
gebouwen en geluidgevoelige locaties die een functionele binding hebben met een bedrijfsmatige
activiteit voor zover het betreft het geluid door die bedrijfsmatige activiteit.
2.
In een omgevingsplan kan worden bepaald dat voor in het omgevingsplan aangewezen
geluidgevoelige gebouwen die eerder functioneel verbonden waren met een bedrijfsmatige
activiteit, het geluid afkomstig van die bedrijfsmatige activiteit buiten beschouwing wordt gelaten,
voor zover het betreft:
a.
een activiteit als bedoeld in afdeling 3.6 van het Besluit activiteiten
leefomgeving, b. een activiteit, verricht op een bedrijventerrein, of
c.
een activiteit in de horecasector.
Artikel 5.48 (buiten beschouwing laten van geluidbronnen)
In een omgevingsplan wordt bepaald dat:
a.
de in artikel 5.44, eerste, tweede en derde lid genoemde grenswaarden en de in artikel 5.46
genoemde regels niet van toepassing zijn op het geluid door de inzet van motorvoertuigen of
helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding,
gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval, en
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b.
de in artikel 5.44, eerste, tweede en derde lid bedoelde waarden niet van toepassing zijn
op onversterkt menselijk stemgeluid.
Artikel 5.49 (binnenwaarden)
1.
Er kunnen met toepassing van artikel 5.44, derde lid, alleen hogere grenswaarden in een
omgevingsplan worden opgenomen dan de waarden uit bijlage XV, tabel A, bij dit besluit als dat
binnen geluidgevoelige ruimten van in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen, of geluidgevoelige
ruimten van andere geluidgevoelige gebouwen niet leidt tot een overschrijding van de waarden uit
bijlage XV, tabel B, bij dit besluit.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing als:
a.
onevenredig ingrijpende maatregelen aan de gevel van bestaande geluidgevoelige
gebouwen nodig zijn om de voor die gebouwen te voldoen aan de binnenwaarde, of
b.
de eigenaar van een bestaand geluidgevoelig gebouw weigert mee te werken aan het
onderzoek naar het geluid in geluidgevoelige ruimten door bedrijfsmatige activiteiten buiten die
gebouwen en de noodzakelijke geluidwerende maatregelen, of weigert eventuele verbeteringen van
de geluidwering aan te laten brengen.
§ 5.1.4.2.3 Geluid door specifieke activiteiten
Artikel 5.50 (windturbines)
1.
Aan artikel 5.43 wordt voor het in gebruik hebben van een in een omgevingsplan toegelaten
windturbine of combinatie van windturbines voldaan als in het omgevingsplan is bepaald dat deze
activiteit zo wordt verricht dat de geluidbelasting door de activiteit op de gevel van geluidgevoelige
gebouwen of de begrenzing van geluidgevoelige locaties niet meer bedraagt dan 47 dB L den en 41 dB
Lnight.
2.
In een omgevingsplan kunnen in verband met cumulatie met het geluid van een andere
windturbine of een andere combinatie van windturbines, lagere grenswaarden worden vastgesteld
dan de standaardwaarden uit het eerste lid.
3.
In een omgevingsplan kunnen in verband met bijzondere lokale omstandigheden andere
grenswaarden worden vastgesteld dan de standaardwaarden uit het eerste lid.
4.
Artikel 5.45 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5.51 (buitenschietbanen en kleiduivenbanen)
1.
Aan artikel 5.43 wordt voor een in een omgevingsplan toegelaten schietbaan of combinatie
van schietbanen in de buitenlucht of in een gebouw of deel van een gebouw zonder een gesloten
afdekking, voldaan als in het omgevingsplan is bepaald dat deze activiteit zo wordt verricht dat de
geluidbelasting door de activiteit niet meer bedraagt dan 50 dB B s,dan op de gevel van
geluidgevoelige gebouwen en op de begrenzing van geluidgevoelige locaties.
2.
In een omgevingsplan kunnen voor militaire schietbanen hogere grenswaarden
worden opgenomen dan de standaardwaarden uit het eerste lid, mits deze grenswaarden:
a.
voor militaire schietbanen waarop artikel 3.293 van het Besluit activiteiten leefomgeving
van toepassing is niet hoger zijn dan 60 dB Bs,dan, en
b.
voor andere militaire schietbanen dan de onder a. bedoelde, niet hoger zijn dan 55 dB B s,dan.
4.
Artikel 5.45 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5.52 (spoorwegemplacementen)
[Gereserveerd]
§ 5.1.4.2.4 Trillingen
Artikel 5.53 (toedelen van functies aan locaties)
1.
In het omgevingplan wordt rekening gehouden met trillingen afkomstig van
bedrijfsmatige activiteiten op geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige locaties.
2.
De regels in een omgevingsplan voorzien erin dat de trillingsterkte door een in het
omgevingsplan toegelaten bedrijfsmatige activiteit, op de gevel van geluidgevoelige gebouwen, op
65

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

de begrenzing van geluidgevoelige locaties en in geluidgevoelige ruimten van in- en aanpandige
geluidgevoelige gebouwen aanvaardbaar is.
Artikel 5.54 (trillingen door activiteiten, standaard- en grenswaarden of regels in
omgevingsplan)
1.
In een omgevingsplan wordt bepaald dat een in het omgevingsplan toegelaten bedrijfsmatige
activiteit zo wordt verricht dat de continue trillingen in geluidgevoelige ruimten door die activiteit
niet meer bedragen dan de standaardwaarden voor de trillingsterkte, genoemd in bijlage XV, tabel
C, bij dit besluit.
2.
In een omgevingsplan wordt bepaald dat een in het omgevingsplan toegelaten
bedrijfsmatige activiteit zo wordt verricht dat de herhaald voorkomende trillingen door
transportmiddelen in geluidgevoelige ruimten door die activiteit niet meer bedragen dan de
standaardwaarden voor de trillingsterkte, genoemd in bijlage XV, tabel D, bij dit besluit.
3.
Voor bedrijventerreinen kunnen in plaats van de standaardwaarden uit bijlage XV, tabellen C
en D, bij dit besluit in het omgevingsplan hogere grenswaarden worden vastgesteld, die niet hoger
mogen zijn dan de standaardwaarden, genoemd in bijlage XV, tabellen C en D, bij dit besluit
vermenigvuldigd met 1,8.
4.
Artikel 5.45 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5.55 (gebouwen met een functionele relatie met een bedrijfsmatige activiteit)
1.
In een omgevingsplan wordt bepaald dat de grenswaarden die op grond van artikel 5.54 zijn
vastgesteld, niet van toepassing zijn op in het omgevingsplan aangewezen geluidgevoelige
gebouwen en geluidgevoelige locaties die een functionele binding hebben met een bedrijfsmatige
activiteit voor zover het betreft de trillingen door die bedrijfsmatige activiteit.
2.
In een omgevingsplan kan worden bepaald dat voor in het omgevingsplan aangewezen
geluidgevoelige gebouwen die eerder functioneel verbonden waren met een bedrijfsmatige
activiteit, de trillingen afkomstig van die bedrijfsmatige activiteit buiten beschouwing worden
gelaten, voor zover het betreft:
a.
een activiteit als bedoeld in afdeling 3.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
b.
een activiteit, verricht op een
bedrijventerrein, of c. een activiteit in de
horecasector.
Artikel 5.55a (vaststelling van hogere waarden dan de grenswaarden)
1.
In afwijking van artikel 5.54, derde lid, kunnen in een omgevingsplan, als zwaarwegende
economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen,
voor onderdelen van het grondgebied waarden worden vastgesteld die uitgaan boven de in dat
artikellid bedoelde grenswaarden.
2.
De locatie waarvoor op grond van het eerste lid een hogere waarde is vastgesteld wordt in
het omgevingsplan begrensd.
§ 5.1.4.3 Geluid rond luchthavens
[Gereserveerd]
§ 5.1.4.4 Bodemkwaliteit
[Gereserveerd]
§ 5.1.4.5 Geur
§ 5.1.4.5.1 Algemene bepalingen
Artikel 5.56 (toepassingsbereik regels geurbelasting)
1.
De geurbelasting is de concentratie van geur in de lucht op een locatie.
66

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

2.

Een geurgevoelig gebouw is een gebouw met:
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a.
een woonfunctie,
b.
een onderwijsfunctie,
c.
een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, of
d.
een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar.
3.
Een geurgevoelige locatie is een locatie voor:
a.
het plaatsen van een woonwagen,
of b. een drijvende woonfunctie.
4.
Paragraaf 5.1.4.5 is niet van toepassing op geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige locaties
die in een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit niet zijn toegelaten
of voor een duur van minder dan tien jaar zijn toegelaten.
5.
In afwijking van het tweede tot en met vierde lid kunnen in een omgevingsplan andere
geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige locaties worden aangewezen waarop paragraaf 5.1.4.5
van toepassing is.
6.
De paragrafen 5.1.4.5.4 tot en met 5.1.4.5.7 zijn alleen van toepassing op de
geurbelasting door veehouderijen als bedoeld in artikel 3.163 van het Besluit activiteiten
leefomgeving.
Artikel 5.57 (bepalen geurbelasting en meten afstand)
1.
De geurbelasting op een:
a.
geurgevoelig gebouw wordt bepaald op de plaats waar de gevel van het geurgevoelige
gebouw gebouwd mag worden in overeenstemming met het omgevingsplan, of, als met toepassing
van artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de wet daarvan is afgeweken, de omgevingsvergunning voor
een afwijkactiviteit,
b.
geurgevoelige locatie wordt bepaald op de grens van die locatie.
2.
Als vanwege de geurbelasting een aan te houden afstand tot een:
a.
geurgevoelig gebouw wordt gesteld, wordt deze gemeten vanaf een bij ministeriële regeling
vast te stellen punt van het dierenverblijf tot op de plaats waar de gevel van het geurgevoelige
gebouw gebouwd mag worden in overeenstemming met het omgevingsplan, of, als met toepassing
van artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de wet daarvan is afgeweken, de omgevingsvergunning voor
een afwijkactiviteit,
b.
geurgevoelige locatie wordt gesteld, wordt deze gemeten vanaf een bij ministeriële regeling
vast te stellen punt van het dierenverblijf tot op de grens van die locatie.
Artikel 5.58 (aanwijzen bebouwingscontour geur)
Voor de toepassing van de paragrafen 5.1.4.5.3 tot en met 5.1.4.5.8 wordt in het omgevingsplan een
bebouwingscontour geur vastgesteld voor het gebied waarbinnen een hoger beschermingsniveau
voor geur geldt.
§ 5.1.4.5.2 Geurbelasting door bedrijfsmatige activiteiten
Artikel 5.59 (geurbelasting door bedrijfsmatige activiteiten)
1.
In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met de geurbelasting door
bedrijfsmatige activiteiten op geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige locaties.
2.
Als sprake is van geurbelasting op een geurgevoelig gebouw of een geurgevoelige locatie
door meer dan één bedrijfsmatige activiteit, wordt rekening gehouden met de naar het oordeel van
het bevoegde bestuursorgaan relevante cumulatie van geur door die bedrijfsmatige activiteiten.
Artikel 5.60 (gebouwen met functionele binding met een bedrijfsmatige activiteit)
1.
Artikel 5.59, eerste lid, is niet van toepassing op geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige
locaties die een functionele binding hebben met een bedrijfsmatige activiteit voor zover het betreft
de geurbelasting door die bedrijfsmatige activiteit.
2.
In een omgevingsplan kan worden bepaald dat voor in het omgevingsplan aangewezen
geurgevoelige gebouwen die eerder functioneel verbonden waren met een bedrijfsmatige activiteit,
de geurbelasting door die bedrijfsmatige activiteit buiten beschouwing wordt gelaten, voor zover het
betreft:
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a.

een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.5.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving,

b.
een activiteit als bedoeld in paragraaf 3.6 van het Besluit activiteiten
leefomgeving, c. een activiteit, uitgevoerd op een bedrijventerrein, of
d.
een activiteit in de horecasector.
§ 5.1.4.5.3 Geurbelasting door zuiveringtechnische werken
Artikel 5.61 (geurbelasting door zuiveringtechnische werken)
1.
Aan artikel 5.59, eerste lid, is in ieder geval voldaan als de geurbelasting door een
zuiveringtechnisch werk op een geurgevoelig gebouw of een geurgevoelige locatie niet meer
bedraagt dan de grenswaarde, bedoeld in bijlage XVI, onder A, bij dit besluit.
2.
In afwijking van het eerste lid, is aan artikel 5.59, eerste lid, in ieder geval voldaan als de
geurbelasting door een zuiveringtechnisch werk dat is opgericht voor 1 februari 1996 en waarvoor
op dat tijdstip een vergunning op grond van de Wet milieubeheer in werking en onherroepelijk was
op een geurgevoelig gebouw of een geurgevoelige locatie die op het moment van inwerkingtreding
van deze paragraaf was toegelaten niet meer bedraagt dan de grenswaarde voor een dergelijk
zuiveringtechnisch werk, bedoeld in bijlage XVI, onder A, bij dit besluit.
3.
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de geurbelasting door een
zuiveringtechnisch werk waarvoor tot 1 januari 2011 een omgevingsvergunning op grond van
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in
werking en onherroepelijk was voor zover het betreft de geurbelasting op een geurgevoelig gebouw of
een geurgevoelige locatie die op het moment van verlening van die vergunning niet aanwezig was of in
die vergunning niet als geurgevoelig werd beschouwd.
4.
De geurbelasting wordt bepaald met de bij ministeriële regeling aangewezen rekenmethode
van het Nieuw Nationaal Model waarbij de geuremissie vanuit het zuiveringtechnisch werk de som
van de emissies door de verschillende procesonderdelen, in odour units per seconde is, die worden
bepaald met de bij ministeriële regeling aangewezen emissiefactoren en op de bij ministeriële
regeling bepaalde wijze.
Artikel 5.62 (geurbelasting bij uitbreiden of wijzigen zuiveringtechnische werken met
hogere geurbelasting)
1.
In afwijking van artikel 5.61, eerste lid, kan in een omgevingsplan het uitbreiden of wijzigen
van een zuiveringtechnisch werk dat is opgericht voor 1 februari 1996 en waarvoor op dat tijdstip
een vergunning op grond van de Wet milieubeheer in werking en onherroepelijk was, worden
toegestaan als de geurbelasting door het zuiveringtechnisch werk hoger was dan de grenswaarde
bedoeld in het eerste lid van artikel 5.61 en niet hoger is dan de geurbelasting voorafgaand aan de
uitbreiding of wijziging.
2.
In afwijking van artikel 5.61, eerste en tweede lid, kan in een omgevingsplan het uitbreiden
of wijzigen van een zuiveringtechnisch werk waarvoor tot 1 januari 2011 een omgevingsvergunning
op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, in werking en onherroepelijk was, worden toestaan als de geurbelasting door het
zuiveringtechnisch werk op een geurgevoelig gebouw of een geurgevoelige locatie die op het
moment van verlening van die vergunning niet aanwezig was of in die vergunning niet als
geurgevoelig werd beschouwd, hoger was dan de grenswaarde bedoeld in het eerste lid van artikel
5.61 en niet hoger is dan de geurbelasting voorafgaand aan de uitbreiding of wijziging.
§ 5.1.4.5.4 Geurbelasting door dierenverblijven voor landbouwhuisdieren van een diercategorie
waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld
Artikel 5.63 (geurbelasting door dierenverblijven voor landbouwhuisdieren)
1.
Aan artikel 5.59, eerste lid, is in ieder geval voldaan als de geurbelasting door een veehouderij
met één of meer dierenverblijven waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor bij
ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, op een geurgevoelig gebouw of een
geurgevoelige locatie niet meer bedraagt dan de standaardwaarde, bedoeld in bijlage XVI, onder B,
bij dit besluit.
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2.
In afwijking van het eerste lid geldt, als op het moment van inwerkingtreding van deze
paragraaf de toegelaten geurbelasting van de veehouderij op geurgevoelige gebouwen en
geurgevoelige locaties hoger was dan de standaardwaarde, bedoeld in bijlage XVI, onder B, bij dit
besluit, de geurbelasting op dat moment als standaardwaarde voor geurbelasting op die gebouwen
en locaties.
3.
De geurbelasting wordt bepaald met het bij ministeriële regeling aangewezen
verspreidingsmodel V-Stacks waarbij de geuremissie vanuit een veehouderij de som van de voor
de verschillende diercategorieën, gehouden in de dierenverblijven, berekende odour units per
seconde per dier is, die worden bepaald met de bij ministeriële regeling aangewezen
geuremissiefactoren per dier.
Artikel 5.64 (oprichten, uitbreiden of wijzigen dierenverblijven veehouderij met hogere
geurbelasting)
In afwijking van artikel 5.63, eerste lid, kan in een omgevingsplan het oprichten, uitbreiden of
wijzigen van een dierenverblijf worden toegestaan als de toegelaten geurbelasting van de
veehouderij op het moment van inwerkingtreding van deze paragraaf hoger was dan de
standaardwaarde, bedoeld in bijlage XVI, onder B, bij dit besluit en:
a.
een geurbelastingreducerende maatregel wordt toegepast en de totale geurbelasting door de
veehouderij na de uitbreiding van een dierenverblijf niet meer bedraagt dan het gemiddelde van de bij
die situatie behorende standaardwaarde bedoeld in artikel 5.63, eerste lid, en de geurbelasting die de
veehouderij voorafgaand aan het toepassen van de maatregel veroorzaakte, of
b.
de geurbelasting die de veehouderij op een geurgevoelig gebouw of een geurgevoelige
locatie veroorzaakt, door het oprichten, uitbreiden of wijzigen van het dierenverblijf niet toeneemt
en het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor binnen de veehouderij niet toeneemt.
Artikel 5.65 (afstandsnormen voor specifieke categorieën geurgevoelige gebouwen)
1.
In afwijking van artikel 5.63, eerste lid, geldt niet de standaardwaarde voor de
geurbelasting maar de standaardafstand, bedoeld in bijlage XVI, onder C, bij dit besluit voor:
a.
een geurgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met een in de nabijheid gelegen
dierenverblijf,
b.
een geurgevoelig gebouw dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden een functionele
binding te hebben met een dierenverblijf, of
c.
een woning die op of na 19 maart 2000 is gebouwd:
1°. op een locatie die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij,
2°. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en
3°. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de
veehouderij.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een geurgevoelig gebouw dat op de
locatie, bedoeld in onderdeel c, onder 1° van dat lid, aanwezig is.
3.
Het eerste lid is niet van toepassing als de geurbelasting op het geurgevoelig gebouw bedoeld
in
het eerste lid, onder a, b of c, lager is dan de standaardwaarde die krachtens artikel 5.63, eerste lid,
geldt voor het gebied waarin dat gebouw ligt.
4.
In afwijking van het eerste lid, kan in een omgevingsplan het oprichten, uitbreiden of
wijzigen van een dierenverblijf binnen de veehouderij worden toegestaan als de geurbelasting op
het geurgevoelig gebouw niet toeneemt, het aantal dieren per diercategorie met
geuremissiefactor binnen de veehouderij niet toeneemt en de afstand van het dierenverblijf tot het
geurgevoelig gebouw niet afneemt.
§ 5.1.4.5.5 Geurbelasting door dierenverblijven voor landbouwhuisdieren van een diercategorie
waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld
Artikel 5.66 (afstandsnormen dierenverblijven)
1.
Aan artikel 5.59, eerste lid, is in ieder geval voldaan als de afstand tussen een dierenverblijf
voor dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig gebouw of een
geurgevoelige locatie niet minder bedraagt dan de standaardafstand, bedoeld in bijlage XVI, onder
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D, bij dit besluit.
2.
In afwijking van het eerste lid, geldt als op het moment van inwerkingtreding van deze
paragraaf de afstand rechtmatig kleiner was dan de standaardafstand, bedoeld in bijlage XVI,
onder D, bij dit besluit, die kleinere afstand als standaardafstand.
3.
In afwijking van het eerste lid, kan in een omgevingsplan het oprichten, uitbreiden of wijzigen
van een dierenverblijf binnen de veehouderij worden toegestaan als de afstand op het moment van
inwerkingtreding van deze paragraaf rechtmatig kleiner was dan de standaardafstand, bedoeld in
bijlage XVI, onder D, bij dit besluit en de afstand tot het geurgevoelig gebouw of de geurgevoelige
locatie niet verder afneemt en het aantal dieren van één of meer diercategorieën waarvoor geen
geuremissiefactor is vastgesteld binnen de veehouderij niet toeneemt.

§5.1.4. Functies met gevolgen voor verstedelijking 5.1.4.5.6 minimum afstandsnormen
dierenverblijven en geurgevoelige gebouwen en locaties

Artikel 5.26 -5.67 (minimum-afstandsnormen dierenverblijf en geurgevoelig
gebouw of geurgevoelige locatie)
1.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.63 tot en met 5.66 bedraagt de afstand van
een dierenverblijf tot het geurgevoelig gebouw of de geurgevoelige locatie ten minste:
a.
50 m als het geurgevoelig gebouw of de geurgevoelige locatie binnen de bebouwingscontour
geur ligt, of
b.
25 m als het geurgevoelig gebouw of de geurgevoelige locatie buiten de
bebouwingscontour geur ligt.
2.
In afwijking van het eerst lid, geldt als op het moment van inwerkingtreding van deze
paragraaf de afstand rechtmatig kleiner was dan de afstand, bedoeld in het eerste lid, die kleinere
afstand als minimum afstand.
3.
In afwijking van het eerste lid kan in een omgevingsplan het oprichten, uitbreiden of
wijzigen van een dierenverblijf worden toegestaan als de rechtmatig kleinere afstand niet verder
afneemt en:
a.
bij een dierenverblijf met dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld de
geurbelasting door de veehouderij op een geurgevoelig gebouw of een geurgevoelige locatie niet
toeneemt,
b.
bij een dierenverblijf met dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld het aantal
dieren per diercategorie met geuremissiefactor niet toeneemt, de geurbelasting door de veehouderij
op een geurgevoelig gebouw of een geurgevoelige locatie niet toeneemt en de afstand van het
dierenverblijf tot een geurgevoelig gebouw of geurgevoelige locatie niet afneemt, als die kleiner is
dan de standaardafstand, bedoeld in bijlage XVI, onder C, bij dit besluit, of
c.
bij een dierenverblijf met dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld het aantal
dieren per diercategorie zonder geuremissiefactor niet toeneemt en de afstand tot een
geurgevoelig gebouw of geurgevoelige locatie niet afneemt als die afstand kleiner is dan de
standaardafstand, bedoeld in bijlage XVI, onder D, bij dit besluit.
De artikelen 1.1.1 en 3.1.6, leden 2 t/m 4, Bro (ladder voor duurzame verstedelijking) worden momenteel
herzien Deze versie van de Bkl-tekst geeft de huidige stand van het denken weer, maar zal mogelijk worden
aangepast. Inwerkingtreding van de nieuwe artikelen van het Bro is voorzien begin 2017.

§ 5.1.4.5.7 Geurbelasting door andere agrarische activiteiten

Artikel 5.27 (ladder voor duurzame verstedelijking) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
In een omgevingsplan dat voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt met het oog op het
belang van zorgvuldig ruimtegebruik, het tegengaan van leegstand en de verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit rekening gehouden met:5.68 (geurbelasting door andere agrarische
activiteiten)
1.

Aan artikel 5.59, eerste lid, is in ieder geval voldaan als de afstand tussen
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geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige locaties en het:
a.
de actuele regionale behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling,opslaan van vaste mest,
champost of dikke fractie,
b.
in hoeverre binnen bestaand stedelijk gebied door benutting van beschikbare gronden door
herstructurering, transformatie of anderszins in de ontwikkeling kan worden voorzien, enbehandelen
van dierlijke meststoffen,
c.
de redenen om de ontwikkeling mogelijk te maken en de redenen voor de locatiekeuze,
inclusief de mogelijkheid tot multimodale ontsluiting.opslaan en composteren van niet houtachtig
groenafval, voor een duur van meer dan 14 dagen, tot maximaal 600 m3,
Artikel 5.28 (regeling plattelandswoningen ) [art. 2.24, eerste lid, Ow]190
[PM]
186

N.B. Toetsing vindt ook buiten de kritische gebieden plaats voor bepaalde categorieën als tunnels. 100m:
vgl. RBL2007, bijlage I.
187
Impl. van art. A.2 van bijlage III bij de richtlijn (formulering komt daarmee overeen). Vgl. art. 5.19, lid 2,
Wm. Niet overgenomen zijn de “terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen
betreffende gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen” van toepassing zijn, aangezien deze al worden
afgevangen door het toe toepassingsgebied omgevingswaarden luchtkwaliteit (artikel 2.3).
188 N.B. art. 5.19, leden 3-4 Wm komen terug bij min.reg.: Het betreft het meerekenen van de
concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen, en de aftrek van het totaal. Dit zijn meet- of rekenvoorschriften
als bedoeld in art. 2.24 lid 2, sub b, Ow. Verder zijn deze bepalingen ook relevant voor de monitoringsregels (bij
min.reg. ogv art. 20.2, lid 3, sub a, Ow).
Nader bezien: Voor het overige kan NIBM bij regeling worden gespecificeerd? Veehouderijen blijven bijv. van de
NIBM uitgezonderd. NIBM is nu alleen gerelateerd aan de jaargemiddelde concentratie. Hoe verhoudt dat zich tot
de andere grenswaarden? ‘%’ wordt in het Bkl ook als ‘procent’ geschreven: 1 lijn kiezen, liever korter via %.
190

Verbreding regeling plattelandswoningen
Voorstel is om een beperkte verbreding van de regeling plattelandswoningen mogelijk te maken voor
gemeenten die daar behoefte aan hebben. Deze verbreding houdt in dat:

a)

Gemeenten zelf kunnen besluiten een vergelijkbare aanpak als bij de plattelandswoning van
toepassing te laten zijn door deze planologisch aan te wijzen als ‘voormalige bedrijfswoning’

b)

Dit te laten gelden voor een beperkt aantal mogelijkheden zoals:
kleine bedrijventerreinen (categorieën 1 t/m 3);
voormalige hotelwoningen;
voormalige stations(woningen);
voormalige glastuinbouwwoningen;
kleine havens;
een beperkt aantal nu nog niet voorziene (categorieën) woningen.
Dit te laten gelden voor een beperkt aantal milieuaspecten (geluid, geur, evt. ook licht en trilling).

Artikel 5.29 (regeling permanente bewoning recreatiewoningen) [art. 2.24, eerste lid,
Ow]
[PM]
d.
opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen, anders dan op het opslaan van
knolgewassen, wortelgewassen en fruit, en
e.
opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie in een mestbassin,
niet minder bedraagt dan de standaardafstanden, bedoeld in bijlage XVI, onder E, bij dit besluit.
2.
Als de functietoedeling in een omgevingsplan op een locatie voor veehouderij ook het
opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie mogelijk maakt en de standaardwaarde,
bedoeld in bijlage XVI, onder B, bij dit besluit wordt overschreden, regelt het omgevingsplan dat
niet meer

dan zeshonderd m3 vaste mest, champost of dikke fractie wordt opgeslagen.
3.
Als de functietoedeling in een omgevingsplan op een locatie voor veehouderij ook het opslaan
van drijfmest, digestaat en dunne fractie van mest na mestscheiding in een mestbassin mogelijk
maakt en de standaardwaarde, bedoeld in bijlage XVI, onder B, bij dit besluit wordt overschreden,
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regelt het omgevingsplan dat de gezamenlijke oppervlakte van die opslag niet meer dan 750 m 2 of
de gezamenlijke inhoud niet meer dan 2500 m 3 is.
4.
Voor de berekening van de gezamenlijke oppervlakte of de gezamenlijke inhoud, bedoeld in het
derde lid en in bijlage XVI, onder E, bij dit besluit, worden de inhoud en oppervlakten van
ondergrondse mestbassins met een afdekking die als vloer fungeert, niet meegerekend.
5.
De standaardafstanden, bedoeld in het eerste lid worden op een bij ministeriële
regeling bepaalde wijze gemeten.
§ 5.1.4.5.8 Flexibiliteit geurbelasting door zuiveringtechnische werken, veehouderijen en andere
agrarische activiteiten
Artikel 5.69 (andere dan standaardwaarde of -afstand in omgevingsplan voor
geurbelasting door veehouderijen en andere agrarische activiteiten)
1.
In afwijking van de artikelen 5.63, eerste en tweede lid, 5.64, 5.65, 5.66, eerste tot en met
derde lid en 5.68, eerste lid, kan in een omgevingsplan, als dat voor een doelmatig beheer, gebruik
of de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies
aangewezen is, voor onderdelen van het grondgebied:
a.
een andere waarde worden vastgesteld dan de standaardwaarde bedoeld in bijlage XVI, onder
B, bij dit besluit of de standaardwaarde voor geurbelasting bedoeld in artikel 5.63, tweede lid,
b.
een andere afstand worden vastgesteld dan de standaardafstanden, bedoeld in bijlage
XVI, onder C, D en E, bij dit besluit en de standaardafstand bedoeld in artikel 5.66, tweede lid.
2.
Bij de toepassing van het eerste lid, onder a, kan de waarde niet hoger worden vastgesteld
dan de grenswaarde bedoeld, in bijlage XVI, onder B, bij dit besluit.
3.
Bij de toepassing van het eerste lid, onder b, kan de afstand tussen een dierenverblijf en
een geurgevoelig gebouw of locatie niet kleiner worden vastgesteld dan de afstand bedoeld in
artikel
5.67 en de afstand, bedoeld in bijlage XVI, onder D, bij dit besluit en voor pelsdieren niet kleiner
dan de helft van de afstand voor pelsdieren, bedoeld in bijlage XVI, onder D, bij dit besluit.
4.
De locatie waarvoor die andere waarde of afstand is vastgesteld wordt in het omgevingsplan
begrensd.
Artikel 5.70 (vaststelling van hogere waarden dan de maximale waarden en kleinere
afstanden voor geurbelasting door zuiveringtechnische werken en veehouderijen)
1.
In afwijking van de artikelen 5.61, eerste tot en met derde lid, 5.62, 5.67 en 5.69, eerste tot
en met derde lid, kan in een omgevingsplan, als zwaarwegende economische belangen of
zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen, voor onderdelen van het
grondgebied:
a.
een waarde worden vastgesteld die uitgaat boven de standaardwaarden, bedoeld in bijlage
XVI, onder A, bij dit besluit, en de grenswaarde, bedoeld in bijlage XVI, onder B, bij dit besluit, of
b.
een afstand worden vastgesteld die kleiner is dan de afstanden, bedoeld in artikel 5.67, en de
afstanden, bedoeld in bijlage XVI, onder D, bij dit besluit, en voor pelsdieren kleiner is dan de helft
van de afstand voor pelsdieren, bedoeld in bijlage XVI, onder D, bij dit besluit.
2.
De locatie waarvoor die waarde of afstand is vastgesteld wordt in het omgevingsplan begrensd.
§5.1.5. Functies met gevolgen voor 5.1.5 Beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige
waarden en cultureel erfgoed
§5.1.5.1. Algemeen 5.1.5.1 Kust
Artikel 5.30 (afwegingskader) [art. 2.24, eerste lid, Ow]5.71 (behoud vrije horizon)
Een omgevingsplan laat geen activiteiten toe die een belemmering vormen voor het uitzicht op de
vrije horizon vanaf de gemiddelde hoogwaterlijn met de blik op zee.

§5.1.5.2. 5.1.5.2 Waddenzee en waddengebied
Het rijksbeleid over de Waddenzee en het waddenzeegebied wordt geëvalueerd. Datzelfde geldt voor bestaande
bepalingen in het Barro. Eventuele wijzigingen zullen waarschijnlijk neerslaan in het Invoeringsbesluit, dat

73

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016
gelijktijdig met dit besluit in werking zal treden. De onderstaande bepalingen zijn vooralsnog beleidsneutraal
overgezet.

Artikel 5.32 Artikel 5.33 (landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden Waddenzee)
[art. 2.24, eerste lid, Ow]

1.

Als landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee worden aangemerkt de rust, weidsheid,
open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis.

2.
a.
b.

Als cultuurhistorische waarden van de Waddenzee worden aangemerkt:
de in de bodem aanwezige archeologische waarden, en

het overige voor het gebied kenmerkende cultureel erfgoed bestaande uit:
1°. historische scheepswrakken,
2°. verdronken en onderslibde nederzettingen en ontginningssporen, waaronder de dam AmelandHolwerd, 3°. zeedijken en de daaraan verbonden historische sluizen, waaronder het ensemble
Afsluitdijk,
4°.
5°.
6°.
7°.

landaanwinningswerken,
systeem van stuifdijken,
systeem van historische vaar- en uitwateringsgeulen, en
kapen.

Artikel 5.34 (aanwijzing waddengebied en Waddenzee) [art. 2.20, eerste lid, Ow]

1.

De Waddenzee is de locatie (PM in woorden geduide globale plaatsaanduiding), waarvan
de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

2.

Het waddengebied is de locatie (PM in woorden geduide globale plaatsaanduiding), waarvan
de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
Artikel 5.35 (huidige artikelen 2.5.4 en 2.5.6 Barro - beoordeling, Waddenzee en
waddengebied) [art. 2.24, eerste lid, Ow]191

1.

Bij de voorbereiding van een omgevingsplan dat betrekking heeft op de Waddenzee en het
waddengebied, en dat een bouwactiviteit mogelijk maakt die afzonderlijk of in combinatie met één
of meer andere activiteiten significante gevolgen kan hebben voor de landschappelijke kwaliteiten
of cultuurhistorische waarden, bedoeld in artikel 5.33, wordt een beoordeling gemaakt van de
gevolgen voor die kwaliteiten of waarden.

191

Nader bezien moet worden of deze bepaling (eigenlijk een proceseis), als deze wordt gecontinueerd, naar
het Omgevingsbesluit moet worden verplaatst.

2.

De beoordeling kan onderdeel uitmaken van een voor dat omgevingsplan
voorgeschreven milieueffectrapport of van een passende beoordeling als bedoeld in de
Natuurbeschermingswet 1998.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing als voor de activiteit waarop het omgevingsplan
betrekking heeft al eerder een beoordeling is gemaakt en voor zover een nieuwe beoordeling
redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over de significante gevolgen.
Artikel 5.36 (Waddenzee en waddengebied) [art. 2.24, eerste lid, Ow]

1.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op de Waddenzee en het waddengebied laat geen
activiteiten toe die afzonderlijk of in combinatie met een of meer andere activiteiten significante
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de landschappelijke kwaliteiten of cultuurhistorische
waarden, bedoeld in artikel 5.33, tenzij:

a.

sprake is van zwaarwegende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen
74

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

van sociale of economische aard, redenen die verband houden met de menselijke gezondheid,
de openbare veiligheid of bereikbaarheid of als sprake is van voor het milieu wezenlijk gunstige
effecten,

b.
c.
2.

geen reële alternatieven voorhanden zijn, en
de optredende schade of andere negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt.

Als activiteit met significante negatieve gevolgen wordt in ieder geval aangemerkt een
activiteit die de landschappelijke kwaliteiten of cultuurhistorische waarden aantast of bedreigt.
Artikel 5.37 (geen inpoldering/booreilanden, Waddenzee) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op de Waddenzee laat het niet toe om binnen dat gebied:

a.
b.

locaties in te polderen, te bedijken of in te dijken,
booreilanden en andere offshore-installaties te parkeren.

Artikel 5.38 (aanlegverbod vliegvelden, waddengebied) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op het waddengebied laat het niet toe om een vliegveld
aan te leggen.
Artikel 5.39 (havens en bedrijventerreinen, Waddenzee) [art. 2.24, eerste lid, Ow]

1.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op de Waddenzee of op een direct aan dat
gebied grenzende locatie laat het niet toe om:
a.
een nieuwe haven of nieuw bedrijventerrein aan te leggen, of

b.

een zeewaartse uitbreiding van een bestaande haven of bestaand bedrijventerrein tot stand
te brengen.

2.

Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op het omgevingsplan dat de verlegging
van de TESO-veerhaven in de gemeente Den Helder mogelijk maakt.

3.

Onze Minister of Onze Minister die het aangaat, in overeenstemming met Onze Minister, kan
op verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen toestemming verlenen om
af te wijken van het eerste lid, onderdeel b, voor een zeewaartse uitbreiding van de haven van
Harlingen als:

a.
b.

een binnendijkse uitbreiding van die haven redelijkerwijs niet mogelijk is,

een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 voor die uitbreiding kan
worden verleend, en
c.
de uitbreiding afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten geen significante negatieve
effecten heeft op de landschappelijke kwaliteiten of cultuurhistorische waarden als bedoeld in
artikel 5.33 van de Waddenzee en het binnendijks gelegen gebied.
Artikel 5.40 (geen bebouwing in de Waddenzee, tenzij) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op de Waddenzee laat geen bebouwing toe binnen dat
gebied, tenzij het gaat om:

a.

bouwwerken die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van het scheepvaartverkeerin de
Waddenzee,

b.

bouwwerken voor alternatieve mosselzaadbronnen,

c.
d.

bouwwerken voor een adequate afwatering van het vasteland,

e.

een omgevingsplan als bedoeld in artikel 5.39, tweede lid of artikel 5.45, tweede lid.

wadwachtposten voor zover het een locatie betreft die niet vanaf het vasteland of een
Waddeneiland bewaakt kan worden,

Artikel 5.41 (bebouwing in het waddengebied) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op het waddengebied en bebouwing toelaat, bevat: a.
voor bebouwing in het stedelijk gebied regels die inhouden dat de maximaal toelaatbare
bouwhoogten aansluiten bij de hoogte van de bestaande bebouwing, en
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b.

voor bebouwing buiten het stedelijk gebied regels die inhouden dat de maximaal
toelaatbare bouwhoogten evenals de aard en de functie van nieuwe bebouwing blijft binnen de
verticale bebouwingscontour.
Artikel 5.42 (installaties voor het winnen van diepe delfstoffen, Waddenzee) [art. 2.24,
eerste lid, Ow]

1.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op de Waddenzee laat geen opsporing of winning
van diepe delfstoffen door opsporings- of winningsinstallaties in de Waddenzee toe.
2.
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een locatie buiten de Waddenzee kan opsporing of
winning van gas onder de Waddenzee toelaten als:

a.

er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat deze opsporing of winning
geen schadelijke gevolgen heeft voor de landschappelijke kwaliteiten of cultuurhistorische waarden
van de Waddenzee,
b.
de benodigde op te richten bouwwerken, waaronder de tijdelijke verplaatsing van
boorinstallaties, zorgvuldig worden ingepast in het landschap ter bescherming van de unieke
openheid daarvan, met behulp van de beste beschikbare technieken.

3.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een locatie buiten de Waddenzee laat geen
opsporing of winning onder de Waddenzee van andere diepe delfstoffen dan gas toe, tenzij er
wetenschappelijk gezien geen twijfel bestaat dat deze opsporing of winning geen schadelijke
gevolgen heeft voor de landschappelijke kwaliteiten of cultuurhistorische waarden van de
Waddenzee.
Artikel 5.43 (windturbines, Waddenzee) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op de Waddenzee laat geen plaatsing van windturbines
toe.
Artikel 5.44 (winnen van oppervlakte delfstoffen, ontgrondingen en schelpenwinning,
Waddenzee) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op de Waddenzee laat geen winning van
oppervlaktedelfstoffen toe, tenzij het gaat om:
a.
het winnen van zand voor het regulier onderhoud van vaargeulen of voor bij dit besluit
toegestane bebouwing in de Waddenzee, of

b.

het winnen van schelpen beneden het peil van NAP -5 meter.
[Gereserveerd]
Artikel 5.45 (jachthavens, Waddenzee) [art. 2.24, eerste lid, Ow]

1.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op de Waddenzee of op een direct aan de
Waddenzee grenzende locatie laat de aanleg van een jachthaven niet toe.

2.

Een omgevingsplan voor de Waddenzee laat geen zeewaartse uitbreiding van bestaande
jachthavens toe, tenzij het gaat om een bestaande jachthaven op een Waddeneiland, voor zover:
a. het een beperkte zeewaartse uitbreiding van die haven is,
b.
die noodzakelijk is voor de veiligheid, en

c.

er geen andere passende oplossing mogelijk is.
§ 5.1.5.3 Ladder voor duurzame verstedelijking
§5.1.6. Functies met gevolgen voor cultureel erfgoed
[Gereserveerd]
§ 5.1.5.4 Cultureel erfgoed
Artikel 5.465.72 (behoud van cultureel erfgoed) [art. 2.24, eerste lid, jo. artikel 2.28,
aanhef en onderdeel a, Ow]
1.
In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het behoud van cultureel erfgoed,
met inbegrip van bekende of aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten, in ieder
geval ter uitvoering van het verdrag van Granada en het verdrag van Valletta.192.
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§5.1.7. Defensie
Artikel 5.47 (aanwijzing) [art. 2.20, eerste lid, Ow]

1.

Militaire objecten zijn de locaties, genoemd in bijlage X, waarvan de geometrische
begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

2.

Militaire functiebeschermingsgebieden zijn de gebieden, genoemd in bijlage X, waarvan
de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
3.
Militaire functie-invloedsgebieden zijn de gebieden, genoemd in bijlage X, waarvan de
geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling. 193
Artikel 5.47a (aanwijzing veiligheidszones) [art. 2.20, eerste lid, Ow]

1.

Veiligheidszone A zijn de locaties, genoemd in bijlage X, waarvan de geometrische
begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
2.
Veiligheidszone B zijn de locaties, genoemd in bijlage X, waarvan de geometrische begrenzing
wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

3.

Veiligheidszone C zijn de locaties, genoemd in bijlage X, waarvan de geometrische
begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
Artikel 5.47b (aanwijzing radarverstoringsgebieden) [art. 2.20, eerste lid, Ow]
Radarverstoringsgebieden zijn de locaties, genoemd in bijlage XI, waarvan de geometrische
begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
Artikel 5.48 (geen belemmering voor functionele bruikbaarheid) [art. 2.24, eerste lid, jo.
artikel 2.28, aanhef en onderdeel d, Ow]
1.
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een militair object of een gebied als bedoeld in
artikel 5.47 laat met het oog op de nationale veiligheid geen activiteiten toe die de functionele
bruikbaarheid van het militaire object kunnen belemmeren.
Artikel 5.49 (militaire objecten – specifiek) [art. 2.24, eerste lid, jo. artikel 2.28, aanhef
en onderdeel d, Ow]
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een functie-invloedsgebied rond een militair object
voor munitieopslag laat niet toe dat:

a.

in veiligheidszone A:
1◦ objecten met een kwetsbare of beperkt kwetsbare functie worden opgericht,
2◦ autowegen, autosnelwegen, spoorwegen of druk bevaren waterwegen, parkeerterreinen en
recreatieve voorzieningen worden aangelegd,
3◦ agrarische activiteiten worden verricht die een meer dan incidentele aanwezigheid van enkele
personen vereisen ,

b.

in veiligheidszone B: objecten met een kwetsbare of beperkt kwetsbare functie
worden opgericht,

c.

in veiligheidszone C: bouwwerken met een vlies- of gordijngevelconstructie of grote
glasoppervlakten worden opgericht, waarbinnen zich doorgaans een groot aantal personen bevindt.
Artikel 5.50 (militaire objecten – beperkingen) [art. 2.24, eerste lid, jo. artikel 2.28,
aanhef en onderdeel d, Ow]194
192

Deze bepaling wordt nog aangepast naar aanleiding van het amendement Van Veldhoven, Kamerstukken
2014/15, 33 962, nr. 118 (artikel 2.28, aanhef en onderdeel b) 193 Bezien wordt of deze gebiedsaanduidingen in het
tweede en derde lid kunnen worden samengebracht tot één gebiedsaanduiding.

1.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een gebied rondom een militaire luchthaven
maakt niet mogelijk dat in, op of boven de grond een obstakel wordt opgericht dat de maximaal
toelaatbare hoogte als genoemd in PM overschrijdt. 195
2.
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een gebied waarboven zich een laagvliegroute
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voor jacht- en transportvliegtuigen bevindt, maakt het niet mogelijk een bouwwerk op te richten
met hoogte van meer dan 40 meter te meten vanaf het maaiveld.Met het oog op het behoud van
cultureel erfgoed worden in een omgevingsplan in ieder geval regels gesteld ter bescherming van
daarvoor in aanmerking komend cultureel erfgoed, waarbij rekening wordt gehouden met de
volgende beginselen: 1º. het voorkomen van ontsiering, beschadiging of sloop van op grond van
het omgevingsplan
beschermde monumenten en archeologische monumenten,
2º. het voorkomen van verplaatsing van op grond van het omgevingsplan beschermde
monumenten of een deel daarvan, tenzij dit dringend vereist is voor het behoud van die
monumenten, 3º. het bevorderen van het gebruik van monumenten, zo nodig door
wijziging van die monumenten, rekening houdend met de monumentale waarden, 4º. het
voorkomen van aantasting van:
a.
de omgeving van rijksmonumenten, voorbeschermde rijksmonumenten en monumenten die
op grond van het omgevingsplan zijn beschermd, voor zover die aantasting een negatieve invloed
heeft op het aanzicht of de waardering van die monumenten, en
b.
het karakter van in het omgevingsplan beschermde stads- of dorpsgezichten of
beschermde cultuurlandschappen door de sloop van bestaande gebouwen, de bouw van nieuwe
gebouwen of andere belangrijke veranderingen, en
5°. het conserveren en in stand houden van archeologische monumenten, bij voorkeur in situ.
3.
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een gebied rondom een militair object voor
zendenIn het belang van de archeologische monumentenzorg kunnen in een omgevingsplan ook:
of ontvangen maakt het niet mogelijk een bouwwerk op te richten met een hoogte van meer dan
22 meter gemeten vanaf het maaiveld.
a.
regels worden gesteld over eisen aan onderzoek naar de archeologische waarde van een
locatie of aan de wijze van het verrichten van opgravingen of archeologische begeleiding van andere
activiteiten die tot bodemverstoring leiden, en
b.
gevallen worden aangewezen waarin kan worden afgezien van onderzoek naar de
archeologische waarde van een locatie of het opleggen van plichten met die strekking.
4.
EenAls in een omgevingsplan regels worden gesteld over het verrichten van archeologisch
onderzoek, bepaalt het omgevingsplan dat betrekking heeft op een gebied buiten een militair object
voor schieten, maakt geen activiteiten mogelijk die het gebruik van het militaire object voor
schieten belemmeren.deze regels niet van toepassing zijn op activiteiten met een oppervlakte van
minder dan 100 m2.
5.
In afwijking van het vierde lid kan in een omgevingsplan een andere oppervlakte
worden vastgesteld.
Artikel 5.73 (behoud werelderfgoed)
In het omgevingsplan wordt rekening gehouden met het behoud van de uitzonderlijke universele
waarde van werelderfgoed.
§ 5.1.6 Behoud van ruimte voor toekomstige functies
§ 5.1.6.1 Autowegen, autosnelwegen en hoofdspoorwegen

Artikel 5.74 (aanwijzing reserveringsgebieden autowegen, autosnelwegen en
hoofdspoorwegen)
1.
Reserveringsgebieden voor de uitbreiding of aanleg van een autoweg, autosnelweg of
hoofdspoorweg zijn de locaties, zoals aangewezen bij ministeriële regeling en waarvan de
geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
2.
De breedte van een reserveringsgebied voor de uitbreiding van een autoweg of
autosnelweg wordt gemeten vanaf de buitenste kantstreep en bedraagt ten hoogste:
a.
34 m aan weerszijden van de weg voor de mogelijke uitbreiding met één rijstrook per
rijrichting, b. 38 m aan weerszijden van de weg voor de mogelijke uitbreiding met twee rijstroken per
rijrichting,
c.
41 m aan weerszijden van de weg voor de mogelijke uitbreiding met drie rijstroken
per rijrichting, of
d.
45 m aan weerszijden van de weg voor de mogelijke uitbreiding met vier rijstroken
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per rijrichting.
Artikel 5.75 (geen bouwactiviteiten)
1.
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een reserveringsgebied voor de uitbreiding
of aanleg van een autoweg, autosnelweg of hoofdspoorweg, laat dat plan geen bouwactiviteiten toe.
2.
Het eerste lid geldt niet voor een bouwactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk dat
wordt toegelaten voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
§ 5.1.6.2 Buisleidingen van nationaal belang
Artikel 5.76 (buisleiding van nationaal belang)
Deze paragraaf is van toepassing op buisleidingen, anders dan een buisleiding voor het vervoer van
stoffen in verband met het opsporen of winnen van delfstoffen, die deel uitmaken van een
provinciegrensoverschrijdend netwerk van buisleidingen dat is bestemd of wordt gebruikt voor
vervoer over lange afstand van:
a.
aardgas, als de buisleiding een uitwendige diameter heeft van ten minste 45,7 cm en een druk
van ten minste 4.000 kPa, of
b.
stoffen of producten als bedoeld in artikel 3.71, eerste lid, onder b, c en d, van het
Besluit activiteiten leefomgeving als de buisleiding een diameter en druk heeft als bedoeld in
die onderdelen.
Artikel 5.77 (aanwijzing reserveringsgebieden buisleidingen van nationaal belang)
1.
Reserveringsgebieden voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang zijn de locaties,
zoals aangewezen bij ministeriële regeling en waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële
regeling is vastgelegd. De breedte van een reserveringsgebied bedraagt ten hoogste 70 m, met
uitzondering van een reserveringsgebied dat een rijkswater kruist.
2.
Aan weerszijden van een reserveringsgebied ligt een zoekgebied van 250 m, gemeten vanaf de
buitenste begrenzing van het reserveringsgebied.
Artikel 5.78 (nadere uitwerking ligging reserveringsgebied)
In een omgevingsplan kan de ligging van een reserveringsgebied voor de aanleg van buisleidingen
van nationaal belang nader worden uitgewerkt, mits het reserveringsgebied:
a.
blijft binnen het zoekgebied, bedoeld in artikel 5.77, tweede lid,
b.
aansluit op het reserveringsgebied voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang in
de naastliggende gemeenten, en
c.
een breedte heeft die gelijk is aan de breedte die dat reserveringsgebied over het grootste
deel van het gebied heeft.
Artikel 5.50a (radarverstoringsgebied) [art. 2.24, eerste lid]
Artikel 5.79 (geen belemmeringen voor aanleg van buisleidingen)
1.
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op een radarverstoringsgebied voor
een radarstation, laat het niet toe bouwwerken op te richten die door hun hoogte onaanvaardbare
gevolgenreserveringsgebied voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang, laat dat plan
geen activiteiten toe die een belemmering kunnen hebbenvormen voor de werking van de
radaraanleg van een buisleiding van nationaal belang.

2.
Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie, worden
deAls belemmeringen worden in ieder geval aangemerkt:
maximale bouwhoogten binnen de radarverstoringsgebieden vastgesteld.

3.

Bij de voorbereiding van een omgevingsplan dat betrekking heeft op een
radarverstoringsgebied, waarbij wordt overwogen het oprichten van bouwwerken mogelijk te
maken die de maximale hoogte, bedoeld in het tweede lid, overschrijden, wordt een beoordeling
a.

gemaakt van de mate waarin het radarbeeld door die bouwwerken wordt verstoord. 196het oprichten
van bouwwerken, met uitzondering van een bouwwerk dat noodzakelijk is voor de aanleg, het
onderhoud of de instandhouding van een buisleiding van nationaal belang,
Artikel 5.51 –
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§5.1.8. Functies met gevolgen voor watersystemen
Artikel 5.52 (weging van het waterbelang) [2.24, eerste lid, Ow]

1.

In een omgevingsplan wordt, voor zover dat betrekking heeft op regels als bedoeld in artikel
4.2, eerste lid, van de wet, rekening gehouden met de gevolgen voor het beheer van
watersystemen. Daarbij worden, voor een duiding van die gevolgen, de opvattingen van het
bestuursorgaan dat is belast met het beheer van die watersystemen betrokken.
2.
Het eerste lid laat onverlet de in dit besluit gestelde specifieke regels over onderdelen van
watersystemen in het gebied van het omgevingsplan.
Artikel 5.53 (aanwijzing) [art. 2.20, eerste lid, Ow)
Het IJsselmeergebied is de locatie (PM in woorden geduide globale plaatsaanduiding), waarvan de
geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling
b.
de aanleg van een verharde weg of een verhard pad of een spoorweg in de lengterichting
van het reserveringsgebied,
c.
de aanleg van een watergang in de lengterichting van het reserveringsgebied,
d.
de aanleg van een waterkering of een daaraan grenzend gebied waar ter bescherming van de
kering regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor die kering in de
lengterichting van het reserveringsgebied,
e.
de aanleg van een buisleiding, anders dan een buisleiding van nationaal belang, of een
ondergrondse hoogspanningsverbinding of ondergronds leidingstelsel in de lengterichting van het
reserveringsgebied,
f.
het bebossen, en
g.
het gebruik als stortplaats voor afvalstoffen of permanente opslag van grond of andere stoffen
of zaken.

Artikel 5.54 (geen nieuwe bebouwing en landaanwinning in bestemmingsplan) [art.
2.24, eerste lid, Ow]5.80 (aanleg buisleiding van nationaal belang)
1.
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op het IJsselmeergebied laat geen bebouwing en
landaanwinning toe.laat de aanleg van een buisleiding van nationaal belang alleen toe:

2.

In afwijking van het eerste lid kan een omgevingsplan dat betrekking heeft op het
IJsselmeergebied bebouwing of landaanwinning toelaten met een totale oppervlakte per gemeente
van ten hoogste:
a.
350 hectare voor de gemeente Amsterdam voor IJburg tweede fase,

b.

700 hectare voor de gemeente Almere, waarvan:
1° ten hoogste 12 hectare in het Gooimeer voor het project Hoogtij, en
194

De gebiedsaanduidingen in deze bepaling worden nog nader bezien.

195

Bepalingen in verband met vliegveiligheid en bruikbaarheid van militaire luchthavens worden nog nader
bezien en aangevuld.
196 Plaatsbepaling en inhoud worden nader bezien; de huidige regeling in de Regeling algemene regels
ruimtelijke ordening wordt daarbij betrokken.

2° het overige oppervlak in het Markermeer voor het project Schaalsprong Almere,

c.

150 hectare voor de gemeente Lelystad voor woondoeleinden, daaraan gerelateerde
activiteiten en een overslaghaven,
d.
35 hectare voor de gemeente Harderwijk voor het project Waterfront Harderwijk,

e.

12 hectare voor de gemeente Gaasterlân-Sleat, waarvan:
1°. 7 hectare voor een tijdelijk werkeiland voor de winning van beton- en metselzand, en
2°. 5 hectare voor de nieuwe bebouwingen en landaanwinningen voor natuurontwikkeling en
andere functies dan natuurontwikkeling die aansluiten op de bestaande bebouwing,

f.

5 hectare voor andere gemeenten voor:
1°. natuurontwikkeling,
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a.
2°. andere functies dan natuurontwikkeling, die aansluiten op de bestaande
bebouwing.binnen een reserveringsgebied voor de aanleg van buisleidingen van nationaal
belang, en b. op een wijze dat de buisleiding zich ten minste 5 m vanaf de buitenste begrenzing
van het reserveringsgebied bevindt, gemeten vanuit het hart van de buisleiding.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op overstroombare natuurontwikkeling en daarvoor
benodigde beschermende waterstaatkundige constructies, projecten voor dijkversterking en
projecten van nationaal belang voor windenergieals het begin– of eindpunt van een buisleiding
buiten het reserveringsgebied voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang ligt en de
buisleiding een zoveel mogelijk rechtstreekse verbinding legt tussen het reserveringsgebied en dat
begin– of eindpunt.
2.

4.

Voor de toepassing van het tweede lid geldt de gemeentelijke indeling op 22 december 2009.

§5.1.9. Toekomstige functies en bescherming van tracés
§5.1.9.1. 5.1.6.3 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Artikel 5.555.81 (aanwijzing aanleggebieden Maasvlakte 2 en compensatie) [art. 2.20,
eerste lid, Ow]
1.
Het aanleggebied voor Maasvlakte 2 is het gebiedde locatie in de Noordzee direct ten
westen van en aansluitend op de voormalige, op 20 november 2006 bestaande kust ter
hoogte van het Rotterdamse havengebied, waarvan de geometrische begrenzing wordt
vastgelegd bij ministeriële regeling is vastgelegd.
2.
Het aanleggebied voor compensatie van open droog duin en natte duinvallei is het gebied (PM
in woorden geduide globale gebiedsaanduiding)de locatie,
bekend als het Natura 2000-gebied Spanjaards Duin, gelegen langs de Delflandse kust ter hoogte
van ‘s-Gravenzande, waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
is vastgelegd.
3.
Het aanleggebied voor compensatie verlies zeenatuur is het gebied (PM in woorden geduide
globale gebiedsaanduiding)van zeenatuur is de locatie in de Voordelta, bestaande uit het ondiepe
zeegedeelte van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta ter grootte van een gebied van circa 31.250
ha, waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling is vastgelegd.
Artikel 5.56 (5.82 (functies aanleggebied Maasvlakte 2) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
1.
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op het aanleggebied voor Maasvlakte
22, kan dat plan voor een grondoppervlakte van ten hoogste 1000 hectare1.000 ha netto
uitgeefbaar terrein voorzien in de functie haven- en bedrijventerrein.
2.
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op het aanleggebied voor Maasvlakte
22, laat dat plan voor locaties waaraan de functie haven- en bedrijventerrein is toegedeeld, geen
andere functiesactiviteiten toe dan deep sea gebonden activiteiten en direct daaraan gerelateerde
activiteiten, tenzij sprake is van bijzondere omstandighedendie activiteit een belangrijke bijdrage
levert aan de ontwikkeling van het haven- en bedrijventerrein en de activiteit geen onevenredig deel
van de ruimte voor deap sea gebonden activiteiten gebruikt.
Artikel 5.57 (compensatie Maasvlakte 2) [art. 2.24, eerste lid, Ow]5.83 (geen
belemmeringen voor aanleg en ontwikkeling natuur)
1.
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op het aanleggebied voor de
compensatie van open droog duin en natte duinvallei, laat dat plan geen activiteiten toe die een
belemmering kunnen vormen voor de aanleg en ontwikkeling van 100 hectare duincompensatieha
duin.

2.
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op het aanleggebied verliesvoor
compensatie van zeenatuur, laat dat plan geen activiteiten toe die een belemmering kunnen
vormen voor de instellingaanleg en ontwikkeling van 31.250 hectare
zeenatuurcompensatiezeenatuur.
Artikel 5.57a5.84 (aanwijzing natuur- en recreatiegebieden) [art. 2.20, eerste lid, Ow]
1.
Het openbaar toegankelijke natuur- en recreatiegebied Midden-IJsselmonde is de locatie
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bekend als het Buijtenland van Rhoon, gelegen in de gemeente Albrandswaard, waarvan de
geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling is vastgelegd.
Het openbaar toegankelijke natuur- en recreatiegebied Schiebroekse en Zuidpolder is de locatie
bekend als de Vlinderstrik, gelegen aan de noordzijde van de gemeente Rotterdam, waarvan de
geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling is vastgelegd.
2.
Het openbaar toegankelijke natuur- en recreatiegebied Schiezone is de locatie gelegen aan de

3.

Het openbaar toegankelijke natuur- en recreatiegebied Schiezone is de locatie gelegen
aan de noordzijde van de gemeente Rotterdam, waarvan de geometrische begrenzing wordt
vastgesteld bij ministeriële regeling is vastgelegd.
Artikel 5.585.85 (Natuurnatuur- en recreatiegebied Midden-IJsselmonde) [art. 2.20, eerste
lid, Ow]
1.
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op het natuur- en
recreatiegebied Midden- IJsselmonde, laat dat plan alleen hoogwaardige akkernatuur en
openluchtrecreatie toe.toe:
a.
hoogwaardige akkernatuur en openluchtrecreatie,
b.

2. In afwijking van het eerste lid, kan een omgevingsplan dat betrekking heeft op

het natuur- en recreatiegebied Midden-IJsselmonde agrarische activiteiten toelaten,
voor zover deze bijdragen aan hoogwaardige akkernatuur en openluchtrecreatie.,

3.

In afwijking van het eerste lid, kan een omgevingsplan dat betrekking heeft op het natuuren recreatiegebied Midden-IJsselmonde toelaten:
c.
d.
2.

a. functies voor aanwezige landschappelijke of cultuurhistorische elementen, en
b. leidingen voor telecommunicatie enof het transport van gassen, vloeistoffen of elektriciteit.
4. In afwijking van het eerste lid, kan een omgevingsplan ter plaatse van het natuur- en

recreatiegebied Midden-IJsselmonde aan een locatie dezelfdeeen functie toedelen alsdie
overeenkomt met de bestemming die gold vóór 30 december 2011, als op die datum:
a.
al één of meer gebouwen op die locatie aanwezig waren,
b.
voor het oprichten van een gebouw op die locatie een omgevingsvergunning voor een
bouwactiviteit voor die locatie ishet bouwen van een bouwwerk was verleend, of
c.
een aanvraag voorom een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit voor die locatie
isals bedoeld in onderdeel b was ingediend en deze vergunning kan wordenna die datum is
verleend.
Artikel 5.58a5.86 (Natuurnatuur- en recreatiegebied Schiebroekse en Zuidpolder) [art.
2.20, eerste lid, Ow]
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op het natuur- en recreatiegebied Schiebroekse
en
Zuidpolder, voorziet dat plan voor een totale grondoppervlakte van circa 100 hectareha in de
functie natuur en recreatie en stelt met het oog daarop regels over het gebruik daarvan.
Artikel 5.58b5.87 (Natuurnatuur- en recreatiegebied Schiezone) [art. 2.20, eerste lid, Ow]
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op het natuur- en recreatiegebied Schiezone
voorziet dat plan voor een totale grondoppervlakte van circa 50 hectareha in de functie natuur en
recreatie en stelt met het oog daarop regels over het gebruik daarvan.
§5.1.9.2. Elektriciteitsvoorziening 5.1.6.4 Parallelle Kaagbaan
Artikel 5.59 (aanwijzing) [art. 2.20, eerste lid, Ow)

1.

Vestigingsplaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking zijn de locaties genoemd in
bijlage
XII, waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

2.

Vestigingsplaatsen voor een kernenergiecentrale zijn de locaties genoemd in bijlage
XII, waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
3.
Hoogspanningsverbindingen bevinden zich op de locaties genoemd in bijlage XII, waarvan de
geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling
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Artikel 5.60 (waarborging vestigingsplaats grootschalige elektriciteitsopwekking) [art.
2.24, eerste lid, Ow]
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een vestigingsplaats voor grootschalige
elektriciteitsopwekking laat die activiteit toe, voorziet in voldoende ruimte daarvoor en stelt geen
hoogtebeperkingen aan installaties voor grootschalige elektriciteitsopwekking.
Artikel 5.61 (waarborging vestigingsplaats kernenergiecentrale) [art. 2.24, eerste lid,
Ow]
Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een vestigingsplaats voor een kernenergiecentrale of de
daar omheen liggende gronden binnen een cirkel van één kilometer, laat niet toe dat:

a.

nieuwe woningen worden gebouwd, wanneer gevolg daarvan het aantal bewoners in dat
gebied meer dan 5.000 zal bedragen,

b.

nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd.

Artikel 5.62 (functie hoogspanningsverbinding) [art. 2.24, eerste lid, Ow]

1.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een locatie voor een hoogspanningsverbinding
bevat het tracé van die hoogspanningsverbinding en laat het gebruik als hoogspanningsverbinding
toe.

2.
3.

Het omgevingsplan wijst geen ander tracé van de hoogspanningsverbinding aan.

a.
b.

de hoogspanningsverbinding als zodanig in het omgevingsplan wordt gehandhaafd,

In afwijking van het tweede lid, kan na schriftelijk advies van de beheerder van het
hoogspanningsnet, in het omgevingsplan een ander tracé van de hoogspanningsverbinding worden
aangewezen, als:
het omgevingsplan het gebruik van dat gewijzigde tracé als hoogspanningsverbinding toelaat,
en c. het tracé aansluit op het tracé van de hoogspanningsverbinding in de naastliggende
omgevingsplannen.
Artikel 5.63 §5.1.9.3. Buisleidingen van nationaal belang
Artikel 5.64 (aanwijzing voorkeurstracés) [art. 2.20, eerste lid, Ow] Reserveringsgebieden
voor voorkeurstracés voor een buisleidingenstrook met aan weerszijden daarvan een zoekgebied van
250 meter, gemeten vanaf de buitenste begrenzing van dat tracé, zijn de locaties, zoals aangewezen bij
ministeriële regeling en waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële
regeling.
Artikel 5.65 (nadere uitwerking voorkeurstracé) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
In een omgevingsplan kan een voorkeurstracé voor een buisleidingenstrook nader worden
uitgewerkt, indien het tracé:

a.
b.

blijft binnen het reserveringsgebied, zoals verbeeld op kaart PM (zoekgebied),

aansluit op het reserveringsgebied, zoals verbeeld op kaart PM, respectievelijk het tracé
voor een buisleidingenstrook in de naastliggende gemeente, en

c.

een breedte heeft die gelijk is aan de breedte die dat reserveringsgebied over het grootste
deel van het gebied heeft.
Artikel 5.66 (belemmerende activiteiten) [art. 2.24, eerste lid, Ow]

1.

Een omgevingsplan voor een voorkeurstracé laat geen activiteiten toe die een
belemmering kunnen vormen voor de aanleg van een buisleiding van nationaal belang.

2.
a.

Als belemmering wordt in ieder geval aangemerkt:

het bouwen van een bouwwerk, met uitzondering van een bouwwerk dat noodzakelijk is voor
de aanleg, het onderhoud of de instandhouding van een buisleiding van nationaal belang,
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b.

de aanleg van een verharde weg of verhard pad of een spoorweg in de lengterichting van
het voorkeurstracé,

c.
d.

de aanleg van een watergang in de lengterichting van het voorkeurstracé,

de aanleg van een waterkering, inclusief de daarbij behorende beschermingszone als
bedoeld in artikel PMin de lengterichting van het voorkeurstracé,

e.

de aanleg van een buisleiding, anders dan een buisleiding van nationaal belang, of een
ondergrondse hoogspanningsverbinding of ondergronds leidingstelsel in de lengterichting van het
voorkeurstracé,

f.
g.

het bebossen,

het gebruik als stortplaats voor afvalstoffen of permanente opslag van grond, of andere
stoffen of zaken.
Artikel 5.67 (aanleg buisleiding van nationaal belang) [art. 2.24, eerste lid, Ow]

1.
a.

Een omgevingsplan laat de aanleg van een buisleiding van nationaal belang alleen toe:

binnen de gronden die deel uitmaken van het voorkeurstracé onderscheidenlijk het tracé
voor een buisleidingenstrook als bedoeld in bijlage XIII, en

b.

op zodanige wijze dat de belemmeringenstrook, zijnde de strook van ten minste vijf meter
aan weerszijden van een buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding, binnen de
buisleidingenstrook ligt.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing voor zover:

a.

het begin– of eindpunt van een buisleiding van nationaal belang buiten het voorkeurstracé
respectievelijk het tracé voor een buisleidingenstrook, bedoeld in artikel 5.64, ligt en de buisleiding
een zoveel mogelijk rechtstreekse verbinding legt tussen de buisleidingenstrook en dat begin– of
eindpunt,

b.

de aanleg van een buisleiding van nationaal belang al wordt toegelaten op grond van een
ten tijde van de aanwijzing van het voorkeurstracé geldend omgevingsplan.
§5.1.9.4. Hoofdwegen en landelijke spoorwegen
Artikel 5.67a (aanwijzing locaties hoofdwegen en landelijke spoorwegen) [art. 2.20,
eerste lid, Ow]

1.

Reserveringsgebieden voor uitbreiding van hoofdwegen zijn de locaties aan beide zijden van
een hoofdweg, waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
2.
De breedte van een reserveringsgebied als bedoeld in het eerste lid wordt gemeten vanaf de
buitenste kantstreep en bedraagt ten hoogste:

a.

34 meter aan weerszijden van de hoofdweg voor de mogelijke verbreding per rijrichting met
één rijstrook,

b.

38 meter aan weerszijden van de hoofdweg voor de mogelijke verbreding per rijrichting
met twee rijstroken,

c.

41 meter aan weerszijden van de hoofdweg voor de mogelijke verbreding per rijrichting met
drie rijstroken, of

d.

45 meter aan weerszijden van de hoofdweg voor de mogelijke verbreding per rijrichting met
vier rijstroken.

3.

Reserveringsgebieden voor de aanleg van nieuwe hoofdwegen of landelijke spoorwegen zijn
de locaties:

a.

nieuwe hoofdweg A13/A16/A20
Rotterdam, b. nieuwe hoofdweg
N18/Varsseveld-Enschede,

c.

nieuwe hoofdweg A12/A15 Bereikbaarheid regio
Arnhem-Nijmegen, d. nieuwe hoofdweg Zwolle Wijthem,
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e.
f.

nieuwe hoofdweg A6/A7 Knooppunt Joure,

nieuwe hoofdweg Rotterdam Vooruit (Nieuwe westelijke
oeververbinding), g. nieuwe landelijke spoorweg IJzeren Rijn, waarvan de
geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
Artikel 5.67b (reserveringsgebied hoofdwegen en landelijke spoorwegen) [art. 2.24,
eerste lid, Ow]

1.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een reserveringsgebied voor de uitbreiding van
hoofdwegen of voor de aanleg van nieuwe hoofdwegen of landelijke spoorwegen laat de volgende
activiteiten niet toe:
a.
het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is vereist 197,

b.

het aanleggen van een stortplaats voor
afvalstoffen, c. het aanleggen van een bergingsgebied.

2.

In afwijking van het eerste lid kan bij een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit

een activiteit worden toegestaan voor een periode van niet meer dan vijf jaar. [2]
§5.1.9.5. Parallelle Kaagbaan
Artikel 5.685.88 (aanwijzing reserveringsgebied parallelle Kaagbaan) [art. 2.20, eerste lid,
Ow]
197

De reikwijdte van deze bepaling wordt nog nader bezien.
Bezien wordt of de mogelijkheid van tijdelijke ontwikkelingen kan worden verruimd, bijvoorbeeld door verlenging
van de termijn.
[2]

Het reserveringsgebied parallelle Kaagbaan is de locatie (PM in woorden geduide globale
plaatsaanduiding)in de gemeente Haarlemmermeer ten zuiden van de Kaagbaan en tegen
Schiphol-Rijk aan, waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële
regeling is vastgelegd.
Artikel 5.695.89 (beperkingen reserveringsgebied parallelle Kaagbaan/tijdelijke
afwijking) [art. 2.24, eerste lid, Ow])
1.
EenVoor zover een omgevingsplan dat betrekking heeft op het reserveringsgebied parallelle
Kaagbaan laat, laat dat plan geen andere functies en activiteiten toe dan de functies en activiteiten
die waren toegestaan vóór 1 februari 2014.
geen activiteiten toe die een belemmering kunnen vormen voor de aanleg van de parallelle
Kaagbaan.
2.
Als een belemmering wordt niet aangemerkt:Het eerste lid is niet van toepassing op:

a.
de aanleg van een weg volgens het tracé volgens de Boerenlandvariant, bedoeld in de
mededeling inzake de Overeenkomst voorwaarden aanleg Boerenlandvariant N201 (Stcrt.
2010,20211),2010, 20211), en
b.
een tijdelijke afwijking van een omgevingsplanfuncties en activiteiten tot uiterlijk 1 januari
2024.
§5.1.10. Bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen
5.1.7 Behoeden van de staat en werking van infrastructuur of voorzieningen voor nadelige
gevolgen van activiteiten
§ 5.1.7.1 Landsverdediging en nationale veiligheid
Artikel 5.90 (aanwijzing militaire terreinen en terreinen met een militair object)
1.
Militaire terreinen en terreinen met een militair object, zijn de locaties, genoemd in bijlage
XVII, onder A, bij dit besluit, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is
vastgelegd.
2.
Onveilige gebieden bij militaire schietbanen zijn de locaties, genoemd in bijlage XVII, onder
B, bij dit besluit, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
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3.
Gebieden waar bouwwerken een militaire zend- en ontvangstinstallatie kunnen verstoren zijn
de locaties, genoemd in bijlage XVII, onder C, bij dit besluit, waarvan de geometrische begrenzing
bij ministeriële regeling is vastgelegd.
4.
Gebieden waar zich een militaire laagvliegroute voor jacht- en transportvliegtuigen bevindt,
zijn
de locaties, genoemd in bijlage XVII, onder D, bij dit besluit, waarvan de geometrische begrenzing
bij ministeriële regeling is vastgelegd.
5.
Gebieden waar bouwwerken het radarbeeld kunnen verstoren, zijn de locaties binnen een
straal van 75 km rondom de radarstations, genoemd in bijlage XVII, onder E, bij dit besluit, waarvan
de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
Artikel 5.91 (geen belemmeringen voor militaire terreinen en objecten)
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een militair terrein of terrein met een militair
object als bedoeld in artikel 5.90, eerste lid, laat dat plan geen activiteiten toe die het gebruik van dat
terrein of object kunnen belemmeren.
Artikel 5.92 (geen belemmeringen voor oefen- en schietgebieden)
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een onveilig gebied bij een militaire schietbaan als
bedoeld in artikel 5.90, tweede lid, laat dat plan geen activiteiten toe die het gebruik van dat gebied
als oefen- en schietgebied kunnen belemmeren.
Artikel 5.93 (geen belemmeringen voor militaire zend- en ontvangstinstallaties)
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een gebied waar bouwwerken een militaire zenden ontvangstinstallatie kunnen verstoren als bedoeld in artikel 5.90, derde lid, laat dat plan het
bouwen van bouwwerken met een hoogte van meer dan 22 m vanaf het maaiveld niet toe.
Artikel 5.94 (geen belemmeringen voor laagvliegroutes voor jacht- en
transportvliegtuigen)
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een gebied waar zich een laagvliegroute voor
jacht- en transportvliegtuigen bevindt als bedoeld in artikel 5.90, vierde lid, laat dat plan het
bouwen van bouwwerken met een hoogte van meer dan 40 m vanaf het maaiveld niet toe.
Artikel 5.95 (geen belemmeringen voor radarbeeld)
1.
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een gebied waar bouwwerken het bereik
van een radar kunnen verstoren als bedoeld in artikel 5.90, vijfde lid, laat dat plan niet toe dat:
a.
binnen een straal van 15 km vanaf de radar bouwwerken worden gebouwd die de maximale
hoogte van bouwwerken, bedoeld in de tabel in bijlage XVII, onder E, bij dit besluit overschrijden, en
b.
binnen een straal van 15 tot 75 km vanaf de radar bouwwerken, zijnde windturbines worden
gebouwd met een tiphoogte die de maximale hoogte van windturbines, bedoeld in de tabel in
bijlage XVII, onder E, bij dit besluit overschrijden.

2.
Als op een locatie meerdere gebieden als bedoeld in het eerste lid, onder b, elkaar overlappen,
is de laagste hoogte bepalend.
3.
In een omgevingsplan kunnen regels worden opgenomen die ertoe strekken dat met een
omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit bouwwerken respectievelijk windturbines kunnen
worden opgericht die hoger zijn dan de maximale hoogte, bedoeld in het eerste lid, als die
bouwwerken of windturbines geen onaanvaardbare gevolgen hebben voor het radarbeeld.
§ 5.1.7.2 Elektriciteitsvoorziening
Artikel 5.96 (aanwijzing locaties voor elektriciteitsvoorziening)
1.
Locaties voor grootschalige elektriciteitsopwekking met een of meer elektriciteitsproductieinstallaties met een gezamenlijk vermogen van ten minste 500 MW en de daarmee verbonden
werken en infrastructuur, uitgezonderd elektriciteitsproductie-installaties die elektriciteit opwekken
door splijting of versmelting van atoomkernen en elektriciteitsproductie-installaties die elektriciteit
opwekken door windenergie, zijn de locaties, genoemd in bijlage XVIII, onder A, bij dit besluit,
waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
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2.
Locaties voor een kernenergiecentrale zijn de locaties, genoemd in bijlage XVIII, onder B, bij
dit besluit, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
3.
Locaties voor een hoogspanningsverbinding met een spanning van ten minste 220 kV zijn de
tracés tussen de locaties, genoemd in bijlage XVIII, onder C, bij dit besluit, waarvan de geometrische
begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd en de tracés tussen een locatie voor grootschalige
elektriciteitsopwekking en het hoogspanningsnet met een spanning van ten minste 220 kV.
Artikel 5.97 (waarborging locaties grootschalige elektriciteitsopwekking) Voor zover een
omgevingsplan betrekking heeft op een locatie voor grootschalige elektriciteitsopwekking, laat dat plan
grootschalige elektriciteitsopwekking toe, voorziet dat plan in voldoende ruimte daarvoor en bevat het plan
geen beperkingen voor installaties voor grootschalige elektriciteitsopwekking.
Artikel 5.98 (waarborging locaties kernenergiecentrale)
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een locatie voor een kernenergiecentrale en het
gebied binnen een straal van één km rondom die locatie, laat dat plan niet toe:
a.
de bouw of uitbreiding van gebouwen met woonfuncties, wanneer als gevolg daarvan het
aantal inwoners in het gebied meer dan 5.000 zal bedragen, en
b.
de bouw, uitbreiding of realisatie van andere kwetsbare of zeer kwetsbare gebouwen of
locaties als bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, met uitzondering van een kerncentrale op de locatie
voor een kernenergiecentrale en kwetsbare of zeer kwetsbare gebouwen of locaties die naar het
oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk zijn voor het gebied of voor een binnen het gebied
toegelaten activiteit.
Artikel 5.99 (waarborging hoogspanningsverbinding)
1.
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een locatie voor een
hoogspanningsverbinding bevat dat plan het tracé van die hoogspanningsverbinding en laat het
plan het gebruik als hoogspanningsverbinding en de daarmee verbonden schakel- en
transformatorstations en andere voor die hoogspanningsverbinding noodzakelijke hulpmiddelen
toe.
2.
Een omgevingsplan wijst geen ander tracé voor hoogspanningsverbindingen met een
spanning van ten minste 220 kV aan.
3.
In afwijking van het tweede lid kan in het omgevingsplan een ander tracé voor
de hoogspanningsverbinding worden aangewezen, mits:
a.
de hoogspanningsverbinding als zodanig in het omgevingsplan wordt gehandhaafd,
b.
het gewijzigde tracé aansluit op het tracé voor de hoogspanningsverbinding in de
naastliggende gemeenten, en

c.
de wijziging geen nadelige gevolgen heeft voor de beheerder van het landelijk
hoogspanningsnet die onevenredig zijn in verhouding tot het belang dat met de wijziging van het tracé
wordt gediend.
4.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het gewijzigde tracé.
§ 5.1.7.3 Rijksvaarwegen
Artikel 5.100 (aanwijzing vrijwaringszones rijksvaarwegen)
Een rijkswater, uitgezonderd de Noordzee, de Waddenzee, de Westerschelde en het IJsselmeer, dat
een vaarweg is, heeft aan weerszijden van die vaarweg een vrijwaringszone met een breedte die
afhankelijk is van de afmetingen van het scheepvaartverkeer op de vaarweg, maar die ten hoogste 50
m bedraagt en waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
Artikel 5.101 (voorkomen belemmeringen scheepvaart)
Voor zover een omgevingsplan betrekking heeft op een rijkswater als bedoeld in artikel 5.100 dat een
vaarweg is of een vrijwaringszone als bedoeld in dat artikel, wordt bij het toelaten van activiteiten in
het omgevingsplan rekening gehouden met het voorkomen van belemmeringen voor: a. de vlotte en
veilige doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en diepte,
b.
de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieapparatuur voor de
87

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

scheepvaart,
c.
het contact van de scheepvaart met bedienings- en
begeleidingsobjecten, d. de toegankelijkheid van de vaarweg voor
hulpdiensten, en
e.
het uitvoeren van beheer en onderhoud van de vaarweg.
§ 5.1.7.4 Rijkswegen en hoofdspoorweginfrastructuur
Artikel 5.102 (voorkomen belemmeringen gebruik rijkswegen en hoofdspoorwegen)
In een omgevingsplan dat betrekking heeft op een weg in beheer bij het Rijk of een hoofdspoorweg
worden geen regels gesteld die het gebruik en het behoeden van de staat en werking van die weg of
hoofdspoorweg belemmeren.
§ 5.1.7.5 Communicatie-, navigatie- en randapparatuur voor de burgerluchtvaart
[Gereserveerd]
§ 5.1.8 Bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen
Artikel 5.69a (instructieregel5.103 (toegankelijkheid openbare buitenruimte en mensen
met een beperking) [art. 2.24, eerste lid, jo. art. 2.28, aanhef en onderdeel f, Ow])
InVoor zover een omgevingsplan dat voorziet in nieuwe ontwikkelingen wordtmet gevolgen voor de
inrichting van de openbare buitenruimte, wordt in dat plan rekening gehouden met de
toegankelijkheid van dedie openbare buitenruimte voor personen met een functiebeperking.

Afdeling 5.2 Instructieregels over de uitvoeringuitoefening van gemeentelijke
taken als bedoeld in afdeling 2.4 van de wet en daarop gerichte
omgevingswaardenvoor de fysieke leefomgeving
Artikel 5.705.104 (instructieregel omgevingsplan lokale spoorwegen binnen
vervoerregio’s) [2.24, eerste lid, Ow]
1.
Dit artikel is van toepassing op lokale spoorwegen binnen de op grond van artikel 20, derde
lid, van de Wet personenvervoer 2000 aangewezen gebieden.
2.
In het omgevingsplan wordt de geometrisch begrenzing vastgelegd van het
beperkingengebied waarbinnen het vergunningsvereiste voor een beperkingengebiedactiviteit geldt
overeenkomstigvolgens de aanwijzing van dit gebied op grond van artikel 12 van de Wet lokaal
spoor door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 20, derde lid, van
de Wet personenvervoer
2000.
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Afdeling 5.3 Ontheffing
van instructieregels
Artikel 5.105 (ontheffing instructieregels)
Onze Minister, in voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister die het aangaat, kan op
verzoek van het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van de regels in de
paragrafen 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.5.1, 5.1.6 en 5.1.7.
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HOOFDSTUK 6 WATERSCHAPSVERORDENINGEN
Artikel 6.1 (instructieregel lozingen)
Voor zover in een waterschapsverordening regels worden gesteld over een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap, neemt het waterschapsbestuur de eisen van
artikel 10, en artikel 11, derde lid, onder g, van de kaderrichtlijn water in acht.
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HOOFDSTUK 7 OMGEVINGSVERORDENINGEN

Afdeling 7.1 Instructieregels met het oog op de evenwichtige toedeling van functies aan
locaties
Artikel 7.1 (algemeen)
Afdeling 5.1 is van overeenkomstige toepassing op een omgevingsverordening, voor zover deze
een toedeling van functies aan locaties en met het oog daarop gestelde regels bevat.

Afdeling 7.2 Instructieregels met het oog op het behoud van werelderfgoed en cultureel
erfgoed
Artikel 7.2 (aanwijzing en begrenzing van werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige
Lijst werelderfgoed)
1.
Droogmakerij de Beemster is de locatie bekend als de polder De Beemster, gelegen op het
grondgebied van de provincie Noord-Holland, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële
regeling is vastgelegd.
2.
Stelling van Amsterdam is de locatie bekend als de vroegere verdedigingslinie rondom
Amsterdam, gelegen op het grondgebied van de provincies Noord-Holland en Utrecht, waarvan de
geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
3.
Nieuwe Hollandse Waterlinie is de locatie bekend als de vroegere verdedigingslinie Nieuwe
Hollandse Waterlinie, die van Muiden naar Woudrichem loopt over het grondgebied van de
provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, waarvan de
geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
4.
Romeinse Limes is de locatie bekend als een reeks van archeologische monumenten van de
vroegere Romeinse rijksgrens, die van Katwijk aan Zee tot de grens met Duitsland loopt over het
grondgebied van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, waarvan de geometrische
begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
Artikel 7.3 (kernkwaliteiten)
1.
Kernkwaliteiten van de werelderfgoederen en erfgoederen op de Voorlopige Lijst
werelderfgoed, bedoeld in artikel 7.2, zijn de essentiële landschappelijke en cultuurhistorische
kenmerken van die erfgoederen, zoals voor ieder erfgoed in hoofdlijnen beschreven in bijlage XIX bij
dit besluit.
2.
In een omgevingsverordening worden de kernkwaliteiten nader uitgewerkt.
3.
In een omgevingsverordening worden in het belang van de instandhouding en versterking van
de kernkwaliteiten van de werelderfgoederen en erfgoederen op de Voorlopige Lijst werelderfgoed
regels gesteld over omgevingsplannen, over regels als bedoeld in artikel 5.19, eerste lid, van de wet
en projectbesluiten als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, onder a, onder 3°, van de wet, die in ieder
geval inhouden dat geen activiteiten worden toegelaten die de kernkwaliteiten aantasten.

Afdeling 7.3 Instructieregels met het oog op natuurbescherming
Artikel 7.4 (toepassingsbereik)
De artikelen 7.5 tot en met 7.8 zijn niet van toepassing op de rijkswateren, genoemd in bijlage II,
onder 1, onder A, bij het Omgevingsbesluit, het Lauwersmeer, het Veerse meer, het Vuile Gat in het
Haringvliet en de zeegeul naar het Haringvliet, genaamd het Slijkgat, met uitzondering van de
uiterwaarden van de tot de rijkswateren behorende rivieren en de Brabantse, Dordtsche en
Sliedrechtse Biesbosch.
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Artikel 7.5 (aanwijzing en begrenzing natuurnetwerk Nederland)
1.
In een omgevingsverordening worden de gebieden die het natuurnetwerk Nederland, bedoeld
in artikel 1.12, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, vormen, aangewezen en wordt de
geometrische begrenzing daarvan vastgelegd.
2.
De militaire terreinen OT De Haar, OT De Vlasakkers, OT Havelte West, OT Leusderheide, OT
Marnewaard, OT Oirschotse Heide gedeelte COT en vak B, bedoeld in bijlage XVII, onder A, bij dit
besluit, maken geen deel uit van het natuurnetwerk Nederland.
Artikel 7.6 (wezenlijke kenmerken en waarden)
1.
In de omgevingsverordening worden de wezenlijke kenmerken en waarden opgenomen van
de gebieden, bedoeld in artikel 7.5, eerste lid.
2.
Als wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk Nederland worden aangemerkt
de
aanwezige natuurwaarden.
3.
Voor gebieden met een functie natuur worden ook potentiële natuurwaarden en de daarvoor
vereiste bodem- en watercondities als wezenlijke kenmerken en waarden aangemerkt, voor zover
deze natuurwaarden en condities in het licht van de internationale biodiversiteitdoelstellingen
relevant zijn.
Artikel 7.7 (beschermingsregime)
1.
In de omgevingsverordening worden in het belang van de bescherming, instandhouding en
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk Nederland regels
gesteld over omgevingsplannen, over regels als bedoeld in artikel 5.19, eerste lid, van de wet, en
projectbesluiten als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, onder a, onder 3°, van de wet, die in ieder
geval inhouden dat binnen het natuurnetwerk Nederland geen activiteiten worden toegelaten die
per saldo leiden tot een significante aantasting van het natuurnetwerk Nederland, tenzij:
a.
er sprake is van een groot openbaar
belang, b. er geen reële alternatieven zijn, en
c.
de negatieve effecten op het natuurnetwerk Nederland worden beperkt en de
overblijvende effecten worden gecompenseerd.
2.
Als compensatie als bedoeld in het eerste lid, onder c, bestaat uit het toevoegen van een
nieuw gebied aan het natuurnetwerk Nederland, dan wordt dit gebied zo spoedig mogelijk in de
omgevingsverordening aangewezen en geometrisch begrensd.
3.
Als gebieden die deel uitmaken van het natuurnetwerk Nederland bestaan uit militaire terreinen
of terreinen met een militair object als bedoeld in artikel 5.90, eerste lid, die zijn omheind, bepalen
de regels in de omgevingsverordening dat voor het oprichten van bouwwerken en het verharden van
terrein alleen de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onder c, geldt.

Artikel 5.71 (ontheffing instructieregels) [art. 2.32, tweede lid, Ow]
[PM]7.8 (wijziging begrenzing natuurnetwerk Nederland )
De begrenzing van gebieden die het natuurnetwerk Nederland vormen, kan in de
omgevingsverordening worden gewijzigd, als daarbij:
a.
de wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk Nederland worden behouden of
per saldo versterkt,
b.
de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland ten minste gelijk blijft, en
c.
de samenhang tussen gebieden binnen het natuurnetwerk Nederland wordt behouden of
per saldo wordt versterkt.
HOOFDSTUK 6 INSTRUCTIEREGELS OVER OMGEVINGSVERORDENINGEN198
Afdeling 6.1 Algemene bepalingen7.4 Instructieregels over de uitoefening van
provinciale taken voor de fysieke leefomgeving
Artikel 6.1 (instructieregels over omgevingsplannen zijn van overeenkomstige
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toepassing) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
De instructieregels over omgevingsplannen [PM artikelen] van afdeling 5.1 zijn van overeenkomstige
toepassing op omgevingsverordeningen.199
Artikel 6.2 (weging van het waterbelang) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
Artikel 5.52 is van overeenkomstige toepassing op de vaststelling van een omgevingsverordening
door provinciale staten.
Afdeling 6.2 Instructieregels over de uitvoering van taken als bedoeld in afdeling 2.4 van
de wet en over daarop gerichte omgevingswaarden en omgevingsvergunningen als
bedoeld in artikel 5.4 van de wet
Artikel 6.37.9 (instructieregel omgevingsverordening lokale spoorwegen buiten
vervoerregio’s) [art. 2.24, eerste lid, jo. art. 2.27, onderdeel e, sub 1, Ow]
1.
Dit artikel is van toepassing op lokale spoorwegen buiten de op grond van artikel 20, derde
lid, van de Wet personenvervoer 2000 aangewezen gebieden.
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2.
In een omgevingsverordening worden de beperkingengebieden met betrekking tot
lokale spoorwegen aangewezen en de geometrische begrenzing daarvan vastgelegd.
Artikel 6.4 (instructieregel omgevingsverordening provinciale wegen) [art. 2.24, eerste
lid, jo. art. 2.27, onderdeel e, sub 2, Ow]7.10 (stiltegebieden en
grondwaterbeschermingsgebieden)
d.
In een omgevingsverordening worden de beperkingengebieden met betrekking tot wegen in
beheer bij de provincie aangewezen.
Artikel 6.5 (stiltegebieden en grondwaterwingebieden) [art. 2.24, eerste lid, jo. art.
2.27, onderdelen c en d, Ow]De omgevingsverordening bevat in elk geval regelsin ieder geval
regels gesteld over:
a.
het voorkomen of beperken van geluidhinder in bij de verordening aangewezen gebieden,
b. de beschermingen b. het beschermen van de kwaliteit van het grondwater vanwege de
waterwinning in bij de verordening aangewezen gebieden.
Afdeling 6.3 Getrapte instructieregels (instructieregels over regels als bedoeld in artikel
2.22 van de wet)
§6.3.1. Behoud van cultureel erfgoed
Artikel 6.6 (reikwijdte) [art. 2.24, eerste lid, jo. 2.27, aanhef en onderdeel a, Ow]
De artikel 6.7 en 6.8 zijn van toepassing op gronden binnen de grenzen van de erfgoederen van
uitzonderlijke universele waarde.
Artikel 6.7 (aanwijzing en begrenzing van erfgoederen van uitzonderlijke universele
waarde als waardevol gebied) [art. 2.20, eerste lid, Ow]
1.
Nieuwe Hollandse Waterlinie is de locatie (PM globale in woorden geduide plaatsbepaling),
waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

2.

gebied Romeinse Limes is de locatie (PM globale in woorden geduide plaatsbepaling),
waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

3.

Droogmakerij de Beemster is de locatie (PM globale in woorden geduide plaatsbepaling),
waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
198

Was afdeling 4.4 en 4.5

199

De reikwijdte van deze bepaling wordt nog nader bezien.

4.

Stelling van Amsterdam is de locatie (PM globale in woorden geduide plaatsbepaling),
waarvan de geometrische begrenzing wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
Artikel 6.8 (kernkwaliteiten en provinciale verordening) [art. 2.24, eerste lid, Ow]

1.

Kernkwaliteiten van een erfgoed van uitzonderlijke universele waarde zijn de essentiële
landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van dat erfgoed, zoals voor ieder erfgoed van
uitzonderlijke universele waarde in hoofdlijnen beschreven in bijlage XIV.

2.
3.

In een omgevingsverordening worden de kernkwaliteiten uitgewerkt en geobjectiveerd.

In een omgevingsverordening worden in het belang van de instandhouding en versterking
van de kernkwaliteiten regels gesteld over een omgevingsplan een omgevingsvergunning voor
een afwijkactiviteiten en een projectbesluit.
4.
In een omgevingsverordening worden in ieder geval regels gesteld die bewerkstelligen dat een
omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit geen activiteiten toelaten die
de kernkwaliteiten aantasten.
§6.3.2. Natuurbescherming
Artikel 6.9 (reikwijdte) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
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De artikelen 6.10 tot en met 6.13 zijn niet van toepassing op de wateren, bedoeld in PM, het
Lauwersmeer, het Veerse meer, het Vuile Gat in het Haringvliet en de zeegeul naar het Haringvliet,
genaamd het Slijkgat, met uitzondering van de bijbehorende uiterwaarden en de Brabantse,
Dordtsche en Sliedrechtse Biesbosch.
Artikel 6.10 (aanwijzing en begrenzing) [art. 2.20, eerste lid, Ow]

1.

In een omgevingsverordening worden de locaties aangewezen die het natuurnetwerk
Nederland vormen en worden deze geometrisch begrenst.
5.
De militaire objecten, aangewezen bij dit besluit, vormen geen onderdeel van het
natuurnetwerkNederland.In een omgevingsverordening worden geen regels gesteld over het
voorkomen of beperken van geluidhinder bij een militaire schietbaan, genoemd in bijlage XVII,
onder B, bij dit besluit.
Artikel 6.11 (wijziging aanwijzing en begrenzing) [art. 2.20, eerste lid, Ow]7.11
(instructieregel omgevingsverordening beoordeling milieubelastende activiteit)

1.

De begrenzing van locaties die het natuurnetwerk Nederland vormen, kan in
een omgevingsverordening worden gewijzigd:

a.

voor een verbetering van de samenhang of een betere planologische inpassing (PM) van
het natuurnetwerk Nederland, voor zover: 1° de wezenlijke kenmerken en waarden van het
natuurnetwerk Nederland worden behouden, en
2° de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland ten minste gelijk blijft,
b. voor een kleinschalige activiteit, voor zover:
1° de aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden en de samenhang van het
natuurnetwerk Nederland beperkt is,
2° de activiteit per saldo gepaard gaat met een versterking van de wezenlijke kenmerken en
waarden van het natuurnetwerk Nederland, of een vergroting van de oppervlakte van het
natuurnetwerk Nederland, en
3° de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland ten minste gelijk blijft.

2.

Voor compensatie van overblijvende effecten als bedoeld in artikel 6.8, eerste lid, onder
c, worden in een omgevingsverordening nieuwe gebieden als onderdeel van het natuurnetwerk
Nederland aangewezen en geometrisch begrensd. Dit vindt plaats uiterlijk vijf jaar na het
onherroepelijk worden van het besluit over de activiteit die compensatie noodzakelijk maakt. 200
Op het stellen van regels in de omgevingsverordening als bedoeld in artikel 5.19, tweede lid, van de
wet over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende
activiteit is artikel 4.22, tweede lid, van de wet van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 7.5 Instructieregels over de provinciale beoordelingsregels voor een
afwijkactiviteit
[Gereserveerd]

Afdeling 7.6 Ontheffing
Artikel 7.12 (ontheffing)
Onze Minister, in voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister die het aangaat, kan op
verzoek van gedeputeerde staten ontheffing verlenen van de regels in de paragrafen 5.1.3.2,
5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.5.1, 5.1.6 en 5.1.7.
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HOOFDSTUK 8 OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Afdeling 8.1 Omgevingsvergunning afwijkactiviteit
[Gereserveerd]

Afdeling 8.2 Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot
infrastructuur

Artikel 6.12 (wezenlijke kenmerken en waarden) [art. 2.24, eerste lid, Ow]8.1
(toepassingsbereik en oogmerk)
1.
Als wezenlijk kenmerken en waarden van het natuurnetwerk Nederland worden aangemerkt de
aanwezige natuurwaarden. Voor gebieden met een functie natuur worden ook potentiële
natuurwaarden en de daarvoor vereiste bodem- en watercondities aangewezen, voor zover deze
natuurwaarden en condities in het licht van de internationale biodiversiteitdoelstellingen relevant
zijn.Deze afdeling heeft betrekking op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een:
200

Deze bepaling is mogelijk uitgewerkt en moet nog nader worden bezien.

a.
weg in beheer bij het Rijk, als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Besluit activiteiten
leefomgeving, b. spoorweg, als bedoeld in hoofdstuk 9 van dat besluit,
c.
luchthaven, als bedoeld in hoofdstuk 10 van dat besluit, en
d.
mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk, als bedoeld in paragraaf 7.2.4 van dat besluit.
2.
In een omgevingsverordening worden de wezenlijke kenmerken en waarden
aangewezen van de locaties, bedoeld in artikel 6.11.Deze afdeling is opgenomen met het
oog op het behoeden van de staat en werking van infrastructuur voor nadelige gevolgen van
activiteiten.

3.

In een omgevingsverordening worden in het belang van de bescherming, instandhouding en
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden regels gesteld over een omgevingsplan of
regels als bedoeld in artikel 5.19, eerste lid, van de wet.

Artikel 6.13 (beschermingsregime) [art. 2.24, eerste lid, Ow]8.2 (beoordelingsregels
beperkingengebiedactiviteit)
1.
In een omgevingsverordening worden regels gesteld over het stellen van regels in een
omgevingsplan of regels als bedoeld in artikel 5.19, eerste lid, van de wet, die niet toelaten dat
activiteiten per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden,
of tot een significante vermindering van de oppervlakte van dat gebied, of van de samenhang tussen
dat gebied en andere gebieden behorende tot het natuurnetwerk Nederland , tenzij:Voor zover de
aanvraag betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot:
a.
er sprake is van een groot openbaar belang, b. er geen reële alternatieven zijn, eneen weg,
b.
een spoorweg,
c.
de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en samenhang
worden beperkt en de overblijvende effecten worden gecompenseerd.een luchthaven, of
d.
een mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk,
wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van het
behoeden van de staat en werking van dat werk of object.
2.
Tot belang van het behouden van de staat en werking van dat werk of object behoort voor de
in
het eerste lid, onder a en b genoemde werken en objecten ook het belang van verruiming of
wijziging daarvan.

Afdeling 8.3 Omgevingsvergunning bouwactiviteit
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[Gereserveerd]

Afdeling 8.4 Omgevingsvergunning mijnbouwactiviteit
Artikel 8.3 (toepassingsbereik en oogmerk)
Deze afdeling heeft betrekking op mijnbouwactiviteiten als bedoeld in paragraaf 7.2.9 van het
Besluit activiteiten leefomgeving en is opgenomen met het oog op het waarborgen van de
veiligheid en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
Artikel 8.4 (beoordelingsregels mijnbouwactiviteit)
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een mijnbouwactiviteit die betreft het plaatsen
van een mijnbouwinstallatie, met inbegrip van het om die installatie gelegen beperkingengebied, in:
a.
een gebied dat wordt gebruikt als oefen- en schietgebied zoals bij ministeriële regeling op
grond van artikel 2.21 van de wet is aangewezen, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als
de activiteit verenigbaar is met het belang van de landsverdediging en de veiligheid,
b.
een gebied dat druk wordt bevaren en dat bij ministeriële regeling op grond van artikel 2.21
van
de wet is aangewezen, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar
is met het belang van de scheepvaart en de veiligheid.
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2.
Het omgevingsplan dat bebouwing of terreinverharding binnen omheinde militaire
terreinenVoor zover de aanvraag betrekking heeft op een mijnbouwactiviteit die betreft het
verrichten van verkenningsonderzoek in of boven de delen van:
toelaat,wordt in de omgevingsverordening alleen de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onder c,
gesteld.
Afdeling 6.4 Instructieregels over
a.
de territoriale zee en de exclusieve economische zone die worden gebruikt als ankergebieden
nabij aanloophavens en die bij ministeriële regeling op grond van artikel 2.21 van de wet zijn
aangewezen, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het
belang van de scheepvaart en de veiligheid,
b.
oppervlaktewateren die worden gebruikt als oefen- en schietgebied en die bij ministeriële
regeling op grond van artikel 2.21 van de wet zijn aangewezen, wordt de omgevingsvergunning
alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van de landsverdediging en de
veiligheid.

Afdeling 8.5 Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
§ 8.5.1 Beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit
§ 8.5.1.1 Algemene gronden milieubelastende activiteit
Artikel 8.5 (toepassingsbereik en oogmerk)
Deze afdeling heeft betrekking op milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het
Besluit activiteiten leefomgeving en is opgenomen met het oog op het waarborgen van de veiligheid
en het beschermen van de gezondheid en van het milieu201.
Artikel 6.14 (beslisregel omgevingsverordening externe veiligheidsrisico's) [art. 2.24 jo8.6
(aanwijzing milieubelastende activiteiten vanwege Wet bibob)
2.27, sub d]
In een omgevingsverordening kan een veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 5.14 worden
aangewezen. Artikel 5.8 is daarbij van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6.15 (beslisregel omgevingsverordening luchtkwaliteit) [art. 2.24 jo 2.27, sub d]
Artikel 5.25 is van overeenkomstige toepassing op een omgevingsverordening.
Afdeling 6.5 Instructieregels over de provinciale beoordelingsregels voor een
afwijkactiviteit
[Gereserveerd]
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201

Indeling van cursieve kopjes nog bezien: onder welke paragraaf valt het?

HOOFDSTUK 7 INSTRUCTIEREGELS OVER BESLUITEN EN BESCHIKKINGEN 202
Afdeling 7.1 Instructieregels over projectbesluiten
Artikel 7.1 (van overeenkomstige toepassing instructieregels voor omgevingsplannen)
[art. 2.24, eerste lid, Ow]
1.
De instructieregels over omgevingsplannen zijn van overeenkomstige toepassing op
projectbesluiten.

2.

In afwijking van het eerste lid, zijn de artikelen PM niet van toepassing op projectbesluiten

die worden vastgesteld door Onze Minister of Onze Minister die het aangaat.203
Artikel 7.2 (facultatieve oplevertoets) [art. 2.24, eerste lid, Ow]
[PM]
Afdeling 7.2 Ontheffing van instructieregels
Artikel 7.3 (ontheffing instructieregels) [art. 2.32, tweede lid, Ow]
[PM]

99

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

202

Was paragraaf 3.2.6 e.v., precieze benaming nog bezien.
Naar huidig inzicht zullen in ieder geval de instructieregels bedoeld in artikel 2.28, onder a tot en met d en f, en
artikel 2.29 van de Ow van toepassing zijn op rijksprojectbesluiten. Dat geldt ook voor de instructieregels voor
ibm-gevallen luchtkwaliteit. Dit wordt nog nader bezien.
203

HOOFDSTUK 8 BEOORDELINGSREGELS OMGEVINGSVERGUNNING
Afdeling 8.1 Algemene bepalingen Artikel 8.1 (aanwijzing
milieubelastende activiteiten vanwege Wet bibob) [art. 5.31, Ow]
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.30,5.31, eerste lid, van de wet, worden
aangewezen: andere gevallen dan bedoeld in artikel <PM>204of artikel <PM>.205. milieubelastende
activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de wet.
Artikel 8.1a (facultatieve oplevertoets) [art. 5.18 Ow]
[PM]
Afdeling 8.2 Beoordelingsregels aanvraag afwijkactiviteit206207
[Gereserveerd]
Afdeling 8.3 Beoordelingsregels aanvraag bouwactiviteit208
Artikel 8.2 (beoordelingsregels aanvraag bouwactiviteit) [art. 5.20 Ow]

1.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit, wordt de
omgevingsvergunning alleen geweigerd als:

a.

niet aannemelijk is dat aan de in het Besluit bouwactiviteiten leefomgeving gestelde regels
over bouwactiviteiten is voldaan,209

b.

deze in strijd is met een in het omgevingsplan gestelde regel over bouwactiviteiten of het
gebruik van bouwwerken, tenzij in verband met deze strijd al een omgevingsvergunning voor een
afwijkactiviteit is of tegelijkertijd met de vergunning voor de bouwactiviteit wordt verleend,

c.

de bouwactiviteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid
wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat
niet wordt voldaan aan artikel 6, eerste lid, van die wet .
2.
De omgevingsvergunning kan worden geweigerd als voor die activiteit de
grondexploitatiekosten, bedoeld in artikel 12.1 van de wet, worden verhaald en de exploitatieopzet
die hoort bij de vast te stellen exploitatievoorschriften een ongedekt exploitatietekort bevat.
Afdeling 8.4 Beoordelingsregels aanvraag een brandveilig gebruiksactiviteit
Artikel 8.3 (beoordelingsregels aanvraag brandveilig gebruiksactiviteit) [art. 5.25 Ow]
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een brandveilig gebruiksactiviteit wordt de
omgevingsvergunning alleen verleend als de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik
van het bouwwerk voldoende verzekerd is.210
Afdeling 8.5 Beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit
§8.5.1. Algemene gronden

204
205

Ziet op weigeringsgronden voor de bouwactiviteit, verwijzing nieuw artikel Bkl invoegen.
Verwijzing nieuw artikel Bkl inclu obm invoegen. Inhoudelijk nog bepalen om welke activiteiten het hier
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gaat.
206 Niet uitgewerkt in verband met mogelijke wijzigingen op wetsniveau.
208

Bouwactiviteit afgestemd met BZK. Nog een paar bespreekpunten zijnde: eerste lid, onder c. Tweede lid,
onder b.
209 PM In de gaten houden hoe art. 1b Woningwet wordt vertaald in cluster 3.
210

Vooralsnog wordt geen aanwijzing van vergunningplichtige gevallen voor de brandveilig gebruiksactiviteit voorzien.
In later stadium dus evt. deze bepaling schrappen. Of kunnen decentrale bestuursorganen wel vergunningplichtige
activiteiten aanwijzen, zie 5.2, eerste lid, Ow?Indien niet geschrapt wordt behoeft deze bepaling afstemming met BZK.

Artikel 8.48.7 (beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit algemeen)
5.26, Ow, 5.19, tweede lid, Ow]milieubelastende activiteit algemeen)
1.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit
213

212

211

[art.

als
214

bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de wet, verleent het bevoegd gezag
wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als verzekerd is dat:
a.
de geïntegreerde preventie en bestrijding van milieuverontreiniging door die activiteit is
verzekerdgeïntegreerd wordt voorkomen en beperkt,
b.
is verzekerd dat emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door
die activiteit worden voorkomen en, wanneer dat niet mogelijk is, worden beperkt om een hoog
niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken, 215 en
c.
is geborgd dat:216217alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden
getroffen,
d.
1°. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen,
2°. de voor eende voor de activiteit in aanmerking komende218 beste beschikbare technieken
worden toegepast, 3°e. er geen significante milieuverontreiniging219 wordt veroorzaakt. Met het
oog daarop betrekt het,
f.
bevoegd gezag tenminste de voor de onderdelen van het milieu geldende omgevingswaarden
en de andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving, waarvoor de installatie 220gevolgen kan
hebben, op de in paragraaf 8.5.2 bepaalde wijze en het bepaalde in artikel 8.5, eerste lid, 4° de
energie221energie op doelmatige wijze wordenwordt gebruikt,
g.
5° de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de
gevolgen daarvanvan ongevallen te beperken, 6° bij de definitieve beëindiging van de activiteit
of de installatie de nodige maatregelen wordenen
h.
bij de definitieve beëindiging van de milieubelastende activiteit de nodige maatregelen worden
getroffen om elk risico van milieuverontreiniging van die activiteit of ippc-installatie voor het terrein

211

De eventuele koppeling met het omgevingsplan wordt nog nader bekeken. Dat geldt ook voor de relatie met
plattelandswoningen.
213
Bespreekpunt HBJZ: vgl andere artikelen, waar gesproken wordt van een milieubelastende activiteit. In de wet is

212

-Nog bekijken welke bepalingen voor welke activiteit gaan gelden. Deze regels hebben logischerwijs

betrekking op in ieder geval RIE-activiteiten, zie art 2, eerste en tweede lid, van de RIE. Maar gelet op de nieuwe
indeling zou dit ook als algemene bepalingen voor alle activiteiten kunnen gaan gelden. Daarbij moet nog specifiek
worden bekeken naar de toekomstige OBM-activiteitenlijst. Ook activiteiten die nu vallen onder de Wgv zouden
hieronder kunnen vallen. PM exacte relatie tussen Wgv en RIE (zie o.a. ov 20 RIE).
- bekeken kan worden of de verwijzing naar de bepaling over het onderwerp van de richtlijn opgenomen in art
1 van de RIE zou moeten worden vervangen door: “nadelige gevolgen voor het milieu”. Ook irt Ow. Zeker als de
bepalingen onder onderdeel a en b generiek voor alle categorieën activiteiten dus ook de niet RIE- activiteiten,
kunnen gaan gelden, zou gekozen daarvoor kunnen worden gekozen.
- noodzaak/functie opnemen. PM . Sluit aan bij de beschrijving onderwerp van de richtlijn. Voorlopig is zo’n
algemene bepaling opgenomen, ook al ter vervanging van art 2.14, derde lid, Wabo.
214 Nog keuze maken in redactie. Vgl verschillen in opbouw beoordelingsregels (“wordt verleend”, of “verleent
het bevoegd gezag”. Iom Ob. Bespreekpunt HBJZ
Nb Art 2.14, eerste lid,
219
Definitie toegevoegd in begrippenlijst.
221
Onderdeel grondstoffen komt niet rechtstreeks uit de richtlijn. Zie ook opm bij voorwaarden art 4.2.6.
Bespreekpunt. Iom vervallen.
218
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dit echter niet gedefinieerd als zijnde een act als bedoeld in art 5.1, tweede lid, waardoor de afbakening met alg
regels niet geheel duidelijk is.
215
Zie noot 50: ook dit onderdeel is onderdeel van art 1 van de RIE.
216
Deze bepalingen hebben art 5 en 11 van de RIE als basis. Art 10 geeft het toepassingsbereik van art 11 RIE
weer. Dat is niet per sé dus alle RIE-installaties. Als het uitgangspunt gehanteerd wordt om zo weinig mogelijk
onderscheid te maken tussen soorten vergunningplichtige activiteiten geldt dit voor alle vergunningplichtige
activiteiten.
217 NB zie overweging 4 RIE:de lidstaten kunnen ervoor kiezen om een vergunning te verlenen aan één
verantwoordelijke exploitant voor elke installatie, of om de verantwoordelijkheid te verdelen over verscheidene
exploitanten van verschillende delen van een installatie. PM Ob irt begrip activiteit.
onder c, en art 5.4, eerste lid Bor spreken van “voor een inrichting of met betrekking
tot een lozing in aanmerking komende”. Omgezet in activiteit. Term nog bekijken na lijst en terminologie
cluster 1.
220
PM te gebruiken begrip Obwaarop zij plaatsvond waarop die activiteit werd verricht of was gevestigd te

voorkomen of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een
volgende gebruiksfunctie.222toekomstig gebruik.
2.
Het bevoegd gezag houdt bijBij de beslissing op de aanvraag wordt rekening gehouden met de
artikelen 10.14 en 10.29a van de Wet milieubeheer.223
de Wet milieubeheer.
Artikel 8.8 (beoordelingsregels milieubelastende activiteit algemeen)
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit worden de
regels voor de belasting van de fysieke leefomgeving als gevolg van milieubelastende activiteiten
betrokken, die zijn opgenomen in het omgevingsplan, de omgevingsverordening of de
omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit.
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2.

3. Bij de toepassing van het eerste lid,de regels uit paragraaf 8.5.1 worden grondenlocaties

en bouwwerken in de omgevingnabijheid van de milieubelastende activiteit224 in aanmerking
genomen die in overeenstemming zijn met het omgevingsplan, of, als met toepassing van artikel
5.1, eerste lid, onder b, van de wet daarvan is afgeweken, of de omgevingsvergunning voor een
afwijkactiviteit.
3.
De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als deze in overeenstemming is met de in de

4.

In afwijking van het eerste lid, weigert het bevoegd gezag de omgevingsvergunning als
niet wordt voldaan aan de in de omgevingsverordening gestelde regels, bedoeld in artikel 5.19,
tweede lid, van de wet, over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning voor een
milieubelastende activiteit.
Artikel 8.58.9 (bepalen BBT)225 [art. 5.26, Ow]
1.
Het bevoegd gezag houdt bij de bepalingBij de vaststelling van de beste beschikbare
technieken die voor een activiteit in aanmerking komende beste beschikbare techniekenkomen,
wordt rekening gehouden met de BBT-conclusies en bij ministeriële regeling 226 aangewezen
informatiedocumenten over beste beschikbare technieken, bedoeld in bijlage XX, onder A, bij dit
besluit.
2.
Als op eende activiteit of op eenhet type productieproces binnen de installatie227, waarvoor een,
geen BBT-conclusies of
vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten als bedoeld in het eerste
lid van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten
niet alle mogelijke milieueffectenmilieugevolgen van de activiteit of het procesproductieproces
behandelen, stelt het bevoegd gezagworden de beste beschikbare technieken vast.vastgesteld,
waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met:

3.

Bij het vaststellen van de beste beschikbare technieken houdt het bevoegd gezag in ieder
geval rekening met228:
a.
de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken,
b.
de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven
in artikel 3 van de EGCLP-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en
mengsels,
c.
de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw
gebruiken van de bij de processen bij de activiteit of in de installatie <als bedoeld in Bijlage I bij de
richtlijn industriële emissies>activiteit uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen, d.
vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn
beproefd,

d.

vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de
praktijk zijn beproefd,
e.
de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke
kennis, f. de aard, de effectengevolgen en de omvang van de betrokken emissies,
g.
de data waarop de installaties229activiteit in gebruik zijnis of
wordenwordt genomen,

h.
i.

of gestart, h. de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen,
het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie,

222

Nb art 11 onder h) RIE geeft deze algemene verplichting, waarin wordt verwezen naar art 22 RIE:” te
voorkomen e het bedrijfsterrein in de overeenkomstig artikel 22 van de richtlijn industriële emissies omschreven
bevredigende toestand te brengen.” In plaats van de verwijzing naar de richtlijn is iom nu gekozen voor een
formulering die meer aansluit bij het huidige art 5.7 Bor: “bij de definitieve beëindiging/stopzetting van de
activiteiten of de installatie als bedoeld in Bijlage I bij de richtlijn industriële emissies de nodige maatregelen
worden getroffen om de milieuverontreiniging die de activiteit of de installatie heeft veroorzaakt voor het terrein
waarop zij plaatsvond of was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein
224
225

Ipv inrichting, nog bezien of dit zo kan. Afhankelijk van omschrijving vergunningplichtige activiteit Ob.
NB bij verplaatsing van deze bepaling naar alg deel let op huidige bepaling 4.2.1.1 toepassingsbereik!
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weer geschikt te maken voor een volgende functie”.
223 NB hoofdstuk 10 van de Wm gaat in een latere fase over naar de Ow. Na overleg met o.a. JT en MB besloten
tot handhaven van de bepaling van art 2.14, eerste lid, onder b, onder 1°, Wabo. In toelichting opnemen geen
beleidswijziging beoogd. Wel NB invoeringswet. Tzt in groter verband bekijken. Dan ook nauwer aansluiten bij art
11 RIE.
226
Nb zie paragraaf 9.2 Mor. Check grondslag Ow voor regelen dit soort bepalingen: art 4.22, tweede lid, onder b jo.
art 4.3, derde lid Ow.
227 Pm nieuwe verwijzing cluster 1
228

Implementatie van bijlage III van de RIE, waarnaar art 14, zesde lid, RIE verwijst. In art 5.4, Bor verwijst dit
ook naar eerste lid. Nog nodig?
229 Nieuwe verwijzing, pm cluster 1

j.
de noodzaak om het algemene effectde gevolgen van de emissies op en de risico’s voor het
milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken, en
voorkomen of tot een minimum te beperken,
k.
de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.
§8.5.2. 8.5.1.2 Specifieke gronden230 milieubelastende activiteit
Artikel 8.68.10 (beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit externe
veiligheid) [art. 5.18 jo 5.26 Ow]231
1.
De artikelen 5.2, 5.5, eerste lid, 5.6, eerste lid, onder b en c, 5.7, 5.8, eerste lid, 5.9, eerste
en vierde lid, 5.10, 5.14, aanhef en onder c, 5.15 en 5.16, tweede, vierde en vijfde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing op de beslissing voor zover de aanvraag betrekking heeft op:
a.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit met externe veiligheidsrisico’s ofals
bedoeld in bijlage VII, onder B, bij dit besluit, of b. een activiteit met complexe externe
veiligheidsrisico’s, zijn de artikelen 5.1 tot en met 5.5 en 5.7 tot en 5.8 van overeenkomstige
toepassing. als bedoeld in bijlage VIIa, onder A, onder
Artikel 8.6a (beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit gevaarlijke
stoffen) [art. 5.18 jo 5.26 Ow]
1, en onder B, bij dit besluit.
2.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op het opslaan, herverpakken of bewerken van
vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, als bedoeld in artikel 3.36, van het
Besluit activiteiten leefomgeving, zijn de artikelen 5.19 en 5.20 van overeenkomstige toepassing
op de beslissing.
3.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op het opslaan van munitie en ontplofbare stoffen
voor
civiel gebruik als bedoeld in artikel 3.39, van het Besluit activiteiten leefomgeving, is artikel 5.21,
derde tot en met vijfde lid, van overeenkomstige toepassing op de beslissing.
4.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op het opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen
en voorwerpen voor de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht, genoemd in artikel
3.290 van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt de omgevingsvergunning in ieder geval
geweigerd als de activiteit nadelige gevolgen voor de externe veiligheidsrisico’s heeft buiten de
militaire explosieaandachtsgebieden A, B en C, genoemd in artikel 5.21a, eerste lid. Artikel 5.7 is van
overeenkomstige toepassing.
5.
1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een Seveso-inrichting waarin stoffen
behorende tot een in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie
aanwezig kunnen zijn en die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
categorie, wordt een niet minder dan voldoende afstand tussen die inrichting en 232 een Natura
2000-gebied in acht genomen. Bij de beoordeling van de afstand betrekt het bevoegd gezag de
maatregelen die zijn of worden getroffen om een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 19.4 233van
de wet waarbij stoffen als bedoeld in de eerste volzin zijn betrokken en waardoor ernstig gevaar voor het
milieu ontstaat, in de Seveso-inrichting234 te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.wordt:

2.

Als categorie Seveso-inrichtingen als bedoeld in het tweede lid worden aangewezen de
inrichtingen waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 235van toepassing is.

232

Voorlopig opgenomen als huidig art 2.14, tweede lid, Wabo . Derde lid betreft art 5.11 Bor. Het derde lid kan

worden geïntegreerd in tweede lid, of in Ob binnen definiëring vergunningplichtige activiteit.
234
Juiste verwijzing: PM Omgevingsbesluit
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a.
voldoende afstand tot een Natura 2000-gebied in acht genomen, en
b.
beoordeeld of het risico op een zwaar ongeval of de gevolgen daarvan groter kunnen zijn
door de ligging van die inrichting ten opzichte van een andere Seveso-inrichting.
Artikel 8.78.11 (beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit voor
luchtkwaliteit) [art. 5.18 jo 5.26 Ow]
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit die

1.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit die effect heeft
opbijdraagt aan de concentratie van de volgende stoffen worden bij de beslissing op de aanvraag
de daarbij genoemde omgevingswaarden in acht genomen: 236
a.
voor zwaveldioxide: de in artikel 2.4 genoemde omgevingswaarden, genoemd in artikel 2.4,
voor stikstofdioxide: de omgevingswaarden, genoemd in artikel 2.5, eerste
b.
lid, genoemde omgevingswaarden, c. voor fijn stof (PM10): de omgevingswaarden,
genoemd in artikel 2.6, eerste lid, genoemde omgevingswaarden,
voor de fijnere fractie van stof (PM2,5): de omgevingswaarde, genoemd in artikel
d.
2.6, tweede lid, onderdeel b, genoemdeonderdeel a, e. voor lood: de
omgevingswaarde, genoemd in artikel 2.7, eerste lid,
omgevingswaarde,237

e.

voor lood: de in artikel 2.7, eerste lid, genoemde omgevingswaarde,
voor koolmonoxide: de omgevingswaarde, genoemd in artikel 2.7, tweede lid,
genoemde omgevingswaarde,en g. voor benzeen: de omgevingswaarde, genoemd in
f.

artikel 2.7, derde lid, genoemde omgevingswaarde.238.
230

Uitgangspunt: Specifieke gronden gelden alleen voor specifieke categorieën activiteiten. Alle andere
beoordelingsregels gelden, bestaande uit Europeesrechtelijke gronden, aanvullende nationale gronden en
specifieke beoordelingsregels naar thema behoren bij algemene gronden. Pm is dit houdbaar of beschrijven we
alles onder 1 noemer: gronden. Bij nadere uitwerking bezien wat handig kopje is.
231 Mede ter implementatie van art. 12 Seveso II. Toepassingsbereik: ABRS ziet Bevi niet als uitputtende,
exclusieve regeling: dus ook beoordeling en voorschriften mogelijk op activiteiten die buiten het bereik van het
Bevi vallen (aansluiting zoeken bij systematiek Bevi mogelijk; o.g.v. art. 8.11, lid 2 (oud) Wm: vergunning kan in
het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen worden verleend ECLI:NL:RVS:2011:BQ2691
en 200901384/1/M1).
233
NB: artikel 17.1 Wm gaat uit van algemene regel. In artikel 19.4 legt bevoegd gezag verplichting op. PM
juiste verwijzing.
235
Aanduiding categorieën: PM omgevingsbesluit (vgl art 5.11 Bor).
236
N.B. dus ook buiten kritische gebieden worden IBM activiteiten aan de beoordelingsregels getoetst.
237
N.B. Voor de beoordelingsregels laten we toetsing aan PM2,5 dus niet vallen, zoals we dat doen bij de
instructieregels voor het omgevingsplan.
238 N.B. dus geen IBM voor deze stoffen.

2.

Artikel 5.25, derde lid, onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing. 239

3.

Artikel 5.25, derde lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing op het eerste lid,
aanhef en onderdelen a tot en met c.2405.37 is van overeenkomstige toepassing.
2.

Artikel 8.8 (beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit geluid) 241 [art. 5.26
Ow]

1.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een <milieubelastende activiteit die bijdraagt
aan geluidhinder, worden de geldende grenswaarden in acht genomen, voorzover de verplichting
tot het in acht nemen voortvloeit uit de artikelen 40, 44 tot en met 47, 50, 51, 53 tot en met 56,
59 tot en met 61, 63, tweede lid, 64, 65 of 66 van de Wet geluidhinder.

2.

In afwijking van het eerste lid, wordt bij de beslissing op de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een inrichting, gelegen op een industrieterrein waarvoor een
geluidreductieplan als bedoeld in artikel 67 van de Wet geluidhinder is vastgesteld, het geldende
geluidreductieplan in acht genomen.
241

PM ontwikkelingen tav geluid. Vooralsnog de huidige Wabo-bepaling opgenomen.
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3.
Het eerste lid is niet van toepassing als de activiteit niet in betekenende mate bijdraagt aan
de concentratie van de daarin genoemde stoffen.
4.
Een activiteit draagt niet in betekenende mate bij aan de concentratie van de stoffen, genoemd
in het eerste lid, als de activiteit bijdraagt aan de concentratie van stikstofdioxide of PM 10 maar niet
meer dan 3% van de omgevingswaarden, genoemd in artikel 2.5, eerste lid, onder b, en artikel 2.6,
eerste lid, onder b. De artikelen 5.39 en 5.40 zijn van overeenkomstige toepassing.
Afdeling 8.6 Beoordelingsregels aanvraag wateractiviteit
Artikel 8.12 (toepassingsbereik beoordelingsregels geluid)
Voor de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 5.42, vierde, vijfde en zesde lid, en 5.45 van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.98.12a (beoordelingsregels aanvraag wateractiviteit) [art. 5.24, eerste lid,
aanhef en onder a, b, en c, Ow]milieubelastende activiteit geluid)
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een wateractiviteit wordt de
omgevingsvergunning alleen242 verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang
vanmilieubelastende activiteit die geluid veroorzaakt op een geluidgevoelig gebouw of
geluidgevoelige locatie en die geen specifieke bedrijfsmatige activiteit als bedoeld in §
5.1.4.2.3 is, wordt rekening gehouden met die geluidbelasting op de navolgende wijze:
a.
de geluidbelasting van de activiteit, die geen activiteit op een in een omgevingsplan aangewezen
bedrijventerrein of in een omgevingsplan aangewezen agrarisch gebied is, bedraagt op de gevel
van geluidgevoelige gebouwen en op de begrenzing van geluidgevoelige locaties niet meer dan de
standaardwaarden uit bijlage XV, tabel A, bij dit besluit,
b.
de geluidbelasting van de activiteit op een in een omgevingsplan aangewezen bedrijventerrein
bedraagt op de gevel van op dat bedrijventerrein gelegen geluidgevoelige gebouwen en op de
begrenzing van geluidgevoelige locaties niet meer dan de standaardwaarden uit bijlage XV, tabel A,
bij dit besluit vermeerderd met 5 dB(A),
c.
de geluidbelasting van de activiteit in een in een omgevingsplan aangewezen agrarisch gebied
bedraagt op de gevel van in dat agrarische gebied gelegen geluidgevoelige gebouwen en op de
begrenzing van geluidgevoelige locaties niet meer dan de standaardwaarden uit bijlage XV, tabel A, bij
dit besluit verminderd met 5 dB(A),
d.
de geluidbelasting van de activiteit op een geluidgevoelige locatie waarop krachtens een
omgevingsplan het afgemeerd houden van een woonboot is toegelaten, bedraagt niet meer dan de
standaardwaarden uit bijlage XV, tabel A, bij dit besluit vermeerderd met 5 dB(A), als deze locatie:
1˚. zo was bestemd voor 1 juli 2012, of
2˚. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening is aangewezen om door een woonboot te
worden ingenomen en voor 1 juli 2022 zo is bestemd, of het afgemeerd houden van een woonboot
voor die datum in een omgevingsplan is toegelaten.
2.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit die geluid
veroorzaakt in geluidgevoelige ruimten van in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen kan
alleen een vergunning worden verleend als de geluidbelasting van de activiteit binnen deze ruimten
niet meer bedraagt dan de grenswaarden uit bijlage XV, tabel B, bij dit besluit.

3.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit waarvan de
geluidbelasting hoger is dan de op die activiteit van toepassing zijnde waarden, bedoeld in het
eerste lid, kan alleen een vergunning worden verleend als dat binnen geluidgevoelige ruimten van
in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen, of geluidgevoelige ruimten van andere
geluidgevoelige gebouwen niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden uit bijlage XV,
tabel B, bij dit besluit.
4.
Het derde lid is niet van toepassing als:
a.
onevenredig ingrijpende maatregelen aan de gevel van bestaande geluidgevoelige
gebouwen nodig zijn om de voor die gebouwen te voldoen aan de binnenwaarde, of
242

Voor wat betreft de ‘brede kijk’ vindt nog vervolgoverleg met RWS plaats. Voor een ‘echte brede kijk’ is
mogelijk wetswijziging nodig.
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b.
de eigenaar van een bestaand geluidgevoelig gebouw weigert mee te werken aan het
onderzoek naar het geluid in geluidgevoelige ruimten door bedrijfsmatige activiteiten buiten die
gebouwen en de noodzakelijke geluidwerende maatregelen, of weigert eventuele verbeteringen van
de geluidwering aan te laten brengen.
5.
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op het geluid 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, c. de
vervulling van de op grond van deze wet aan watersystemen toegekende maatschappelijke
functies.geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige locaties die een functionele binding hebben
met de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft, en
b.
in het omgevingsplan aangewezen geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 5.47,
tweede
lid, die eerder functioneel verbonden waren met die activiteit.
6.
Bij de toepassing van het eerste en tweede lid blijven onversterkt menselijk stemgeluid en
het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische
hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de
weg na een ongeval buiten beschouwing.
Artikel 8.12b (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid specifieke
activiteiten)
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit die een specifieke
activiteit is als bedoeld in § 5.1.4.2.3 is en die geluid veroorzaakt op een geluidgevoelig gebouw of
geluidgevoelige locatie wordt rekening gehouden met die geluidbelasting op de navolgende wijze: a.
de geluidbelasting van een windturbine of combinatie van windturbines bedraagt op de gevel van
geluidgevoelige gebouwen en op de begrenzing van geluidgevoelige locaties niet meer dan 47 dB
Lden en 41 dB Lnight.
b.
de geluidbelasting van een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.293 van het
Besluit
activiteiten leefomgeving bedraagt op de gevel van geluidgevoelige gebouwen en op de begrenzing
van geluidgevoelige locaties niet meer dan 50 dB Bs,dan.
2.
Van het eerste lid, onder b, kan worden afgeweken, als de geluidbelasting niet meer bedraagt
dan 60 dB Bs,dan.
3.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in
artikel
5.51, eerste lid, anders dan een milieubelastende activiteit waarop het eerste lid, onderdeel b, van
toepassing is, wordt voor de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige gebouwen en op de
begrenzing van geluidgevoelige locaties een grenswaarde in acht genomen van 50 dB Bs,dan.
Artikel 8.12c (beoordelingsregels milieubelastende activiteit trillingen)
1.
Voor de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 5.42, vierde, vijfde en zesde lid, en 5.45
van overeenkomstige toepassing.
2.
Bij de beoordeling van een aanvraag houdt het bevoegd gezag rekening met het
waterbeheerprogramma, nationaal waterprogramma of regionaal waterprogramma dat betrekking
heeft op het desbetreffende watersysteem of onderdeel daarvan.Voor zover de aanvraag betrekking
heeft op een milieubelastende activiteit die trillingen veroorzaakt op een geluidgevoelig gebouw of
geluidgevoelige locatie wordt rekening gehouden met die geluidbelasting op de navolgende wijze:
Artikel 8.10 (aanvullende beoordelingsregels aanvraag stortingsactiviteit op zee) [art.
5.24, derde lid, Ow]
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een stortingsactiviteit op zee wordt de
omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit in overeenstemming is met het Londenprotocol en het Ospar-verdrag. 243
Artikel 8.11 (aanvullende beoordeling aanvraag lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk ) [art. 5.24, eerste lid,
aanhef en onder d en tweede lid, Ow]
3.
de trillingsterkte van continue trillingen van de activiteit bedraagt op de gevel van
geluidgevoelige gebouwen en op de begrenzing van geluidgevoelige locaties en in geluidgevoelige
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ruimten van in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen niet meer dan de standaardwaarden uit
bijlage XV, tabel C, bij dit besluit,
4.
de trillingsterkte van herhaald voorkomende trillingen door transportmiddelen bij de
activiteit bedraagt op de gevel van geluidgevoelige gebouwen en op de begrenzing van
geluidgevoelige locaties en in geluidgevoelige ruimten van in- en aanpandige geluidgevoelige
gebouwen niet meer dan de standaardwaarden uit bijlage XV, tabel D, bij dit besluit.

3.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een milieubelastende activiteit waarvan de
trillingsterkte groter is dan de op die activiteit van toepassing zijnde waarden, bedoeld in het
tweede lid, kan alleen een vergunning worden verleend als de trillingsterkte niet groter is dan de
standaardwaarden, genoemd in bijlage XV, tabellen C en D, bij dit besluit vermenigvuldigd met
1,8.
4.
Het tweede lid is niet van toepassing op trillingen op geluidgevoelige gebouwen en
geluidgevoelige locaties die een functionele binding hebben met de activiteit waarop de aanvraag
betrekking heeft.
5.
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op het geluid op in het
omgevingsplan aangewezen geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 5.55, tweede
lid, die eerder functioneel verbonden waren met die activiteit.

1.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een
zuiveringtechnisch werk wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit
verenigbaar is met het belang van het beschermen van de doelmatige werking van het
zuiveringtechnisch werk.Artikel 8.12d (beoordelingsregels milieubelastende activiteit
indirecte lozing op een zuiveringtechnisch werk)

2.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, zijn de artikelen 8.10, eerste lid, aanhef
en onder a, b, en c onder 1°, 2°, 3°, , tweede lid 244, 8.5245 en 8.6a van overeenkomstige
toepassing.246 247
239

Dit onderdeel verwijst naar de uitzonderingen van het toepassingsbereik. Nader bezien of het de voorkeur
verdient om de tekst uit art. 5.25 hier te herhalen.
240 Dit onderdeel verwijst naar de bepalingen over NIBM.
243

Het van overeenkomstige toepassing verklaren van het toetsingskader milieu ligt gelet op de huidige tekst van
(art. 6.26 van)de Wtw wellicht voor de hand, de voorgangers van de Wtw kenden een dergelijke verbreding niet.
Materieel voegt het niets toe.
244 4° en 5° betreffen afvalstoffen (‘het ontstaan van afvalstoffen zo veel als mogelijk wordt voorkomen en de
ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd’, cf. art. 4.22, tweede lid, onder e., Ow) en gaat hiermee

Artikel 8.12 (aanvullende beoordelingsregel aanvraag wateronttrekkingsactiviteit) [art.
5.24, eerste lid, aanhef en onder a, b, en c, Ow]

1.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een wateronttrekkingsactiviteit
Voor zover door een milieubelastende activiteit afvalwater of andere afvalstoffen in een voorziening
voor de inzameling en het transport van afvalwater worden gebracht, wordt de
omgevingsvergunning alleen verleend als rekening wordt gehouden met de dragende functie van
het watersysteem.
2.Voor zover de aanvraag betreft het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het
grondwater, in samenhang met de onttrekking van grondwater door een daarvoor bestemde
voorziening, waarbij het in de bodem te brengen water afkomstig is uit een
oppervlaktewaterlichaam, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als er geen gevaar is
voor verontreiniging van het grondwater.
3.
Van gevaar voor verontreiniging van het grondwater als bedoeld in het tweede lid is sprake als
in het in de bodem te brengen water stoffen voorkomen in hogere concentraties dan in bijlage XV,
onderdeel a248, voor die stoffen is aangegeven.

4.

In gevallen als bedoeld in het derde lid kan de omgevingsvergunning worden verleend en
voor een of meer stoffen een hogere concentratie wordt toegestaan voor een in de
omgevingsvergunning aan te geven tijdvak, als:
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a.

de bodemgesteldheid of de bodemsoort zodanig is zo is dat geen gevaar bestaat voor
verontreiniging van het grondwater, als water in de bodem wordt gebracht waarin die stoffen
voorkomen in hogere concentraties, of

b.

aan de omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden die het gevaar voor
verontreiniging van het grondwater, dat ontstaat door het in de bodem brengen van water waarin
die stoffen voorkomen in die hogere concentraties, opheffen.

5.

Van gevaar voor verontreiniging van het grondwater als bedoeld in het tweede lid is ook
sprake als in de bodem te brengen water stoffen voorkomen als bedoeld in bijlage XV, onderdeel b,
voor zover deze stoffen niet zijn genoemd in bijlage XV, onderdeel a, 249 en deze stoffen niet in zulke
geringe hoeveelheden en concentraties aanwezig zijn dat gevaar voor verslechtering van de
kwaliteit van het grondwater is uitgesloten.de activiteit verenigbaar is met het belang van het
beschermen van de doelmatige werking van die voorziening en van het zuiveringtechnisch werk,
waarop vanuit die voorziening afvalwater wordt gebracht.
Artikel 8.13 (aanvullende beoordelingsregel aanvraag beperkingengebiedactiviteit met
betrekking tot een waterstaatswerk) [art. 5.24, vierde lid, Ow]toepassingsbereik
geurbelasting door veehouderijen)
Voor de toepassing van artikel 8.14 zijn de artikelen 5.56 eerste tot en met vierde lid, 5.57, 5.61,
vierde lid, 5.63, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8.14 (beoordelingsregels milieubelastende activiteit veehouderijen geur)
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking
tot een waterstaatswerk die plaatsvindt buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied kan
de omgevingsvergunning ook worden geweigerd als de activiteit in strijd is met de doelen van de
wet.250milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel

2.

Als voor een samenstel van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning voor een
beperkingengebiedactiviteit als bedoeld in het eerste lid nodig is, ook een omgevingsvergunning
voor een andere activiteit dan een wateractiviteit nodig is, maken de gronden voor verlening of
weigering van de omgevingsvergunning voor die andere activiteiten geen deel uit van de gronden
voor verlening of weigering van de omgevingsvergunning voor de beperkingengebiedactiviteit.

verder dat wat de Ow strikt eist (vgl art. 4.23, tweede lid, Ow). In de regeling die de Wtw bevat vormt ‘afval’
thans wel onderdeel van het toetsingskader van de watervergunning (via het ‘brede begrip milieu’).
246
Voorlopige vertaling art. 6.26 Waterwet.
247
PM: nog beoordelen of de verwijzing naar algemene regels in de toelichting (cf. RIE) moet worden geregeld bij
milieubelastende activiteiten. Dan ook dat artikel van overeenkomstige toepassing verklaren.
248 Huidige bijlage I van het Infiltratiebesluit bodembescherming; Normen zijn nog in ontwikkeling; mogelijk
worden de bijlagen nog aangepast naar de (voorlopige) uitkomst van de gedachteontwikkeling hierover.
250 Voor de ‘beperkingengebiedactiviteit voor een installatie, niet zijnde een mijnbouwinstallatie, in een
waterstaatswerk’ ligt het niet voor de hand dit verbrede toetsingskader van toepassing te verklaren. Die activiteit
betreft immers alleen de vergunningplichtige toegang tot het gebied (veiligheidszone rond installaties op zee:
toegangsverbod voor scheepvaart, behoudens uitzonderingen).
Verwijzing toevoegen bij relevante beoordelingsregels?

Afdeling 8.7 Beoordelingsregels aanvraag mijnbouwactiviteit
Artikel 8.14 (beoordelingsregel aanvraag mijnbouwactiviteit)251 [art. 5.27 Ow]
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een mijnbouwactiviteit en voor zover deze activiteit
betreft:
3.164 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt rekening gehouden met de geurbelasting
door een veehouderij op een geurgevoelig gebouw of geurgevoelige locatie op de navolgende
wijze:
a.
het plaatsen van een mijnbouwinstallatie, met inbegrip van het om die installatie gelegen
beperkingengebied zoals dat op grond van artikel 2.20 van de wet is aangewezen in:de
249

Huidige bijlage I van het Infiltratiebesluit bodembescherming ; Normen zijn nog in ontwikkeling; mogelijk worden
de bijlagen nog aangepast naar de (voorlopige) uitkomst van de gedachteontwikkeling hierover.
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geurbelasting op een geurgevoelig gebouw of een geurgevoelige locatie bedraagt niet meer dan de
standaardwaarde, bedoeld in bijlage XVI, onder B, bij dit besluit, voor zover het betreft de
geurbelasting door een veehouderij met één of meer dierenverblijven waarin dieren worden
gehouden waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld,
1°. een gebied dat wordt gebruikt als oefen- en schietgebied zoals bij ministeriële regeling op
grond van artikel 2.20 van de wet is aangegeven, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend
als de activiteit verenigbaar is met het belang van de landsverdediging, 2°. een gebied dat druk
wordt bevaren en dat bij ministeriële regeling op grond van artikel 2.20 van de wet is aangewezen,
wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van
de scheepvaart, 3°. een gebied waarin elektriciteitskabels in verband met windparken op zee zijn
gelegen en dat bij ministeriële regeling op grond van PM is aangegeven, wordt de
omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van het
behoeden van de staat en werking van die kabels,
b.
het verrichten van verkenningsonderzoek252 253 254 in of boven de delen van:de afstand tussen
het dierenverblijf en het geurgevoelige gebouw bedraagt niet meer dan de standaardafstand,
bedoeld in bijlage XVI, onder C, bij dit besluit, voor zover het betreft de gevallen bedoeld in artikel
5.65, eerste en tweede lid, of
1°. de territoriale zee en het continentaal plat die worden gebruikt als ankergebieden nabij
aanloophavens en bij ministeriële regeling op grond van artikel 2.20 van de wet zijn aangewezen,
wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van
de scheepvaart, 2°. oppervlaktewateren die worden gebruikt als oefen- en schietgebied en bij
ministeriële regeling
op grond van artikel 2.20 van de wet zijn aangewezen, wordt de omgevingsvergunning alleen
verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van de landsverdediging.255
Afdeling 8.8 Beoordelingsregels aanvraag ontgrondingsactiviteit256
c.
de afstand tussen het dierenverblijf en een geurgevoelig gebouw of geurgevoelige locatie
bedraagt niet meer dan de standaardafstand, bedoeld in bijlage XVI, onder D, bij dit besluit, voor
zover het betreft de geurbelasting door een dierenverblijf waar dieren worden gehouden waarvoor
geen geuremissiefactor is vastgesteld.
2.
Van het eerste lid, onder a, kan worden afgeweken door overeenkomstige toepassing te
geven aan artikel 5.64.
3.
Van het eerste lid, onder b, kan worden afgeweken door overeenkomstige toepassing te
geven aan artikel 5.65, vierde lid.
4.
Van het eerste lid, onder c, kan worden afgeweken door overeenkomstige toepassing te
geven aan artikel 5.66, derde lid.
5.
Onverminderd het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid, bedraagt de afstand van een
dierenverblijf tot een geurgevoelig gebouw of een geurgevoelige locatie in ieder geval niet minder
dan de afstand, bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, tenzij voldaan wordt aan het bepaalde in het
derde lid van dat artikel.
6.
Het eerste lid is niet van toepassing op de geurbelasting op in het omgevingsplan
aangewezen geurgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 5.60, tweede lid, die eerder functioneel
verbonden waren met die activiteit.

Artikel 8.15 (beoordelingsregels aanvraag ontgrondingsactiviteit) [art. 5.23 Ow]overige
milieubelastende activiteiten geur)

1.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een ontgrondingsactiviteit wordt de
omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met de doelen van de
wet.andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in artikel 8.14, eerste lid wordt de geurhinder op
een voor geurbelasting gevoelig object betrokken volgens NTA 9065.

2.
a.

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als:

niet aannemelijk is dat de ontgronding, zowel tijdens de uitvoering als daarna, veilig en
stabiel is, tenzij de ontgronding plaatsvindt in een bestaand watersysteem,
b.
on voldoende verzekerd is dat het gebied na afloop van de activiteit goed ingericht en beheerd
zal worden,
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c.

de inrichting van de locatie niet aansluit bij de functie die in het omgevingsplan aan de locatie
is toegedeeld of een functie die mogelijk wordt gemaakt door een omgevingsvergunning voor een
afwijkactiviteit.257

3.

Bij de beoordeling van de aanvraag worden in ieder geval de gevolgen van het ontgronden
voor watersystemen betrokken.

4.

Als voor een samenstel van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning voor een
ontgrondingsactiviteit nodig is, ook een omgevingsvergunning voor een andere activiteit nodig is,
251

Nog niet besproken met EZ. Mijnbouwbesluit hanteert ‘kan’ dus facultatief. Voorgesteld is omzetting van
negatief naar positief en imperatief i.p.v. facultatief.
252
Verkenningsonderzoek moet nog worden gedefinieerd.
253
Let op: artikel 20 Mijnbouwbesluit: Het is verboden verkenningsonderzoek te verrichten in of boven de delen van
de territoriale zee en het continentaal plat, bekend als de rede van Hoek van Holland en bij ministeriële regeling zijn
aangegeven. Wat gaat hiermee gebeuren? Regeling in cluster 3, zie Excel sheet.
254 Is het nodig voor verkenningsonderzoek andere regels te hanteren dan voor het plaatsen?
255

Moet de vergunning ook geweigerd kunnen worden vanwege een ander belang dan waarvoor het
vergunningstelsel is ingesteld?
256 Moet nog verder worden uitgewerkt. Gespek met domein loopt.
257

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in het Omgevingsplan zowel de ontgronding wordt geregeld als de
eindsituatie. Voor bestemmingsplannen waarin dat nu niet geregeld is wordt in de Invoeringswet een
overgangsregeling opgenomen.

maken de gronden voor verlening of weigering van de omgevingsvergunning voor die andere
activiteit geen deel uit van de gronden voor verlening of weigering van de omgevingsvergunning
voor de ontgrondingsactiviteit.
Afdeling 8.9 Beoordelingsregels aanvraag Natura 2000- activiteit en flora- en faunaactiviteit
Artikel 8.16 (beoordelingsregel aanvraag Natura 2000-activiteit)beoordelingsregels
milieubelastende activiteit ammoniak en veehouderij) Voor zover de aanvraag betrekking
heeft op een veehouderij als bedoeld in artikel 3.164 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt
alleen rekening gehouden met de gevolgen van de emissie van ammoniak op voor verzuring
gevoelige gebieden, die gevoelig zijn voor de effecten van ammoniak voor zover daarover regels als
bedoeld in artikel 5.19, tweede lid, van de wet zijn gesteld in de omgevingsverordening.
[Gereserveerd]
Artikel 8.17 (beoordelingsregel flora- en fauna-activiteit betreffende
bescherming soorten Vogelrichtlijnbeoordelingsregels milieubelastende
activiteit geologische opslag kooldioxide)
[Gereserveerd]
Artikel 8.18 (beoordelingsregel flora- en fauna-activiteit betreffende bescherming
soorten Habitatrichtlijn)
[Gereserveerd]
Artikel 8.19 (beoordelingsregel flora- en fauna-activiteit betreffende andere soorten)
[Gereserveerd]
Afdeling 8.10 Beoordelingsregels aanvraag beperkingengebiedactiviteit met betrekking
tot infrastructuur258
Artikel 8.20 (beoordelingsregels aanvraag beperkingengebiedactiviteit) [art. 5.28 Ow]
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot: a.
een weg,

b.
c.

een spoorweg,
een luchthaven, of
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d.

een installatie, zijnde een mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk,
wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van het
behoeden van de staat en werking van het desbetreffende werk/ of object, waartoe ook het belang
van verruiming of wijziging van de onder a en b genoemde werken en objecten behoort.
Afdeling 8.11 Beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit
Artikel 8.21 (beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit) [art. 5.22 Ow]

1.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit wordt de
omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit in overeenstemming is met het belang van
de monumentenzorg.

2.

Bij de beslissing op de aanvraag neemt het bevoegd gezag de volgende uitgangspunten die
zien op het belang van de monumentenzorg in acht:

a.
b.

het voorkomen van ontsiering, beschadiging of sloop van rijksmonumenten,

d.

het conserveren en in stand houden van archeologische monumenten, bij voorkeur in situ.

het voorkomen van verplaatsing van rijksmonumenten of een deel daarvan, tenzij dit
dringend vereist is voor het behoud van die monumenten,
c.
het bevorderen van het gebruik van rijksmonumenten, zo nodig door wijziging van die
monumenten, rekening houdend met de monumentale waarden,

Afdeling 8.12 Samenhangende beoordeling aanvragen
Artikel 8.22 (samenhangende beoordeling aanvragen)259 [art. 16.88, Ow]

259

art. 3.21 Wabo (aanvullende motiveringsplicht) Omschrijven naar rekening houden met/ of iets dergelijks?

De motivering van de beslissing op de aanvraag vermeldt in ieder geval de invloed die de
samenhang tussen de beschikkingen op de onderscheidene aanvragen heeft gehad op de inhoud
van de omgevingsvergunning of de beschikking tot wijziging van voorschriften van de
omgevingsvergunning.
Artikel 8.23 Afdeling 8.13 Actualisering, wijziging en intrekking omgevingsvergunning
Artikel 8.24 Artikel 8.25 (verplichting tot bezien260 omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
en lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk
i.v.m. BBT-conclusies) [art. 5.38, derde lid, Ow]
Het bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit of een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk beziet binnen vier
jaar na de bekendmaking261 van nieuwe of herziene, voor de activiteit262relevante BBT-conclusies of de
vergunningvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies, aan overige relevante
BBT-conclusies en aan <bij ministeriële regeling aangewezen> informatiedocumenten over beste
beschikbare technieken, die sinds het verlenen van de vergunning of de laatste toetsing zijn
vastgesteld of herzien.
Artikel 8.26 (algemene gronden - verplichting tot wijziging voorschriften en intrekking
omgevingsvergunning)263 [art. 5.42, Ow]
261
263

Bor spreekt van publicatie.
Indeling en volgorde van de artikelen nog bekijken o.a. aan de hand van de beleidswensen voor de

verschillende categorieën vergunningen. Nu gekozen voor volgorde: verplichting tot actualisering, algemene
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1.

Het bevoegd gezag wijzigt de voorschriften van een omgevingsvergunning of trekt de

omgevingsvergunning in als dit noodzakelijk is met het oog op internationale verplichtingen.

264265

2.

Het bevoegd gezag trekt een omgevingsvergunning alleen in op grond van de in het eerste
lid, genoemde gronden als niet kan worden volstaan met wijziging van de voorschriften.
Artikel 8.27 (bijzondere gronden - verplichting tot wijziging voorschriften
omgevingsvergunningmilieubelastende activiteit en lozingsactiviteit op een
266
[art. 5.42, Ow]
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk)

260

Nb bespreekpunt HBJZ: term actualisering nog gebruiken? Bezien irt term herziening en wijziging, ook ort het
Omgevingsbesluit. Nb term wel gebruikt in art 5.38 Ow. NB2: ook voor stortingsact op zee schrijft art 5.38 voor
dat daarvoor ook actualisering ogv BBT geldt. Beleidswens om dit niet te doen. Vergt aanpassing artikel Ow.
262
Pm juiste verwijzing, wacht OB. Art 21, 3e lid, RIE: <hoofdactiviteit van de betreffende installatie>,NB deze
bepaling geldt ook voor de lozingsactiv, maar niet voor stortingsact op zee.
264 NB huidige regelgeving, nl. artikel 2.33, eerste lid, onder c, en 2.31, eerste lid, onder a, Wabo bevatten de
verplichting om de voorschriften van een omgevingsvergunning te wijzigen of de vergunning in te trekken ter
uitvoering van een aanwijzing van Onze M, zie art 2.34, Wabo. Bespreekpunt: moet deze mogelijkheid niet
terugkomen (reden niet opnemen?) Zo ja, voorkeur om dit, evenals ter uitvoering van een verzoek als bedoeld
in art 2.29, eerste lid, tweede volzin, onder a, Wabo op wetsniveau in artikel 5.41 op te nemen. Als op amvbniveau moet: NB: grondslag voor stellen van regels als in art 2.34 Wabo ontbreekt in Ow. NB3: waar komen
regels van art 2.29, eerste en tweede lid, art 2.32 Wabo en art 2.34, eerste lid: in Ow of Bkl. PM 2.33a Wabo
m.b.t. financiële zekerheid.
265 In veel wetten zo breed geregeld. Laat dus open of er een directe verplichting is of dat de verplichting
bijvoorbeeld volgt uit een Europees verplicht programma. Eventueel kan in een vervolgartikel een meer
specifieke regeling worden opgenomen.

1.

Het bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit of
een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk wijzigt,
voor zover noodzakelijk, de vergunningvoorschriften, binnen vier jaar na de bekendmaking 267 van
nieuwe of herziene, voor de activiteit268relevante BBT-conclusies269.
270Het bevoegd gezag271wijzigt, voor zover noodzakelijk, de vergunningvoorschriften , als door
2.
toepassing van artikel 5.38, eerste lid, van de wet blijkt dat de milieuverontreiniging die de
activiteit voor het milieu veroorzaakt:

a.

gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu,
verder kunnen worden ingeperkt of,
b.
gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden ingeperkt. 272
2a. Bij toepassing van het tweede lid, onder b, verbindt het bevoegd gezag voor zover nodig
voorschriften die strekken tot toepassing van andere technieken dan die waarover op grond van
artikel PM273 in of bij de aanvraag om de vergunning gegevens of bescheiden zijn verstrekt. 274

3.
a.

Van de in het tweede lid bedoelde gevallen is in ieder geval sprake als:
geen BBT-conclusies van toepassing zijn, maar belangrijke veranderingen in de beste

beschikbare technieken een aanmerkelijke beperking van de emissies mogelijk maken275276,

b.

de door de activiteit 277 veroorzaakte milieuverontreiniging van dien aard is dat de
emissiegrenswaarden die zijn vastgesteld in de aan de vergunning verbonden voorschriften,
gewijzigd moeten worden of daarin nieuwe emissiegrenswaarden vastgesteld moeten worden278,

c.

de noodzaak om ongevallen te voorkomen

279

de toepassing van andere technieken vereist,

gronden wijziging omgevingsvergunningen en intrekking vergunning, bijzondere gronden verplichting,
bijzondere gronden bevoegdheid tot wijziging, bijzondere gronden tot intrekking. Bespreekpunt. NB deze
artikelen gelden dus ook voor o.a. de provinciale omgevingsvergunning. Is dat inderdaad de bedoeling?
267 Bor spreekt van publicatie.
273
Vgl Wabo artikel 2.8, eerste lid, tweede volzin. Pm juiste verwijzing Ob.
277
Nb art 21, vijfde lid, onder a, RIE gebruikt begrip “installatie”, Bor: “inrichting of onderdelen daarvan”. PM
OB te gebruiken term.
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d.

op grond van artikel 9.7280 aan een nieuwe of herziene omgevingswaarde of andere
doelstelling voor de fysieke leefomgeving moet worden voldaan.
Artikel 8.28 (bijzondere gronden – verplichting tot intrekking omgevingsvergunning
milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of
een zuiveringstechnisch werk) [art. 5.42, Ow]

268

Pm juiste term, wacht OB. Art 21, 3e lid, RIE: <hoofdactiviteit van de betreffende installatie>,NB deze
bepaling geldt ook voor de lozingsactiv en stortingsact op zee.
269 Bespreekpunt Ob: ter implementatie van artikel 21, derde lid, RIE, moet een bepaling worden opgenomen,
vgl met art 5.10, eerste lid, onder c, Bor, waarin wordt bepaald dat het bevoegd gezag controleert of de
activiteit na actualisatie van de vergunningvoorschriften aan die voorschriften voldoet. Dit is onderdeel van de
handhaving,= Omgevingsbesluit. Artikel 18.10, eerste lid, Ow is daarvoor waarschijnlijk al voldoende
(bovendien geen grondslag om, regels bij amvb te stellen). Iig van belang voor toelichting.
270 Tweede en derde lid zijn in systeem Wabo aan zowel art 2,30 als 2.31, eerste lid, onder b gekoppeld
(vergunning en vergunningvoorschriften). RIE verbindt deze eisen aan vergunningvoorwaarden. Vandaar keuze
om dit niet meer te koppelen aan artikel 8.52, Bkl, d.w.z. de vergunning. Akkoord? 271 Nb geldt niet voor de
stortingsactiviteit op zee,, vgl art 8.52, eerste lid, kent geen BBT.
272

Vgl art 2.31, eerste lid, onder b, Wabo en 5.10 Bor.
Nb1 check achtergrond bepaling. Al ondervangen? Nb2 vgl art 2.31a, tweede lid> vergelijkbare bepaling nodig in
Ob.
275 Volgorde aangepast aan RIE. Nog bekijken in relatie tot volgorde bepalingen in Bkl.
274

276

Art 21, vierde lid, RIE 278 Bijna letterlijk art 21, vijfde lid, onder a, RIE.
Art 21, vierde lid, onder b, RIE, spreekt van bedrijfsveiligheid. Nu het gaat breder gaat dan installatie, hier de
huidige in het Bor gebruikte formulering overgenomen. Tweede deel toevoeging in huidig art 5.10, tweede lid,
onder c, Bor “en de gevolgen daarvan voor het milieu” niet overgenomen. Volgt logischerwijs uit bepaling.
279

Het bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning vooreen milieubelastende activiteit of een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk trekt de
omgevingsvergunning in, voorzover:
a.
door toepassing van artikel 8.52, tweede lid, redelijkerwijs niet kan worden bereikt dat ten
minste de in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, 281

b.

als het een activiteit als bedoeld in artikel PM betreft 282en de stortplaats of afvalvoorziening
op grond van <paragraaf 8.2 van de Wet milieubeheer> 283 voor gesloten is verklaard.
Artikel 8.29 (algemene gronden - bevoegdheid tot wijziging voorschriften
omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning) [art. 5.42, Ow]

1.

Het bevoegd gezag kan met het oog op de gronden waarop de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor die activiteit geweigerd had kunnen worden, de voorschriften van een
vergunning wijzigen of de vergunning intrekken in geval van:

2.

Het bevoegd gezag trekt een omgevingsvergunning alleen in op grond van de in het eerste
lid genoemde gronden als niet kan worden volstaan met wijziging van de voorschriften.

3.
a.
b.
c.

Het eerste lid is niet van toepassing voor zover het een omgevingsvergunning betreft voor een:
bouwactiviteit,
tijdelijke afwijkactiviteit voor een periode van niet meer dan vijf jaar,

284

voortdurende afwijkactiviteit.

Artikel 8.30 (bijzondere gronden – bevoegdheid tot wijziging voorschriften
omgevingsvergunningmilieubelastende activiteit en lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk) [art. 5.42, Ow]
[PM]

280

Vgl art 21, vijfde lid, onder c, RIE, dat verwijst aaar art 18 RIE. Dat laatste artikel is opgenomen in art 8.5

Bkl.
283 Pm juiste verwijzing
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Artikel 8.31 (bijzondere gronden - bevoegdheid tot intrekking omgevingsvergunning
milieubelastende activiteit of een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam of
zuiveringstechnisch werk) [art. 5.42, Ow]
1.
Het bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning vooreen milieubelastende activiteit of
eenVoor zover de aanvraag betrekking heeft op een stookinstallatie met een nominaal elektrisch
vermogen van 300 MW of meer, wordt beoordeeld of het afvangen en comprimeren van
kooldioxide en het transporteren daarvan naar een geschikte opslaglocatie in technisch en
economisch opzicht haalbaar is.
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk kan de
omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, voor zover: 285

a.
b.
2.

dit in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is,
de inrichting of het mijnbouwwerk geheel of gedeeltelijk is verwoest. 286

Voor zover toepassing wordt gegeven aan artikel 5.40, tweede lid, onder c, van de wet, trekt
het bevoegd gezag de omgevingsvergunning slechts <geheel of gedeeltelijk 287> in als het oogmerk
op grond waarvan die regels zijn gesteld, zich daartegen niet verzet.288

281

Art. 2.33, eerste lid, onder b, Wabo, 282 PM verwijzing omgevingsbesluit:beschrijving vergunningplichtige
activiteiten. Vgl art 2.33, eerste lid, onder f, Wabo: “deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel
2.1., eerste lid, onder e, indien de inrichting een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47 van de Wet milieubeheer of
een afvalvoorziening als bedoeld in artikel 1.1 van die wet is:” 284 Vergunning voor een voortdurende afwijkactiviteit
verliest na 5 jaar zijn betekenis door inpassing in het omgevingsplan. Een tijdelijke afwijkactiviteit onder de Wabo
is ook beperkt tot 5 jaar. Onder de Omgevingswet kan deze in feite onbeperkt lang gelden en dan is het wellicht toch
wel wenselijk om deze ooit aan te passen of in te trekken.
Deze beperking gaat er af met de inwerkingtreding van de amvb pChw (per 1 november voorzien).
285
Check OBM-gronden irt de activiteiten.
286
Vgl art 2.33, tweede lid, onder d, Wabo. Opnemen?
287
Nb art 5.40 spreekt alleen van “intrekken”. Nu dat zowel geheel of gedeeltelijk intrekken impliceert, is een
onderscheid ook hier niet nodig. Check HBJZ-lijn.
288
2.
Vgl art 2.33, derdeBij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, Wabo. Daarin wordt
alleen verwezen naar belang van bescherming van het milieu. Nu de regels ook worden gesteld met het
oog op het waarborgen van de veiligheid enhet belang van het beschermen van de gezondheid (art
5.26 Ow) gekozen voor een formulering met breder toepassingsbereiken het milieu in acht genomen.

HOOFDSTUK 9 VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING
Afdeling 9.1 Voorschriften omgevingsvergunning monumentenzorg
Artikel 9.1 (voorschriften archeologische monumentenzorg)289 [5.34 Ow]

1.

Aan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, een afwijkactiviteit en een
rijksmonumentenactiviteit die betrekking heeft op een archeologisch monument kunnen in het
belang van de archeologische monumentenzorg in ieder geval voorschriften worden verbonden,
inhoudende een verplichting:

a.

tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in situ
kunnen worden behouden,
b.
tot het verrichten van opgravingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet,

c.
d.

over de wijze van uitvoeren van de opgraving,290

de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op
het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te
stellen kwalificaties.

2.

Voor zover de omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit geldt het eerste
lid alleen voor zover dit bij het omgevingsplan is bepaald.

3.

Voor zover de omgevingsvergunning betrekking heeft op een afwijkactiviteit kunnen in
het belang van de archeologische monumentenzorg ook voorschriften aan de vergunning
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BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

worden verbonden over de wijze van slopen.
Artikel 9.2 (voorschriften verplaatsen gebouwde monumenten) 291[5.34 Ow]
Aan een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit die een gedeeltelijke of
volledige verplaatsing inhoudt van een monument dat een bouwwerk is, verbindt het bevoegd
gezag voorschriften over het treffen van voorzorgsmaatregelen betreffende het demonteren, het
overbrengen en de herbouw van dat bouwwerk op een nieuwe locatie.
Afdeling 9.2 Voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
§9.2.1. Algemeen 8.5.2 Voorschriften milieubelastende activiteit
Artikel 9.3 (begripsbepaling) [art. PM292]

1.

Deze subparagraaf heeft betrekking op een omgevingsvergunning voor een
milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b 293, van de wet.

2.

In deze afdeling wordt onder bevoegd gezag verstaan: bestuursorgaan dat bevoegd is tot
het nemen van een besluit op een aanvraag om een omgevingsvergunning of over een al
verleende omgevingsvergunning, of, in gevallen waarin een vergunning op grond van artikel 6.2
van de Waterwet is aangevraagd, bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen 294.
Artikel 9.4 (voorschriften inhoudend vaststellen van emissiegrenswaarden)
5.34, Ow]

295 296 297

[art.

290

Onderdeel c sluit niet aan op de aanhef, want het bevat geen verplichting. Nader bezien en afstemmen met
OCW.
291
Tekst artikel afgestemd met OC&W.
292
Grondslag nog verder bekijken 293 NB gaat hier om bepalingen 5.3 t/m 5.11 Bor. Afbakening.
294
Nb hier regelen of in cluster 1 met verwijzing naar deze paragraaf die ziet op omgevingsvergunning
milieubelast act., aangepast aan juiste verwijzing. PM cluster 1
295 Na overleg PR en MB: inhoudelijke duiding doelbepaling zit al in systeem verweven, aparte bepaling als art
5.5, eerste lid, Bor niet meer noodzakelijk.
296
Volgorde van art 14 RIE zoveel mogelijk aangehouden.
297

§ 8.5.2.1 Algemene voorschriften milieubelastende activiteit
Artikel 8.18 (voorschriften over emissiegrenswaarden)
1.
Het bevoegd gezag stelt bijBij de voorschriften worden emissiegrenswaarden vastvastgesteld
voor de stoffen, genoemd in bijlage II bij de richtlijn industriële emissies, en voor andere stoffen die
in significante298 hoeveelheden uit de installatie kunnen vrijkomen en die direct of door overdracht
tussen milieucompartimenten299 het water, de bodem of de lucht milieuverontreiniging300 kunnen
veroorzaken.
2.
Bij het vaststellen van de emissiegrenswaarden wordt uitgegaan van de emissies op het
punt waar zij de bron, in voorkomend geval na reiniging, verlaten.
3.
De emissiegrenswaarden worden vastgesteld zonder rekening te houden met een
mogelijke voorafgaande verdunning.
4.
Bij het vaststellen van emissiegrenswaarden voor afvalwater dat in een voorziening voor de

2.

Bij het vaststellen van de emissiegrenswaarden wordt uitgegaan van de emissies op het
punt waar zij de bron, in voorkomend geval na reiniging, verlaten, tenzij dat redelijkerwijs niet
mogelijk is.301 De emissiegrenswaarden worden vastgesteld zonder rekening te houden met een
Richtlijnterm, zie art 14, eerste lid, onder a.
Richtlijn art 14, eerste lid, onder a, spreekt van verontreiniging. Die term aangehouden. (BOR: nadelige gevolgen
voor het milieu).
301 Vraag: art 15, eerste lid, bepaalt: de emissiegrenswaarden voor verontreinigende stoffen gelden op het punt
299
300

waar de emissies de installatie verlaten en worden bepaald zonder rekening te houden met een eventuele
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mogelijke voorafgaande verdunning. Bij het vaststellen van emissiegrenswaarden voor
afvalwater302 dat in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater wordt
gebracht, kan rekening worden gehouden met het effect van een
zuiveringstechnischzuiveringtechnisch werk waarop die voorziening is aangesloten, voor zoverals
daarvan geen nadeliger gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.
3.
De303 vastgestelde emissiegrenswaarden waarborgen dat de emissies onder normale
bedrijfsomstandigheden niet hoger zijn dan de met de beste beschikbare technieken geassocieerde
emissieniveaus zoals vastgesteld in BBT-conclusies, door:

a.

emissiegrenswaarden vast te stellen die niet hoger zijn dan met de beste beschikbare
technieken geassocieerde emissieniveaus. Die emissiegrenswaarden worden uitgedrukt voor
dezelfde of kortere periodes en voor dezelfde referentieomstandigheden als die met de beste
beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus, of

b.

emissiegrenswaarden vast te stellen, die, wat betreft waarden, perioden en

referentieomstandigheden, verschillen van de onder a) bedoelde emissiegrenswaarden304.
3a. Bij toepassing van het derde lid, onder b, worden de emissiegrenswaarden uitgedrukt voor
dezelfde of kortere periodes en voor dezelfde referentieomstandigheden als die met de beste
beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus.
4.
In afwijking van het derde lid en onverlet artikel 9.7, 305 kan het bevoegd gezag in specifieke
gevallen minder strenge emissiegrenswaarden vaststellen, als het halen van de met de beste
beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus zoals vastgesteld in de BBT-conclusies zou
leiden tot buitensporig hogere kosten in verhouding tot de milieuvoordelen, als gevolg van:

a.

de geografische ligging van de betrokken activiteit of installatie als bedoeld in Bijlage I bij
de richtlijn industriële emissies306,

b.
c.

de lokale milieuomstandigheden, of
de technische kenmerken van de betrokken installatie307.

Vraag: art 14, lid 2 is dit toegespitst op emissiegrenswaarden. In huidige regelgeving en Ow lijkt dit losgelaten en
breed toepasbaar. Klopt dit inderdaad? Verhouding tot overige art 14, eerste lid, RIE bepalingen (art 5.7, overige
voorschriften Bor).
298
Implementatie van art 14, eerste lid, onder a, RIE. Naast lucht heeft de bijlage II van de RIE ook specifiek
betrekking op verontreinigende stoffen mbt water. Aangesloten bij richtlijnbepaling, die spreekt van “significant”.
(Art 5.5. Bor spreekt van “aanmerkelijk”). Richtlijn spreekt verontreinigende stoffen, ipv stoffen in de Bor. Laatste
toevoeging ipv van in richtlijn gebruikte term verontreinigende stoffen ivm leesbaarheid niet overgenomen.
..( ). In
plaats van afvalwater. Kunnen we terug naar RIE bepaling?
304 Implementatie van art 14, eerste lid, onder ii) RIE, zie art 9.4. tweede lid, onder a, Bor.
306

Art 14, eerste lid, Rie spreekt van installatie, daarbij aangesloten. Term activiteit toegevoegd ter vervanging van het
inrichtingenbegrip.

Artikel 8.19 (voorschriften over met beste beschikbare technieken geassocieerde
emissieniveaus)
1.
5.308Voor de toepassing van het derde, en vierde lid wordt onder met deDe met beste
beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus verstaan:betreffen de bandbreedte van
emissieniveaus verkregen in normale bedrijfsomstandigheden met gebruikmaking van een beste
beschikbare techniek of een combinatie van beste beschikbare technieken als omschreven in de
BBT-conclusies, uitgedrukt als een gemiddelde over een bepaalde periode, in specifieke
referentieomstandigheden.
2.
De emissiegrenswaarden, als bedoeld in artikel 8.18, eerste lid, waarborgen dat de emissies
onder normale bedrijfsomstandigheden niet hoger zijn dan de met de beste beschikbare technieken
voorafgaande verdunning. Wat is reden van gebruik bron ipv installatie? Nb begrip installatie wordt op meer
plaatsen gebruikt. En waar is rechtvaardiging van toevoeging: tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk
is”vandaan? Kunnen we terug naar RIE-bepaling? Bepaling evt naar H monitoring of regeling.
302 Vraag: art 15, eerste lid, RIE bepaalt: Voor indirecte lozingen van verontreinigende stoffen in water
303
Vgl art 5.5, , zesde lid, Bor. Die verwijst naar de emissiegrenswaarden als vastgesteld op grond van het tweede of
derde lid. Art 15, derde lid, Rie: De bevoegde autoriteit stelt emissiegrenswaarden vast, die waarborgen dat (..). evt
verwijzing opnemen, maar dan lijkt verwijzing naar het tweede lid voldoende. Alternatief toevoegen “door het
bevoegd gezag vastgestelde emissiegrenswaarden. Voorlopig opgenomen.
305
Verwijzing betreft die naar art 18 RIE, zie art 15, vierde lid, RIE.
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geassocieerde emissieniveaus zoals vastgesteld in BBT-conclusies, door emissiegrenswaarden vast
te stellen, die:
a.
niet hoger zijn dan met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus,
waarbij die emissiegrenswaarden worden uitgedrukt voor dezelfde of kortere periodes en voor
dezelfde referentieomstandigheden als die met de beste beschikbare technieken geassocieerde
emissieniveaus, of

b.
in afwijking van onderdeel a, wat betreft waarden, perioden en
referentieomstandigheden, verschillen van de emissiegrenswaarden, bedoeld onder a.
3.
Als voorschriften worden vastgesteld op basis van een beste beschikbare techniek die niet in
een
van de BBT-conclusies staat beschreven, wordt bij de bepaling van de techniek rekening gehouden
met het tweede lid en artikel 8.18.
4.
Als de BBT-conclusies, genoemd in het derde lid, geen met de beste beschikbare technieken
geassocieerde emissieniveaus bevatten, wordt ervoor gezorgd dat de methode, bedoeld in het
derde lid, een niveau van milieubescherming garandeert dat gelijkwaardig is aan dat van de beste
beschikbare technieken, als beschreven in de BBT-conclusies.
Artikel 8.20 (voorschriften over minder strenge emissiegrenswaarden)
1.
In afwijking van artikel 8.19, tweede, derde, en vierde lid en onverminderd artikel 8.23, derde
lid, kunnen in specifieke gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld, als het
halen van de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus, vastgesteld in de
BBT-conclusies, zou leiden tot buitensporig hogere kosten in verhouding tot de milieuvoordelen, als
gevolg van:
a.
de geografische ligging of de lokale milieuomstandigheden van de betrokken activiteiten, of
b.
de technische kenmerken van de betrokken activiteit.
2.
Bij de toepassing van het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van de methode, bedoeld
in bijlage XXI bij dit besluit.

Artikel 9.58.21 (verplichte voorschriften over emissies - verplichting)309310[art. 5.34, Ow])
1.
Aan de omgevingsvergunning worden in ieder geval de in aanmerking komende voorschriften
verbonden over: a.311 de bescherming van bodem en grondwater, en het regelmatig bijhouden en
bewaken van

a.
de bescherming van bodem en grondwater, en het regelmatig onderhouden en bewaken
van maatregelen die worden genomen ter voorkoming van emissies in de bodem en het
grondwater, gebaseerd op een systematische evaluatie van het risico opvan
milieuverontreiniging312,,
b.
het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater en, voor zoverals dat niet
mogelijk is, het doelmatig beheer313 en de monitoring van afvalstoffen en afvalwater 314,,
c.
het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van milieuverontreiniging die kan worden

c.

het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van milieuverontreiniging die kan worden

veroorzaakt door opstarten en stilleggen315,, lekken, storingen, korte stilleggingen,
definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden,
d.
het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van door de activiteit of installatie veroorzaakte
grootschalige of grensoverschrijdende milieuverontreinigingen,
milieuverontreinigingen, en
e.
het treffen van maatregelen om bij definitieve beëindiging van de activiteit 316 of de installatie
311
313

Vgl. Art 14, eerste lid, onder b en e RIE. Art 5.7, eerste lid, onderdeel b en c Bor.
Nb: definities “doelmatig beheer van afvalstoffen” en “afvalwater” zijn op dit moment opgenomen in art 1.1.

Wm. Worden aldaar ook in artikelen gebruikt die nog niet overgaan naar de Ow. Vandaar voorlopig in
begripsbepalingen opgenomen met verwijzing naar Wm. wel nog bekijken of begrip afvalwater niet kan vervallen.
Valt ook onder begrip afvalstoffen als gedefinieerd in art 1.1. Wm. Rie definieert afval (en niet afvalstof),
kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98) definieert afvalstof als: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;” Wm voegt daar nog preparaten aan toe. NB
overgangsrecht ivm achterblijvende delen Wm.
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alsbeoordelen van de naleving van de emissiegrenswaarden.
bedoeld in Bijlage I bij de richtlijn industriële emissies de nadelige gevolgen die de activiteit of de

307

Zie relatie vorige noot. In art 5.5., zevende lid, Bor wordt ook al gesproken van installatie, conform art 15,
vierde lid, RIE.
308 Is implementatie van definitie in art 1, onder 12, van de RIE van “met de beste beschikbare technieken
geassocieerde emissieniveaus”. Nog bekijken of dit alleen aan deze bepalingen moet worden gelinkt of dat dit
begrip verder in Bkl (en wet, nu niet) ook voorkomt. Dan evt in begrippenlijst opnemen.
309
Artikel 5.7, eerste lid, onder a en c, Bor over een doelmatig gebruik van energie; en het voorkomen van
ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen, ter implementatie van art 11 RIE, behoeven niet meer
expliciet terug te keren als vergunningvoorwaarde, nu deze de RIE volgend, onderdeel zijn van de
beoordelingsregels zelf en al onderdeel is van de algemene eis dat de vergunning alle maatregelen omvat die nodig
zijn ter vervulling van de voorwaarden van artikel 11 en 18 RIE, zie artikel 5.32 Ow.
310 M.b.t. artikel 5.7, eerste lid, onder d, Bor ”het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het
verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting”. In het kader van het Bkl kan worden betoogd,
dat dit onderdeel uitmaakt van de verplichting tot voorkomen van milieuverontreiniging. Expliciet regelen is dan
niet meer nodig. Toelichten in NvT. Bespreekpunt.
312
Passages hiervoor letterlijk richtlijnteksten. Deze laatste passage komt voort uit art 16, tweede lid, Rie. Waarbij is
aangesloten bij activiteitenbesluit, waarin bijv art 16, tweede lid, en art 22 van de rie zijn geïmplementeerd. Tzt met
Bal bekijken of huidige redeneerlijnen dat dit via alg regels is geregeld nog steeds geldt of dat de laatste passage van
art 14, eerste lid, onder e en art 16, tweede lid, toch moeten terugkeren in het Bkl. Gevolgen voor het milieus is
gedef. in art 1.1, tweede lid, Wm: In plaats van gevolgen voor het milieu wordt begrip milieuverontreiniging
gehanteerd in lijn met RIE. Evt. gevolgen voor andere regels binnen en buiten milieubelastende activiteit nog
bekijken.
314 Dit is een implementatie van art 14, eerste lid onder B (deels) van de RIE. RIE spreekt van door de
installatie voortgebrachte afvalstoffen. En niet van afvalwater of het voorkomen daarvan of van afvalstoffen. In
Nlse implementatie tot nu toe onderscheid gemaakt in H12 Wm tussen afvalstoffen en als onderdeel daarvan
afvalwater. Zie ook verschil 10.14 en 10.29a Wm. Deze bepaling of richtlijnbepaling aanhouden? Gezamenlijk met
Ob en Bal bekijken. Relatie tot H10 Wm (latere fase naar Ow). verruimde reikwijdte vraag.
315 Art 14, eerste lid, onder f, Rie, spreekt van “opstarten en stilleggen”.Waarom is “en stilleggen”niet in 5.7,Bor
opgenomen? Voorlopig aangesloten bij RIE-bepaling.

installatie heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij plaatsvond of was gevestigd, ongedaan te
maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een
volgende functie,
f.
voorwaarden voor het beoordelen van de naleving van de emissiegrenswaarden of een verwijzing
naar de elders omschreven toepasselijke eisen.317
2.
In afwijking van het eerste lid, onder e, kan voor het beoordelen van de naleving van de
emissiegrenswaarden worden volstaan met een verwijzing naar regels opgenomen in het Besluit
activiteiten leefomgeving.
Artikel 9.68.22 (overige voorschriften bevoegdheid) [art. 5.34 Ow])
1.
Aan de omgevingsvergunning kunnen anderein ieder geval voorschriften worden
verbonden. Die voorschriften kunnen in ieder geval die inhouden dat:
a.
het verrichten van <daarbij aangegeven> metingen, berekeningen of tellingen – andere
gegevens worden bijgehouden, verzameld of berekend, dan bedoeld in de artikelen 9.58.21 en 9.8 –
8.24, om de mate waarin de activiteit of installatie milieuverontreiniging veroorzaakt, te bepalen,
b.
het verrichten van onderzoek in een mate als bij het voorschrift aangegevenwordt verricht,
naar mogelijkheden tot verdergaande bescherming van het milieu dan waarin de andere aan de
omgevingsvergunning verbonden voorschriften voorzien,
c.
bijgehouden, verzamelde of berekende gegevens en onderzoeken worden geregistreerd,

c.

het registeren en bewaren, het melden of hetbewaard, gemeld of ter beschikking stellen van de
uitkomsten vangesteld,
<daarbij aangegeven> metingen, berekeningen, tellingen of onderzoeken van bij het voorschrift
aangewezen bestuursorganen,
het voldoen aan <daarbij aangegeven> eisen overdeover de vakbekwaamheid van in de
inrichting318wordt voldaan,
werkzame personen,
d.
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e.
het schriftelijk geven van instructies aan de in de inrichting319 werkzame
personenaanwijzingen worden gegeven om handelen in strijd met de omgevingsvergunning, de
daaraan verbonden voorschriften of de in het Besluit activiteiten leefomgeving opgenomen regels
tegen te gaan, en het houden vantoezicht wordt gehouden op het naleven van die
instructies,aanwijzingen, of
f.
het voldoen aan nadere eisen voor in het voorschrift geregelde, daarbij aangegeven onderwerpen
die door een bij het voorschrift aangewezen bestuursorgaan worden gesteld,een milieuzorgsysteem of
elementen daarvan worden ingevoerd en nageleefd met het doel de

g.

het schriftelijk mededelen aan het bevoegd gezag of een door hem aangewezen instantie van
daarbij aangegeven veranderingen van de activiteit of installatie of van de werking daarvan, binnen
een in het voorschrift te bepalen termijn,

h.

het treffen van <daarbij aangegeven> organisatorische en administratieve
maatregelen vanwege het kunnen voldoen aan de andere aan de omgevingsvergunning
verbonden voorschriften voor de betrokken activiteiten van de inrichting.320
1a. Bij toepassing van het eerste lid, onder h, betrekt het bevoegd gezag het milieuzorgsysteem,
dat voor die activiteit wordt toegepast en het milieubeleid dat voor die activiteit wordt gevoerd 321.
2.322 Als vanuit een inrichting of mijnbouwwerk afvalwater of andere afvalstoffen in een voorziening
voor de inzameling en het transport van afvalwater worden gebracht, kunnen aan de
omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden over323:

a.
b.

de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk,

een omgevingswaarde als bedoeld in artikel 2.10, 2.11, 2.12 of 2.16 of een andere
doelstelling als bedoeld in artikel 4.13.324

317

Met voorwaarden wordt gedoeld op dl 4 Bijlage V, dl 8, Bijlage VI en dl 8 Bijlage VII RIE. Zie Stb. 2012, 552.

318

Welk begrip hanteren? Wacht Ob. Denkbaar: “de activiteit uitvoerende personen”.
Nieuwe term Wacht Ob.
321
Nb vgl art 10.3, derde lid Mor en art 2.14, eerste lid, onder a, onder 6, Wabo. Evt. alleen in NvT, afhankelijk van
beleidswens. Formulering nog nader bekijken irt tot BREF’s.
323
Nb geen RIE-implementatie. NB: de mogelijkheid tot het verbinden van voorschriften aan indirecte lozingen
behouden,( neem ik aan?). Qua formulering nu afegstemd op adviesrecht en de daarbij gegeven mogelijkheid tot
het door het bevoegd gezag te verbinden voorschriften aan de vergunning. (huidig art 2.26 Wabo). Afhankelijk van
toekomst adviesrecht onder Ow op dit punt evt de formulering nog aanpassen aan het nieuwe artikel dat ziet op dat
adviesrecht. Bespreekpunt.
320

3.

In afwijking van het eerste lid, onder c, worden geen voorschriften325 aan de
omgevingsvergunning verbonden over het melden of ter beschikking stellen van uitkomsten als
bedoeld in dat onderdeel, als die uitkomsten als gegevens op grond van artikel 20.10 van de wet 326
moeten worden opgenomen in een PRTR-verslag dat voor een bestuursorgaan moet worden
opgesteld, of daardoor op een andere manier strijd ontstaat met het gestelde PM.
algehele milieuprestatie van de activiteit te verbeteren.
2.

4.

Bij een voorschrift over nadere eisen als bedoeld in het eerste lid, onder f, kan worden
aangegeven hoe van die eisen door het aangewezen bestuursorgaan openbaar wordt
kennisgegeven327.Het milieuzorgsysteem, bedoeld in het eerste lid, onder f, betreft het gedeelte van
het algemene beheersysteem dat de organisatiestructuur, planning, verantwoordelijkheden,
praktijken,

5.

Als maatregelen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn getroffen, stelt het bevoegd
gezag de voor het publiek relevante informatie over die maatregelen voor eenieder elektronisch
beschikbaar328.

319

Wacht Ob.
Evt naar afvalparagraaf. Pm indeling
325 Alternatief: “verbindt het bevoegd gezag”: basiskeuze maken over vorm: actieve vorm met gebruik term
322

“bevoegd gezag” of “passieve vorm zonder “bevoegd gezag.
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procedures, processen en middelen omvat die nodig zijn voor het ontwikkelen, uitvoeren,
realiseren, toetsen en handhaven van de plannen en het beleid voor de milieuprestatie van de
activiteit, zoals officieel vastgesteld door het hoogste leidinggevende niveau van die organisatie,
met inbegrip van de naleving van de regelgeving over de fysieke leefomgeving en ook van een
verbintenis tot voortdurende verbetering van de milieuprestaties.

Artikel 9.7 (8.23 (voorschriften over strengere voorwaarden BBT) [art. 5.34 Ow]

1.

Als met het oog op de naleving van een op grond van hoofdstuk 2 geldende

omgevingswaarde329 of andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving als bedoeld in de artikelen
3.x, 3y en 3z,330 strengere voorwaarden moeten gelden dan die welke door toepassing van de beste
beschikbare technieken haalbaar zijn, verbindt het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning
voorschriften met extra voorwaarden.
2331. Onverminderd het eerste lid, kan het bevoegd gezag strengere voorwaarden aan die
1.
Aan de omgevingsvergunning verbindenkunnen voorschriften met strengere voorwaarden
worden verbonden dan de voorwaarden die haalbaar zijn door gebruik te maken van de bestbeste
beschikbare technieken als beschreven in de BBT-conclusies.
2.

3.

Bij toepassing van het tweede lid houdt het bevoegd gezageerste lid wordt rekening
gehouden met de <bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over beste
beschikbare technieken>332., bedoeld in bijlage XX, onderdeel A, bij dit besluit en is artikel 8.9,
tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
3.
Als voor het bereiken van een omgevingswaarde, als bedoeld in artikel 2.15, eerste lid,
onderdelen a tot en met c, van de wet, strengere voorwaarden moeten gelden dan die door
toepassing van de beste beschikbare technieken haalbaar zijn, worden aan de
omgevingsvergunning voorschriften met extra voorwaarden verbonden, onverminderd andere
maatregelen die getroffen kunnen worden om aan die omgevingswaarden te kunnen voldoen.
Artikel 9.8 (8.24 (voorschriften over technische maatregelen en gelijkwaardige
parameters333) [art. 5.34 Ow])
1.
Het bevoegd gezag verbindt op basis van de aanvraag voorschriften aanAan de
omgevingsvergunning die de verplichting tot het treffen vankunnen voorschriften worden
verbonden die inhouden dat technische maatregelen worden getroffen of de naleving van
gelijkwaardige parameters inhouden. Voor zover die voorschriften betrekking hebben op een
installatie als bedoeld in Bijlage I bij de richtlijn industriële emissies, wordt daarbijworden
bereikt, waarbij niet het gebruik van bepaalde technieken of technologieën wordt
voorgeschreven.
2.
Als voorschriften als bedoeld in het eerste lid aan de omgevingsvergunning worden
verbonden,: a. leiden de technische maatregelen of gelijkwaardige parameters tot een
gelijkwaardige bescherming van het milieu.,
324

Art 5.7 Bor verwijst naar de krachtens hoofdstuk 5 Wm gestelde grenswaarden voor kwaliteit
oppervlaktewater. Art 2.26 Wabo kent een iets andere formulering en verwijst naar mk-eisen voor
oppervlaktewaterlichamen (breder). In Bkl vervangen door omgevingswaarden voor oppervlaktewater. Hieronder
vallen: goede toestand en GET en GCT oppervlaktewateren, omgevingswaarde drinkwater en geen achteruitgang
(niet zwemwater, want niet een krachtens Wm gestelde omgevingswaarde. Check! 326 Huidige bepaling verwijst
naar titel 12.3 Wm, evt tzt verwijzen naar art.11.13 Bkl .
327

Nergens uit NvT etc wordt duidelijk wat de exacte achtergrond/behoefte is van deze bepaling. Handhaven?
Beleidsvraag.
328 Implementatie van art 24, derde lid, RIE (huidig art 5.7, zesde lid Bor). NB gericht tot bevoegd gezag en
verplichting. Plaats artikel nog nader bepalen. Logische plaats kan zijn in artikel 11.11 Bkl. grondslag artikel
20.8, eerste lid jo. 20.6, eerste lid, onder a. evt samen met vergelijkbare artikelen in 1 opsomming.
329
Art 18 RIE. NB RIE verwijst naar Milieukwaliteitsnorm. In ieder geval verwijzen naar de relevante EU-mknen, evt
breder, PM
330 Check artikelnummers.
331

Art 14, vierde lid RIE. Zie vragen toelichting: extra regels stellen? Zo ja, welke zijn dit? Deels docs, die aan basis
liggen van implem. 14, vierde lid, RIE, zoals oplegnotities? Dat vereist dan ook wijziging van 4.1.3. eerste lid, Bkl.
332 Derde lid is optioneel, zie art 14, vierde lid, RIE. Daarbij kunnen regels worden gesteld op grond waarvan
het bevoegd gezag deze bevoegdheid mag toepassen. Nog PM of we deze regels willen stellen en zo ja, welke.

121

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016
Denkbaar is dat een deel van de regels in de huidige 5.4 Bor (BKL art 4.1.3)daarvoor kan worden gebruikt. Zo niet,
dan kunnen nieuwe regels worden gesteld. PM
333 Aangesloten bij term artikel 15, RIE.

b.

3.

Voor zoverkunnen aan eende omgevingsvergunning voorschriften worden
verbonden als bedoeld in het eerste lid, kunnen daaraan in ieder geval ook voorschriften
worden verbonden, die inhouden, dat: a1°. over de uitvoering van technische maatregelen
waartoe die voorschriften verplichten, verslag wordt gedaan aan het bevoegd gezag,
b.
daarbij aangegeven metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling
wordt gedaan aan het bevoegd gezag, of
2°. daarbij aangegeven gegevens worden bijgehouden, verzameld of berekend ter bepaling van de
mate waarin de inrichting de milieuverontreiniging wordt veroorzaakt, ter voorkoming of beperking
waarvan die voorschriften zijn bedoeld 334..

4. Voor zoverAls aan een omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden over het
verslag doen over de uitvoering van technische maatregelen of het bijhouden, verzamelen of
berekenen van gegevens als bedoeld in het derdetweede lid, onder b, is artikel 9.9,8.25, eerste lid,
3.

aanhef en onder b, van overeenkomstige toepassing 335..
Artikel 9.98.25 (voorschriften over monitoring)
3b)]

336

[5.34 Ow (in ieder geval voor lid 3a en

1.

Aan een omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden, en voor zover
die vergunning betrekking heeft op een installatie als bedoeld in Bijlage I bij de richtlijn
industriële emissies, worden daaraan in ieder geval voorschriften verbonden, als deze inhouden
dat337:

a. Aan een omgevingsvergunning worden in ieder geval voorschriften verbonden, die
inhouden dat: a. door monitoring of op een andere wijze wordt bepaald of aan de
vergunningvoorschriftenvoorschriften, bedoeld in artikel 9.4, eerste en tweede lid,de artikelen 8.18
tot en met 8.24, wordt voldaan, met vermelding van de meetmethode, de frequentie en de procedure
voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens, en
b.
de bij die bepaling verkregen gegevens aan het bevoegd gezag regelmatig en ten
minste jaarlijks ter beschikking worden gesteld.
1.

jaarlijks moeten worden gemeld of ter inzage gegeven of op een andere wijze ter beschikking
moeten worden gesteld van het bevoegd gezag.
2.
Voor zover de omgevingsvergunning betrekking heeft op een installatie als bedoeld in Bijlage I
van de richtlijn industriële emissies, worden de monitoringseisen alsDe bepaling, bedoeld in het eerste
lid, onder a, gebaseerd op voor die installatiewordt gebaseerd op de relevante BBT-conclusies en bij
ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken.
en informatiedocumenten, bedoeld in bijlage XX, onderdeel A, bij dit besluit.
3.
Als emissiegrenswaarden, als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder b worden vastgesteld:
a.
wordt aan de omgevingsvergunning het voorschriften verbonden die inhouden dat de
resultaten van de monitoring: 1°. beschikbaar zijn voor dezelfde periode en
referentieomstandigheden als voor de met de beste beschikbare technieken geassocieerde
emissieniveaus, 2°. regelmatig of ten minste jaarlijks worden gemeld in een overzicht dat een
vergelijking mogelijk maakt met de met de beste beschikbare technieken geassocieerde
emissieniveaus, en

3°. worden weergegeven in een zodanig overzicht dat een vergelijking mogelijk is met de met de
beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus, en
b.
worden ten minste jaarlijks de resultaten van de monitoring van deze emissies beoordeeld, om
na te gaan of de emissies in normale bedrijfsomstandigheden niet hoger zouden zijn dan de met de
beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid.
Artikel 8.26 (voorschriften in verband met het PRTR-verslag)
1.

3.

In afwijking van hetartikel 8.25, eerste lid, onder b, worden geen voorschriften aan de

336

In deze bepaling de bepalingen van art 14 en 15, RIE die gaan over emissiegrenswaarden zoveel mogelijk
gegroepeerd. Pm aanvulling. Resterende art 14 bepalingen in apart artikel/artikelen opnemen.
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omgevingsvergunning verbonden over het ter beschikking stellen van gegevens als bedoeld in dat
onderdeel, voor zover die gegevens op grond van artikel 20.10 van de wet 338moeten worden
opgenomen in een PRTR- verslag dat voor een bestuursorgaan moet worden opgesteld, of daardoor
op een andere manier strijd ontstaat met het gestelde bij PM339.verslag.

334

Nb geen richtlijnimplementatie: deze bepaling handhaven of niet?
Nb geen richtlijnimplementatie: deze bepaling handhaven of niet?
337 Implementatie van art 14, eerste lid, onder c, i en onder d, i. Rie. Zie voor de onderdelen c, ii en d, ii het
335

nieuwe lid 6a. Het zesde lid is implementatie van art 15, derde lid, Rie.
Art 5.5, vierde lid, Bor luidt: a. door monitoring of op een andere wijze wordt bepaald of aan de
vergunningvoorschriften, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt voldaan, waarbij:
1°. de wijze van bepaling wordt aangegeven, die ten minste betrekking heeft op de methode en frequentie van
de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens, en die ook
betrekking kan hebben op de organisatie van die bepalingen en beoordelingen en op de registratie van die
gegevens en de resultaten van die beoordeling;
2°. monitoringseisen worden gebaseerd op voor die IPPC-installatie relevante BBT-conclusies en bij ministeriële
regeling aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken;

b.

de bij die bepaling verkregen gegevens aan het bevoegd gezag regelmatig en ten minste jaarlijks

moeten worden gemeld of ter inzage gegeven of anderszins ter beschikking moeten worden gesteld van het
bevoegd gezag.
Voorstel is om strakker aan te sluiten bij de RIE.
NB1: Art 5.5, vierde lid, Bor, bevat nog onder a, 1° de toevoeging: “en die ook betrekking kan hebben op de
organisatie van die bepalingen en beoordelingen en op de registratie van die gegevens en de resultaten van die
beoordeling. Een deel van die toevoeging is in de RIE gekoppeld aan lid onderdeel 14, eerste lid, onder c, ii.
Daarom hier geschrapt en gekoppeld aan tweede onderdeel, zoals in RIE. Akkoord?
NB2:: art 14, eerste lid, onder c, i) spreekt van evaluatie. Zie echter NvT, Stb 2012,552, p.129 waarin is
gekozen om die term, gelet op bereik t.o.v. destijds geldende Bor niet te hanteren. Nog altijd passend
argument? Of richtlijn term toch gebruiken?
338 Huidige regeling art 5.5, vijfde lid, Bor, verwijst naar titel 12.3 van de Wet milieubeheer. Vgl 11.13 Bkl
339

NB deze bepaling moet nog verder worden bekeken en verwijzingen worden aangepast. Voorlopig de tekst van art
5.5, vijfde lid, Bor opgenomen.

2.
3a. Voor zoverAls de vergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in bijlage I
vanbij de PRTR- verordening, kan daaraanaan de vergunning een voorschrift worden verbonden dat
de verplichtingplicht inhoudt om over emissies in het PRTR-verslag gegevens van een lager
aggregatieniveau te verstrekken dan op grond van het elektronisch formulier als bedoeld in artikel
5.9 van het Besluit activiteiten van de leefomgeving is vereist, als dat noodzakelijk is voor de
kwaliteitsbeoordeling van een PRTR-verslag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de
PRTR-verordening.
3.
3b. Aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in bijlage I vanbij de
PRTR- verordening kan een voorschrift worden verbonden dat de verplichtingplicht inhoudt om
gegevens over de onderwerpen geur of geluid in het PRTR-verslag op te nemen.340 4341. Als
toepassing wordt gegeven aan artikel 9.4, derde lid, onderdeel b:

a.

verbindt het bevoegd gezag aan de vergunning als eisen voor de monitoring van die emissies
de verplichting dat de resultaten van de monitoring:
1°. beschikbaar zijn voor dezelfde termijn en referentieomstandigheden als voor de met de beste
beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus, 2°. regelmatig of ten minste jaarlijks
worden gemeld aan het bevoegd gezag in een overzicht dat een vergelijking mogelijk maakt met
de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus, 3°. worden weergegeven
in een zodanig overzicht dat een vergelijking mogelijk is met de met de
beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus,

b.

beoordeelt het bevoegd gezag ten minste jaarlijks de resultaten van de monitoring van deze
emissies, om na te gaan of de emissies in normale bedrijfsomstandigheden niet hoger zouden zijn
dan de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus.
5342. Voor de toepassing van het vierde lid is het bepaalde in artikel 9.4, vijfde lid,van
overeenkomstige toepassing.

123

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

Artikel 9.108.27 (afwijkende geldingsduur voorschriften, techniek in opkomst)343 [art. 5.34
Ow]

1.

In een omgevingsvergunning kan worden bepaald dat daarbij aangewezen voorschriften
niet gelden gedurende een termijn van ten hoogste negen maanden voor het testen of gebruiken
van technieken in opkomst.

2.

Onder techniek in opkomst wordt verstaan:In een omgevingsvergunning kan worden bepaald
dat daarbij aangewezen voorschriften niet gelden gedurende een periode van ten hoogste negen
maanden voor het testen of gebruiken van een nieuwe techniek die, als zij commercieel zou worden
ontwikkeld, of een hoger algemeen beschermingsniveau voor het milieu, of ten minste hetzelfde
beschermingsniveau voor het milieu, en grotere kostenbesparingen kan opleveren dan de voor de die
activiteit bestaande bestbeste beschikbare technieken344..
§9.2.2. Klimaatverandering 8.5.2.2 Voorschriften specifieke milieubelastende activiteiten
Artikel 9.11 (8.28 (voorschriften over geologische opslag van koolstofdioxide)345 [art. 5.34
Ow]

1.

Voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
stookinstallatie met een nominaal elektrisch vermogen van 300 MW of meer, beoordeelt het
bevoegd gezag of het afvangen en comprimeren van kooldioxide en het transporteren daarvan naar
een geschikte opslaglocatie in technisch en economisch opzicht haalbaar is. Bij de beoordeling
worden de belangen van de bescherming van het milieu en de volksgezondheid in acht genomen. 346

340

PM: dit artikellid is een omzetting van artikel 2b PRTR-besluit, dat berust op artikel 12.28a jo. 12.20a Wm. Uit
die bepalingen volgt dat de rapportageplicht voor andere dan PRTR-gegevens alleen mag worden opgelegd als de
gegevens – kort gezegd – redelijkerwijs nodig zijn voor de handhavingstaak. Of die beperking in dit artikel moet
worden overgenomen is nog niet afgestemd.
341 Vgl 9.4, tweede lid, onder b, Mor en art 5.5, zesde lid, Bor.
342

Is implementatie van definitie in art 1, onder 12, van de RIE van “met de beste beschikbare technieken
geassocieerde emissieniveaus”. Nog bekijken of dit alleen aan deze bepalingen moet worden gelinkt of dat dit
begrip verder in Bkl (en wet, nu niet) ook voorkomt. Dan evt in begrippenlijst opnemen.
344
Verplaatsen naar bijlage begripsbepalingen? 346 Laatste zin is onderdeel van art 5.5 Bor en implementatie van art
36, tweede lid, laatste zin RIE.

2.

Als het bevoegd gezag van oordeel isuit de beoordeling, bedoeld in artikel 8.17, blijkt dat
het afvangen, comprimeren en transporteren van kooldioxide haalbaar is, verbindt hetwordt aan
de vergunningomgevingsvergunning het voorschrift dat daartoeverbonden dat inhoudt dat voor
opslag geschikte ruimte 347op het terreinde locatie van de installatiestookinstallatie, bedoeld in
dat artikel, wordt vrijgemaakt of vrijgehouden.348
Artikel 8.29 (voorschriften over domino-effecten Seveso-inrichting)
Als uit de beoordeling, bedoeld in artikel 8.10, vierde lid, onder b blijkt dat het risico op een zwaar
ongeval of de gevolgen daarvan groter kunnen zijn door de ligging van die inrichting ten opzichte van
een andere Seveso-inrichting, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden die
inhouden dat:
a.
gegevens worden uitgewisseld die nodig zijn om in het preventiebeleid, het veiligheidsrapport
en het intern noodplan, bedoeld in paragraaf 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving, rekening te
houden met de aard en de omvang van het risico van een zwaar ongeval, en
b.
wordt samengewerkt bij het geven van:
1° voorlichting aan het publiek en de nabijgelegen bedrijven die niet onder het toepassingsbereik
vallen van afdeling 3.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving, en 2° informatie voor het
opstellen van het rampbestrijdingsplan, bedoeld in artikel 6.1.1 van het
Besluit veiligheidsregio’s.

343
345

Implementatie van art 15, vijfde lid, RIE. (zie Stb 2012, 552) .
Indien behouden in Bkl ipv Bal: splitsen in beoordelingsregel (lid 1) en voorschriftenregel (lid 2).
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§9.2.3. Afval 8.5.2.3 Voorschriften afval en afvalwater
Artikel 9.12 (nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen)349350 [art. 5.34, Ow]

1.

Als een aanvraagArtikel 8.30 (voorschriften over nuttige toepassing of
verwijdering van afvalstoffen) Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende
activiteit die betrekking heeft op een inrichting waarinhet nuttig toepassen of verwijderen van
afvalstoffen nuttig worden toegepast of worden verwijderd, worden aan de omgevingsvergunning
in ieder geval voorschriften verbonden over351die inhouden dat:
a.
de registratie plaatsvindt van:
1°. daarbij aangewezen afvalstoffen die in de inrichting nuttig worden toegepast of worden
verwijderd: naar hoeveelheid, aard en oorsprong, 2°. stoffen die bij de nuttige toepassing of
verwijdering van die afvalstoffen worden gebruikt of verbruikt: naar aard en hoeveelheid, 3°.
stoffen, preparaten en andere producten, hieronder mede begrepenwaaronder afvalstoffen,
die bij de nuttige toepassing
of verwijdering ontstaan: naar aard en hoeveelheid,
4°. de wijze waarop de afvalstoffen, bedoeld onder 3° bedoelde afvalstoffen, nuttig worden
toegepast of worden verwijderd, en 5°. stoffen, preparaten en andere producten die de
inrichtingmilieubelastende activiteit, bedoeld in de aanhef, verlaten, voor zoverals deze bij
de nuttige toepassing of verwijdering zijn ontstaan: naar aard en hoeveelheid, en b. het
bewaren van de geregistreerde gegevens gedurende ten minste vijf jaar.
2.
Onze Minister kan regels stellen over de wijze waarop de registratie plaatsvindt 352.
b.
de geregistreerde gegevens bedoeld in onderdeel a, onder 5°, gedurende ten minste vijf
jaar worden bewaard.
Artikel 9.138.31 §9.2.4. Bodembescherming op 8.5.2.4 Voorschriften bodembescherming stortplaatsen
Artikel 9.14 (reikwijdte) [art. 5.34 Ow] 3533548.32 (toepassingsbereik voorschriften
bodembescherming stortplaatsen)
1.
Aan een omgevingsvergunning voor eenDeze subparagraaf is van toepassing op
milieubelastende activiteitactiviteiten die betrekking heeft op het storten van afvalstoffen
worden355 in ieder geval de voorschriften die zijn opgenomen in de artikelen 9.15 tot en met 9.29
verbondenhebben op het exploiteren van een stortplaats.
2.
HetIn afwijking van het eerste lid, is deze subparagraaf niet van toepassing op:
a.
het storten van afvalstoffen voor zoverals het betreft het begraven van stoffelijke resten of het
op of in de bodem verspreiden van as, afkomstig van de verbranding van stoffelijke resten,
b.
stortplaatsen waar alleen baggerspecie wordt gestort, en
c.
stortplaatsen waar:

b.

stortplaatsen waar alleen baggerspecie wordt gestort, c. stortplaatsen waar: 1°. het storten
van afvalstoffen is beëindigd vóór 1 maart 1995, of

347

In plaats van de term “binnen de inrichting geschikte ruimte”(art 5.4a Wabo is aangesloten bij de
formulering in art 36 RIE).
348
Implementatie van art 36 RIE, art 5.4a Wabo. Evt naar Bal? 349 Vgl art 5.8 Bor. Achtergrond is het kunnen volgen
van de afvalstromen. Beide leden geven het bevoegd gezag mogelijkheden om het doelmatigheidselement in de
vergunning vast te leggen. Bij inrichtingen gaat het om inrichtingen van categorie 28 Bor. In het LAP zijn de
verwerkinsgmethoden vastgeleged. Artikel omvat verplichte registratie.
350 Verplaatst naar nieuwe paragraaf over “afval“ Pm indeling.
351

NB algemeen punt let op de redactie van de verschillende bepalingen. Komen tot bij voorkeur 1 wijze van
formuleren van het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning. Verder bekijken “op basis van
de aanvraag”. En volgorde aanpassen
352 Nb1: Grondslag al geregeld in de Ow? (niet art 20.10). Nb2: zie art 18, 19 Regeling afgedankte elektrische
en elektrinsche apparatuur en bijlage art 2.1.2 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, dat naar dit

355

Het Stortbesluit bodembescherming is voor wat de vergunningvoorschriften betreft imperatief geformuleerd.
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artikellid verwijst.
353 Afstemming met lijst vergunningplichtige milieubelastende activiteiten moet nog plaatsvinden.
354

Afkomstig uit het Stortbesluit bodembescherming.

2°. op of na 1 maart 1995 alleen afvalstoffen worden gestort voor het aanbrengen van een
bovenafdichting op die stortplaats, en de gestorte hoeveelheid ten hoogste 0,3 m 3 afvalstof per m2
stortoppervlak bedraagt.
3.
Een stortplaats betreft het terrein waar afvalstoffen worden gestort, of het gedeelte daarvan
waar afvalstoffen worden gestort als op dat terrein niet alleen afvalstoffen worden gestort, ook als
op dat terrein of het gedeelte daarvan het storten van afvalstoffen is beëindigd.
Artikel 9.158.33 (voorschriften over vakbekwaamheid en opleiding) [art. 5.34 Ow]
Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking
heeft op het storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden over
de vakbekwaamheid en de opleiding van op de stortplaats werkzame personen.
Artikel 9.168.34 (voorschriften overin verband met grondwaterstand) [art. 5.34 Ow]
1.
Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op
het storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden die inhouden dat het
storten van afvalstoffen zodanig plaatsvindt dat de gestorte afvalstoffen - na zetting van de bodem
- niet beneden 0,7 meterm boven de te verwachten gemiddeld hoogste grondwaterstand kunnen
gerakenkomen.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt het voorschrift aan de omgevingsvergunning verbonden
dat het storten van afvalstoffen zodanig plaatsvindt dat de gestorte afvalstoffen - na zetting van de
bodem - niet beneden 0,5 meter boven de te verwachten gemiddeld hoogste grondwaterstand kunnen
geraken, wanneerWanneer als onderdeel van de onderafdichting een capillair onderbrekende laag van
ten minste 0,2 meter wordt aangebracht.
0,2 m wordt aangebracht, worden, in afwijking van het eerste lid, voorschriften aan de
omgevingsvergunning verbonden die inhouden dat het storten van afvalstoffen zodanig plaatsvindt
dat de gestorte afvalstoffen, na zetting van de bodem, niet beneden 0,5 m boven de te verwachten
gemiddeld hoogste grondwaterstand kunnen komen.

3.
In afwijking van het eerste respectievelijk het tweede lid worden, wanneerAls het niet meer
mogelijk is te voldoen aan de voorschriften als opgenomen, bedoeld in het eerste lid respectievelijk
hetof tweede lid, worden, in afwijking van het eerste of tweede lid, voorschriften aan de
omgevingsvergunning verbonden inhoudendedie inhouden dat zodanige civieltechnische of
geohydrologische maatregelen worden getroffen, die voldoende waarborgen dat het grondwater
niet met de gestorte afvalstoffen in contact kan komen.
4.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand betreft de rekenkundig gemiddelde
grondwaterstand over ten minste acht achtereenvolgende jaren van de drie hoogste
grondwaterstanden per hydrologisch jaar van 1 april tot en met 31 maart van het daarop
volgende kalenderjaar.
Artikel 9.178.35 (voorschriften over onder- en bovenafdichting) [art. 5.34 Ow]
1.
Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft
op het storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden die inhouden dat aan
de onderkant van de gestorte afvalstoffen een onderafdichting aanwezig is, die tegengaat dat
verontreinigende stoffen uit de gestorte afvalstoffen in de bodem gerakenkomen.
2.
Als een onderafdichting onvoldoende bijdraagt aan de noodzakelijke bescherming van de
bodem omdat er vanwegedoor de stortplaatsspecifieke geohydrologische situatie geen sprake is van
een voldoende geohydrologische barrière van ten minste 0,5 meter, worden aan de
omgevingsvergunning ook voorschriften verbonden die inhouden dat civieltechnische of
geohydrologische maatregelen getroffen worden, die een adequaat beschermingsniveau
waarborgen. en zijn uitgevoerd volgens bij ministeriële regeling gestelde eisen.
3.
Als een onderafdichting niet meer kan worden aangebracht, worden aan de
omgevingsvergunning voorschriften verbonden waarin is bepaalddie inhouden dat de daarin
aangegeven civieltechnische of geohydrologische maatregelen moeten worden getroffen, die
tegengaan dat verontreinigende stoffen zich uit de gestorte afvalstoffen in de bodem
verspreiden en die zijn uitgevoerd volgens bij ministeriële regeling gestelde eisen.
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4.

Als toepassing wordt gegeven aan het eerste, tweede of derde lid, wordt aan de
4.
Als toepassing wordt gegeven aan het eerste, tweede of derde lid, worden aan de
omgevingsvergunning het voorschriftvoorschriften verbonden die inhouden dat zo spoedig als
technisch mogelijk, maar uiterlijk na een in het voorschrift aangegeven termijn die niet later eindigt
danperiode van maximaal 30 jaar na het aanbrengen van de onderafdichting of het treffen van de
maatregelen, bedoeld in het tweede of derde of vierde lid bedoelde maatregelenlid, aan de
bovenkant van de gestorte afvalstoffen een bovenafdichting wordt aangebracht die tegengaat dat
water in de gestorte afvalstoffen infiltreert en is uitgevoerd volgens bij ministeriële regeling gestelde
eisen.
5.
Onze Minister kan in het belang van de bescherming van de bodem nadere regels stellen, die
inhouden dat aan de omgevingsvergunning voor een stortplaats voorschriften worden verbonden
over de uitvoering van de bovenafdichting of de uitvoering van de in het derde of vierde lid
bedoelde maatregelen.356
Artikel 9.188.36 (voorschriften over percolaat) [art. 5.34 Ow]
1.
Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op
het storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden dat percolaat wordt
356

Deze regels staan in de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming.

Aan de omgevingsvergunning worden in ieder geval voorschriften verbonden die inhouden dat
percolaat wordt opgevangen, verzameld en vervolgens wordt gezuiverd of afgevoerd op een wijze
waarbijzodat geen gevaar bestaat voor verontreiniging van de bodem.
Artikel 9.198.37 (voorschriften over ondergrondse stortplaatsen) [art. 5.34 Ow]

1.

Aan eenAls de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking
heeft op het exploiteren van een ondergrondse stortplaats waar afvalstoffen in de diepe ondergrond
worden gebracht, worden in ieder geval voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die
de verplichting inhouden omdat:
a.
indien van toepassing, de voorzieningen, bedoeld in bijlage A bij de bijlage bij de beschikking nr.

a.

voor zover van toepassing, de voorzieningen, bedoeld in bijlage A bij de bijlage bij de
beschikking nr. 2003/33/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 december 2002 tot
vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen in
overeenstemming met artikel 16 en bijlage II vanbij Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten
van afvalstoffen (Pb EG L 11), te trefenworden getroffen,
b.
de afvalstoffen in de diepe ondergrond te brengenworden gebracht in overeenstemming
met het bepaalde in bijlage A bij de bijlage bij de beschikking, bedoeld onder a, en

c.

er voor zorg te dragen dat op die stortplaats een rapport, inhoudende een
c.
ervoor wordt zorg gedragen dat op die stortplaats een rapport met een
veiligheidsbeoordeling, aanwezig is die voldoet aan bijlage A, onderdeel 2.5 van2.5, bij de bijlage
bij de beschikking, bedoeld onder a.
2.
Voor de toepassing van het eerste lid geldteen wijziging van de bijlage bij de beschikking,
bedoeld in het eerste lid met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering
moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt,
een ander tijdstip wordt vastgesteld.
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Artikel 9.208.38 (voorschriften over asbest) [art. 5.34 Ow]
Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op het
storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden dat:

a. zodanigeAan de omgevingsvergunning worden in ieder geval voorschriften verbonden die
inhouden dat: a. voorzieningen worden getroffen datzodat asbesthoudende afvalstoffen niet met
andere afvalstoffen vermengd kunnen raken,
b.
asbesthoudende afvalstoffen die niet deugdelijk zijn verpakt, aan het einde van iedere
werkdag zodanig worden afgedekt dat geen verspreiding van vezels kan plaatsvinden,
c.
asbesthoudende afvalstoffen die niet zijn verpakt of afgedekt, zodanig vochtig worden
gehouden, dat geen verspreiding van vezels kan plaatsvinden,
gehouden, dat geen verspreiding van vezels kan plaatsvinden,
d.
het stortgebied van asbesthoudende afvalstoffen voorafgaand aan het betreden van
deze afvalstoffen met materieel, wordt afgedekt,
e.
op de stortplaats geen andere activiteiten dan stortactiviteiten worden verricht
waardoor asbestvezels uit de gestorte afvalstoffen kunnen vrijkomen,
1.

asbestvezels uit de gestorte afvalstoffen kunnen vrijkomen,
f.
f.ervoor zorg wordt gedragen dat op de stortplaats een overzicht aanwezig is waarop devan
plaatsen zijn aangegeven waar asbesthoudende afvalstoffen zijn gestort en gegevens aanwezig zijn
waaruit blijkt hoe die plaatsen worden afgeschermd ter voorkoming van menselijk contact met
asbesthoudende afvalstoffen, g.als een verklaring als bedoeld in artikel 8.47, derde lid, van de Wet
milieubeheer357 is afgegeven,
g.
als een verklaring als bedoeld in artikel 8.47, derde lid, van de Wet milieubeheer, is
afgegeven, het overzicht, bedoeld in onderdeel f, wordt overgelegd, en
h.
asbesthoudend afval in een voor asbesthoudende afvalstoffen bestemd stortvak of deel daarvan
h.asbesthoudend afval in een voor asbesthoudende afvalstoffen bestemde celmet een bepaalde
hoogte wordt gestort, voor zoverals het een omgevingsvergunning voor een stortplaats voor
niet-gevaarlijke afvalstoffen betreft.
2.
Asbest betreft ook producten waarin asbest is verwerkt en asbeststof.
Artikel 9.218.39 (voorschriften over stortgas) [art. 5.34 Ow]
1.
Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft
op het storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden die de verplichting
inhouden om:inhouden dat: a. vanaf het tijdstip van opbouw van de stortplaats voorzieningen
worden getroffen en toegepast om het uit de stortplaats vrijkomende stortgas op te vangen en te
verwerken,
a.
vanaf het tijdstip van opbouw van de stortplaats voorzieningen te treffen en toe te passen om
b.
het uit de stortplaats vrijkomende stortgas op te vangen en te verwerken, b. dit stortgas te
benutten of af te fakkelen,wordt benut of afgefakkeld, en
de samenstelling en de atmosferische druk van de gasuitstoot periodiekmaandelijks wordt gemeten
volgens de bij ministeriële regeling gestelde eisen over de inhoud, frequentie en plaats van die
metingen.
2.
Als in de aanvraag is aangegeven dat het stortgas wordt afgefakkeld, wordt aan de
omgevingsvergunning in ieder geval het voorschriftvoorschriften verbonden die inhouden dat de
fakkelinstallatie voldoet aan de volgende eisen:
a.
de uittreedtemperatuur bedraagt ten minste 900° C,
b.
de verblijftijd van de verbrandingsgassen in de fakkel bedraagt ten minste 0,3 seconden,
en c. de fakkel behoort tot het gesloten type.
3.
Het tweede lid is niet van toepassing op een fakkelinstallatie die alleen in gebruik is
tijdens onderhoudsbeurten en storingen van de voorzieningen, bedoeld in het eerste lid
bedoelde voorzieningen, onder a.
4.
Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing als aan de hand van de samenstelling
van de massa van het stortpakket genoegzaam kan worden aangetoond dat het milieurendement
van de voorzieningen als, bedoeld in het eerste lid, onder a, gering is.
5.
Onze Minister kan regels stellen,358 die de verplichting inhouden om aan de
omgevingsvergunning voorschriften te verbinden over inhoud, frequentie en plaats van de in het
eerste lid, onder c, bedoelde metingen.
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Artikel 9.228.40 (voorschriften over de terugneembaarheid van voorzieningen) [art. 5.34
Ow]
Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op het
storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden die de verplichting inhouden
omdat het storten zodanig te laten plaatsvindenplaatsvindt dat de gestorte afvalstoffen en de
voorzieningen die zijn getroffen op de stortplaats, kunnen worden teruggenomen zonder ingrijpende
aantasting van de bodem.
Artikel 9.238.41 (voorschriften over controlesysteem grondwater) [art. 5.34 Ow]

1.

Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op
het storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden die de verplichting
inhouden om:
1.

a.

Aan de omgevingsvergunning worden in ieder geval voorschriften verbonden die
inhouden dat: a. een deugdelijk controlesysteem aanwezig te hebbenis, waarmee de
hoedanigheden van de bodem kunnenkan worden onderzocht, bestaande uit: 1°. beneden de
gemiddeld laagste grondwaterstand gelegen, horizontaal aangebrachte
drainagebuizen, en
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2°. bovenstrooms van de stortplaats ten minste één in het grondwater aangebrachte
grondwaterbemonsteringsbuis en benedenstrooms ten minste twee
grondwaterbemonsteringsbuizen, en
b.
de bemonstering en de vaststelling van de hoedanigheden van de bodem voor elke
drainagebuis
of grondwaterbemonsteringsbuis afzonderlijk uit te kunnen voeren is.
2.
AlsIn afwijking van het eerste lid worden, als de aanleg van voorzieningen als bedoeld in het
eerste lid, onder a, onder 1°, naar het technisch niet mogelijk is, worden in afwijking van het eerste
lid aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden, die de verplichtingeen vergelijkbaar
beschermingsniveau verzekeren als die voorzieningen, die inhouden omdat een deugdelijk
controlesysteem aanwezig te hebbenis om de hoedanigheden van de bodem te kunnen onderzoeken,
bestaande uit: a.
a.
benedenstrooms van de stortplaats een bij het voorschrift aan te geven aantal van ten
minste twee in het grondwater aangebrachte grondwaterbemonsteringsbuizen, en
b.
bovenstrooms van de stortplaats ten minste een in het grondwater
aangebrachte grondwaterbemonsteringsbuis.
3.
De in het tweede lid voorgeschreven voorzieningen waarborgeneen vergelijkbaar
beschermingsniveau wordt bereikt als wordt bereikt met de voorzieningen, bedoeld in het eerste
lid, onder a, onder 1°.gemiddeld laagste grondwaterstand betreft de rekenkundig gemiddelde
grondwaterstand over ten minste acht achtereenvolgende jaren van de drie laagste
grondwaterstanden per hydrologisch jaar van 1 april tot en met 31 maart van het daarop
volgende kalenderjaar.
Artikel 9.248.42 (voorschriften over oppervlaktewater) [art. 5.34 Ow]
1.
Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft
op het storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden die de verplichting
inhouden omdat volgens bij ministeriële regeling gestelde eisen:
a.
de hoeveelheid en de samenstelling van het in de omgevingnabijheid van de
stortplaats aanwezig oppervlaktewater driemaandelijks wordt vastgesteld, en
oppervlaktewater driemaandelijks vast te stellen,
b.
de bemonstering in verband met het eerste lid, onder a, onder 1°op ten minste twee
punten uit te voerenwordt uitgevoerd waarvan één stroomopwaarts en één stroomafwaarts is
gelegen,ligt.
2.
In afwijking van het eerste lid kan worden bepaald dat de metingen van de hoeveelheid
en samenstelling van het oppervlaktewater volgens bij ministeriële regeling gestelde eisen:
a.
op grond van kenmerken van de stortplaats niet vereist zijn, of
b.
minder frequent mogen worden uitgevoerd als de evaluatie van de gegevens aangeeft
dat metingen met langere tussenpozen even effectief zijn.
Artikel 9.258.43 (voorschriften over onderzoek en rapportage) [art. 5.34 Ow]

1.

Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op
het storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden die de verplichting
inhouden om:

a. Aan de omgevingsvergunning worden in ieder geval voorschriften verbonden die
inhouden dat: a. een daarin aangegeven aantal malen per jaar na te gaanwordt gegaan of wordt
voldaan aan de voorschriften die op grond van artikel 9.168.34 aan de omgevingsvergunning zijn
verbonden,
b.
de bodembeschermende voorzieningen die op de stortplaats zijn getroffen, te
inspecteren, c. onderzoek uit te voeren naar de hoedanigheden van de bodem onder de
stortplaatsworden geïnspecteerd,
c.
onderzoek wordt gedaan naar de hoedanigheden van de bodem onder de stortplaats volgens
bij ministeriële regeling gestelde eisen, en
d.
een urgentieplan op hoofdlijnen wordt opgesteld volgens bij ministeriële regeling gestelde
eisen,
1.

d.

een urgentieplan op hoofdlijnen op te stellen, zijnde het plan waarin wordt aangegeven
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welke maatregelen moeten worden getroffen als het interventiepunt, bedoeld in het tweede lid,
onder b, wordt bereikt.
2.
Onze Minister kan nadere regels stellen,359 die inhoudendat aan de omgevingsvergunning voor
een stortplaats voorschriften worden verbonden over:

a.
b.

de bemonstering en vaststelling van de hoedanigheden van de bodem,

het vaststellen van een interventiepunt, zijnde het punt, waarbij een significante
verslechtering van de grondwaterkwaliteit optreedt,

c.

de inhoud van een urgentieplan op
hoofdlijnen, d. de bemonstering van het
oppervlaktewater. en dat wordt vastgesteld
volgens bij ministeriele regeling gestelde eisen.

3. Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft
op het storten van afvalstoffen worden verderinworden in ieder geval voorschriften verbonden die de
verplichting inhouden omdat de volgende resultaten ten minste een maal per jaar aan het bevoegd
gezag te zenden:worden toegezonden: a. de resultaten van de inspectie en het onderzoek, bedoeld
in het eerste lid,
2.

a.

de resultaten van de inspectie en het onderzoek, bedoeld in het eerste lid,
b.
de resultaten van de metingen van de hoeveelheid en samenstelling van de in de omgeving
van de stortplaats aanwezige wateren, bedoeld in 9.24,artikel 8.42,
c.
de resultaten van de metingen van de samenstelling en de atmosferische druk van
de gasuitstoot, bedoeld in artikel 8.39, en
gasuitstoot, bedoeld in 9.21,
d.
de resultaten van de metingen van het niveau en de samenstelling van het grondwater,
bedoeld in de 9.16artikelen 8.34 en 9.23.8.41.

Artikel 9.268.44 (voorschriften over interventiepunten) [art. 5.34 Ow]
Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op het
storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden die de verplichting inhouden
omdat als een voor de stortplaats vastgesteld interventiepunt wordt bereikt:
a.
de overschrijding meteen aan het bevoegd gezag te melden,wordt gemeld, en
b.
op basis van het urgentieplan op hoofdlijnen in overleg met het bevoegd gezag binnen
een vastgestelde termijnperiode een uitgewerkt urgentieplan op te stellenwordt opgesteld.
Artikel 9.278.45 (voorschriften over inspectie en rapportage) [art. 5.34 Ow]

1.

Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op
het storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden die de verplichting
inhouden om:
a. Aan de omgevingsvergunning worden in ieder geval voorschriften verbonden die inhouden dat: a.
voordat voor de eerste keer wordt gestort en verder steeds na verloop van twee jaar, door een ter zake
kundige:deskundige: 1°. na wordt gegaan of wordt voldaan aan de voorschriften die op grond van
artikel 8.34 aan de
1°. na te laten gaan of wordt voldaan aan de voorschriften die op grond van artikel 9.16 aan de
omgevingsvergunning zijn verbonden,
2°. de bodembeschermende voorzieningen die op de stortplaats zijn getroffen te laten
keuren,worden gekeurd volgens bij ministeriële regeling gestelde eisen, en 3°. onderzoek te
laten doenwordt gedaan naar de hoedanigheden van de bodem onder de stortplaats volgens bij
ministeriële regeling gestelde eisen,
b.
onmiddellijk nadat een bovenafdichting als bedoeld in artikel 8.35, vierde lid, is aangebracht,

b.

onmiddellijk nadat een bovenafdichting als bedoeld in artikel 9.17, vierde lid, is aangebracht,
door
een
ter
zake
kundige
een
keuring
te
laten
uitvoeren
van
de
bodembeschermendevoorzieningendoor een deskundige een keuring wordt uitgevoerd van de
bodembeschermende voorzieningen die op de stortplaats zijn getroffen en een onderzoek wordt
gedaan naar de hoedanigheden van de bodem onder de stortplaats,
c.
de resultaten van de keuring zo te presenterenworden gepresenteerd dat duidelijk inzicht
wordt gegeven in de beheersbaarheid van de situatie,
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d.
de resultaten van de keuring en het onderzoek zo spoedig mogelijk nadat de keuring en
het onderzoek hebben plaatsgevonden, toe te zenden aantoe worden gezonden het bevoegd
gezag, en
e.
de resultaten van de keuring en het onderzoek te bewarengedurende ten minste vijf jaar
worden bewaard.

2.

Onze Minister kan nadere regels stellen, die inhouden dat aan de vergunning voor
een stortplaats voorschriften worden verbonden over de keuring en het onderzoek. 360
Artikel 9.288.46 (voorschriften over goede staat van onderhoud) [art. 5.34 Ow]
Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op het
storten van afvalstoffen worden in ieder geval voorschriften verbonden die de verplichting ominhouden
dat:
a.
de bodembeschermende voorzieningen die op de stortplaats zijn getroffen, in goede staat
van onderhoud te houdenworden gehouden en zo nodig te herstellen,hersteld, en
b.
als herstel niet mogelijk is, vervangende maatregelen te treffenworden getroffen, die
tegengaan dat het grondwater met de gestorte afvalstoffen in contact komt.
grondwater met de gestorte afvalstoffen in contact komt.
Artikel 9.298.47 (strengere voorschriften) [art. 5.34 Ow]

1.

Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op
het storten van afvalstoffen kunnen strengerekunnen voorschriften met strengere voorwaarden
worden opgenomenverbonden dan zijn genoemd in artikel 9.15de artikelen 8.33 tot en met 9.298.46
als:
a.
de stortplaats waarvoor de omgevingsvergunning wordt verleend, ligt of zal liggen in
een gebied dat op grond vangrondwaterbeschermingsgebied, als bedoeld in artikel 2.27,7.10,
onder d, is aangewezen,,361b,
b.
de stortplaats waarvoor de omgevingsvergunning wordt verleend, ligt of zal liggen op een
locatie

b.

de stortplaats waarvoor de omgevingsvergunning wordt verleend, ligt of zal liggen
in een gebied met een diepe grondwaterstand, een hoge stroomsnelheid van het
grondwater of een dik watervoerend pakket, voor zoverals dat nodig is in het belang
vanmet voor de bescherming van de bodem in die omstandigheid, of
c.
in verband met de aard van de afvalstoffen een bijzonder risico bestaat dat het storten van
die stoffen nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van de bodem.
stoffen nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van de bodem.
Artikel 9.30 -Artikel 9.318.48 (geldingsduur voorschriften) [art. 5.34 Ow]
Aan eende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op het
storten van afvalstoffenexploiteren van een stortplaats waar op of na 1 september 1996 afvalstoffen
worden gestort, worden in ieder geval voorschriften verbonden inhoudendedie inhouden dat de
voorschriften die op grond van de artikelen 9.17,8.35, vierde lid, 9.18, 9.25, 9.27, 9.28 en <artikel
7.1 Omgevingsbesluit>8.36, 8.43, 8.45 en 8.46 van dit besluit aan de omgevingsvergunning zijn
verbonden, nadat de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft verloren, nog van kracht blijven
totdat de stortplaats op grond van artikel 8.47 van de Wet milieubeheer362 gesloten is verklaard.

362

Verwijzing aanpassen.
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§9.2.5. Winningsafvalstoffen 8.5.2.5 Voorschriften winningsafvalstoffen
Artikel 9.323638.49 (toepassingsbereik voorschriften winningsafvalstoffen) [art. 5.34 Ow]
360
361

Deze regels staan in de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming.
Grondwaterbeschermingsgebieden, bodembeschermingsgebieden.

1.
Deze subparagraaf is van toepassing op milieubelastende activiteiten die betrekking hebben
op winningsafvalvoorziening.
2.
1. De artikelen 9.33 tot en met 9.40 zijnIn afwijking van het eerste lid, is deze paragraaf niet
van toepassing op:
a.
de injectie van water en de herinjectie van opgepompt grondwater als bedoeld in artikel
11, derde lid, onderdeelonder j, eerste en tweede gedachtestreepje, van de kaderrichtlijn water,
voor zoverals dat krachtens datde hiervoor genoemde artikel is toegestaan, en
b.
het storten van niet-gevaarlijke, niet-inerte winningsafvalstoffen, tenzij de genoemdedeze
worden gestort in een winningsafvalvoorziening categorie
categorieën winningsafvalstoffen worden gestort in een afvalvoorziening
3.
Tenzij de opslag plaatsvindt in een winningsafvalvoorziening categorie A. of in een

2.

Tenzij de opslag plaatsvindt in een afvalvoorziening categorie A of in een
afvalvoorzieningwinningsafvalvoorziening voor in het winningsafvalstoffenbeheerplan als
gevaarlijk afval aangemerkt afval, zijn de artikelen9.33 8.50 tot en met 9.40 en de titels 8.3 en8.57
van dit besluit en paragraaf 8.2 en titel 17.1A van de Wet milieubeheer niet van toepassing op de
opslag van:
a.
niet-gevaarlijke, niet -inerte winningsafvalstoffen, gedurende een periode van ten hoogste
één jaar, b.
b.
niet-gevaarlijk afval afkomstig uit prospectie, gedurende een periode van ten hoogste drie
jaar,
c.
niet-verontreinigde grond,
d.
afval uit de winning, behandeling en opslag van turf,
en e. inert winningsafvalinerte winningsafvalstoffen.
4.

3.

De artikelen 9.338.50 tot en met 9.398.56 zijn niet van toepassing op een door
bovengrondse of ondergrondse winning ontstane uitgegraven ruimte, waarin
winningsafvalstoffen worden teruggeplaatst voor rehabilitatie- of bouwdoeleinden.364om het
terrein te herstellen en weer geschikt te maken voor toekomstig gebruik.
Artikel 9.33 (8.50 (voorschriften over wijziging of herziening
van een winningsafvalbeheerplan)[art. 5.34 Ow]
winningsafvalbeheersplan)
Aan een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit met betrekking tot de
afvalvoorziening365 worden de volgendeworden voorschriften verbonden die inhouden dat:

a.

dat a.het winningsafvalbeheersplan als bedoeld in artikel PM (artikel 3 Bbwa) van het
Omgevingsbesluit5 van de richtlijn winningsafval wordt gewijzigd in geval vanbij ingrijpende
wijzigingen in de structuur of de exploitatie van de afvalvoorzieningwinningsafvalvoorziening of in de
gestorte afvalstoffen waardoor naar het oordeel van het bevoegd gezag belangrijke negatieve
gevolgen kunnen ontstaan voor de gezondheid of het milieu, b. dat het winningsafvalbeheersplan
elke vijf jaar wordt herzien,
b.
dat het winningsafvalbeheersplan elke vijf jaar wordt herzien, en
c.
dat een wijziging of herziening van het winningsafvalbeheersplan aan het bevoegd gezag
wordt medegedeeld.
Artikel 9.34 (8.51 (voorschriften over vakbekwaamheid afvalvoorziening) [art. 5.34

363

dit artikel moet ook gelden voor de bepalingen uit het omgevingsbesluit, de oude artikelen drie en vijf van het
besluit Beheer winningsafvalstoffen.
365 Check naam vergunningplichtige activiteit in Bal.

133

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

Ow]winningsafvalvoorziening) Aan een omgevingsvergunning voor de milieubelastende
activiteit met betrekking tot de afvalvoorziening worden in ieder geval voorschriften verbonden
ten aanzien vanover de vakbekwaamheid van degene die de afvalvoorziening drijft en ten
aanzien van de technische ontwikkeling en de opleiding van de in de
afvalvoorzieningwinningsafvalvoorziening werkzame personen.
Artikel 9.35 (8.52 (voorschriften over aanleg, aanpassing of bouw
van een afvalvoorziening) [art. 5.34 Ow]winningsafvalvoorziening)
1.
Aan een omgevingsvergunning worden de volgende voorschriften verbonden:
a.

1.

Aan een omgevingsvergunning voor een omgevingsvergunning voor de
milieubelastende activiteit met betrekking tot de afvalvoorziening worden de volgende
voorschriften verbonden: a. dat de afvalvoorzieningdat de winningsafvalvoorziening in
overeenstemming met het door het bevoegd gezag goedgekeurde ontwerp wordt
aangelegd of gebouwd, en
b.
dat na de oplevering van de winningsafvalvoorziening en vóór de ingebruikneming daarvan
aan
het bevoegd gezag een rapportage wordt overgelegd, waarin in ieder geval zijn opgenomen:

b.

dat na de oplevering van de afvalvoorziening en vóór de ingebruikneming daarvan aan het
bevoegd gezag een opleveringsrapportage wordt overgelegd, waarin in ieder geval zijn opgenomen:
1°. de wijze waarop de directievoering op de aanleg of bouw heeft plaatsgevonden, 2°. de tijdens het
werk ten opzichte van het bestek doorgevoerde afwijkingen en de op die afwijkingen betrekking
hebbende revisietekeningen,

364

Deze regel in art. 2, derde lid, Bbwa, is niet vereist door art. 2 richtlijn. Het maakt dat op deze activiteit
uitsluitend art. 12 Bbwa van toepassing is. Echter als je vaststelt dat het hier niet om de activiteit verwijderen
(in afvalvoorziening) gaat, maar om nuttige toepassing van winningsafval, dan is het de vraag of dit artikel en
art. 12 Bbwa uberhaupt moet worden opgenomen onder het kopje afvalvoorziening. Past het dan beter bij het
onderwerp Besluit bodembescherming?

2°. de tijdens de werkzaamheden ten opzichte van het bestek doorgevoerde afwijkingen en de op
die afwijkingen betrekking hebbende revisietekeningen, en 3°. een door een deskundige met
aantoonbare expertise uitgevoerde controle op de deugdelijkheid en fysische stabiliteit van de
opgeleverde afvalvoorziening en of wordt voldaanwinningsafvalvoorziening en op het voldoen aan
de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij een veranderingop
veranderingen van de afvalvoorzieningwinningsafvalvoorziening.
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Artikel 9.36 (8.53 (voorschriften over beheer en onderhoud van een afvalvoorziening) [art.
5.34 Ow]winningsafvalvoorziening)

1.

1.Aan een omgevingsvergunning voor een omgevingsvergunning voor de milieubelastende
activiteit met betrekking tot de afvalvoorziening worden de volgendeworden voorschriften verbonden
die inhouden dat:
a.
dat de afvalvoorziening op een zodanige wijzede winningsafvalvoorziening zo wordt
beheerd en onderhouden dat de fysische stabiliteit is verzekerd en verontreiniging of
besmetting van bodem, lucht, oppervlaktewaterlichamen of grondwater en schade aan het
landschap zoveel mogelijk wordt voorkomen of tegengegaan,
b.
verontreinigd water of percolaat zo wordt opgevangen, verzameld en gezuiverd of afgevoerd
dat
geen gevaar bestaat voor verontreiniging van de bodem of het grondwater,
c.

b.

dat verontreinigd water of percolaat wordt opgevangen, verzameld en gezuiverd
of afgevoerd op een zodanige wijze dat geen gevaar bestaat voor verontreiniging van de
bodem of het grondwater, c. dat erosie door water of wind wordt tegengegaan, voor zoverals
dat technisch mogelijk en economisch haalbaar is,
d.
totdat door periodieke monitoring en inspectie van de afvalvoorziening door personen, die
beschikken over de voor die werkzaamheden benodigde vakbekwaamheid, om te
verzekerenwinningsafvalvoorziening door daartoe vakbekame personen, wordt verzekerd dat de
voorziening voldoet aan de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden, en
e.
tot het treffen vandat maatregelen worden getroffen wanneer de resultaten van die
monitoring en de inspectie wijzen op instabiliteit of verontreiniging van het water of de bodem.
1.
Aan een omgevingsvergunning voor een omgevingsvergunning voor de milieubelastende
activiteit met betrekking tot de afvalvoorziening wordt verderwordt het voorschrift verbonden
dat de gegevens van de monitoring en inspecties, samen met de vergunningdocumentatie,
tenminste vijf jaar worden bewaard om de passende overdracht van informatie te verzekeren in
het gevalals de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder.
Artikel 9.37 (8.54 (voorschriften over verslaglegging afvalvoorziening) [art. 5.34
Ow]winningsafvalvoorziening)
1.
Aan een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit met betrekking tot de
afvalvoorziening worden voorschriften verbonden die inhouden dat degene die de afvalvoorziening
beheertwinningsafvalvoorziening exploiteert, ten minste eenmaal per jaar op basis van verzamelde
gegevens een verslag toezendt aan het bevoegd gezag:
a.
om aan te tonen dat aan de voorschriften van de vergunning wordt voldaan, en
b.
om de kennis van het gedrag van de afvalstoffen en de
afvalvoorzieningwinningsafvalvoorziening te vergroten.
2.
Het bevoegd gezag kan degene die de afvalvoorziening beheertwinningsafvalvoorziening
exploiteert, verplichten de gegevens, op basis waarvan het verslag is opgesteld, te laten valideren
door een onafhankelijke deskundige.
Artikel 9.388.55 (overige voorschriften over preventie) [art. 5.34 Ow]
1.
Aan een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit met betrekking tot de
afvalvoorziening worden de volgende voorschriften verbonden:
a.
dat in overeenstemming met de kaderrichtlijn water, verslechtering van de toestand van
het water wordt voorkomen, in ieder geval door: 1°. de evaluatie van de potentiële
percolaatvorming, met inbegrip van de verontreinigde

a.

dat in overeenstemming met de kaderrichtlijn water, verslechtering van de toestand van het
water wordt voorkomen, onder meer door: 1°. de potentiële percolaatvorming te evalueren, met
inbegrip van de verontreinigde bestanddelen van het percolaat, vanuit de gestorte afvalstoffen zowel
tijdens de bedrijfsuitoefening als tijdens de fase na de sluiting van de
afvalvoorzieningwinningsafvalvoorziening, en de waterbalans van de
afvalvoorzieningwinningsafvalvoorziening te bepalen, 2°. te voorkomen of tegen te gaan dat
percolaat wordt gegenereerd en oppervlaktewaterlichamen,
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grondwater of de bodem door de afvalstoffen worden verontreinigd, en 3°. het verontreinigde water
en percolaat van de afvalvoorzieningwinningsafvalvoorziening te verzamelen en te behandelen totdat
wordt voldaan aan de van toepassing zijnde normeneisen van lozing ervan,
b.
dat degene die de afvalvoorziening drijftwinningsafvalvoorziening exploiteert, de
noodzakelijke maatregelen neemt om stof- en gasemissies zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken, en
c.
dat
wanneerdegene
die
de
winningsafvalstoffenvoorziening
exploiteert,
als
winningsafvalstoffen worden teruggeplaatst in een uitgegraven ruimte ontstaandie is ontstaan door
boven- of ondergrondse winning en die na de sluiting mag volstromen:
door boven- of ondergrondse winning die na de sluiting mag volstromen, degene die deze
afvalvoorziening drijft,
1°. de noodzakelijke maatregelen treft om verslechtering van de toestand van het water en
bodemverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, en
2°. het bevoegd gezag voorziet van de informatie die noodzakelijk is om te verzekeren dat wordt
voldaan aan richtlijn 2006/11/EG, het Besluit activiteiten leefomgeving 366,, aan richtlijn
2006/11/EG en de kaderrichtlijn water.
2.
Het bevoegd gezag kan van de plicht, bedoeld inIn afwijking van het eerste lid, onder a,
onderdelen 2° of 3°, afwijkenkan wanneer op basis van een beoordeling van de milieurisico’s en
rekening houdend met richtlijn 2006/11/EG, het Besluit activiteiten in de leefomgeving, richtlijn
2006/11/EG en de kaderrichtlijn water, wordt vastgesteld dat:

a.
het verzamelen en behandelen van percolaat niet nodig is, of
b.
de afvalvoorzieningwinningsafvalvoorziening geen potentieel gevaar voor de bodem, het
grondwater of een oppervlaktewaterlichaam vormt.
3.
Aan een omgevingsvergunning voor het storten van winningsafvalstoffen in een ontvangend
waterlichaam, maar geen waterlichaam dat is aangelegd voor de verwijdering van
winningsafvalstoffen, wordt het voorschrift verbonden dat degene die de afvalvoorziening drijft: a.
winningsafvalvoorziening exploiteert :
a.
voldoet aan de toepasselijke voorschriften van richtlijn 2006/11/EG en de kaderrichtlijn
water, b. en
b.
het bevoegd gezag voorziet van de informatie die noodzakelijk is om te verzekeren dat
wordt voldaan aan de onder a bedoeldedie voorschriften.
Artikel 9.398.56 (aanvullende voorschriften voor een
afvalvoorzieningwinningsafvalvoorziening categorie A) [art. 5.34
Ow]Aan een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit met betrekking tot de
afvalvoorzieningeen winningsafvalvoorziening categorie A worden voorschriften verbonden die
inhouden dat degene die de afvalvoorziening drijftwinningsafvalvoorziening exploiteert:
bij de exploitatie en het onderhoud van de afvalvoorziening het in artikel PM3676 van hetde

a.
richtlijn winningsafval bedoelde preventiebeleid voor zware ongevallen uitvoert,
b.
bij zware ongevallen en andere voorvallen in overeenstemming met het in artikel 6 van de
Omgevingsbesluit, bedoelde preventiebeleid uitvoert om een zwaar ongeval te voorkomen, b.
in overeenstemming met het in artikel PM368 van het Omgevingsbesluit,richtlijn winningsafval
bedoelde interne noodplan in geval van een dergelijk ongeval onmiddellijk maatregelen treft om
nadelige gevolgen voor de gezondheid van mens of milieu, met inbegrip van de
grensoverschrijdende gevolgen, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, en
c.
een veiligheidsmanager aanstelt, die verantwoordelijk is voor

c.

een veiligheidsmanager aanstelt, die verantwoordelijk is voor: 1°.1o de

invoering en werking van hetde in artikel PM3696 van het Omgevingsbesluit bedoelde
veiligheidsbeheerssysteem, 2°.de richtlijn winningsafval bedoelde
veiligheidsbeheerssystemen, en 2o de uitvoering van en het periodieke toezicht op het
preventiebeleid voor zware ongevallen.

367

huidige artikel 3, vijfde lid, Bbwa, plaatsing in de uitvoeringsregelgeving nog niet duidelijk.
idem
369
idem
368

136

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

Artikel 9.40 (8.57 (voorschriften over nuttige toepassing in uitgegraven ruimten) [art. 5.34
Ow]
Aan een omgevingsvergunning voor het met het oog op rehabilitatie- of bouwdoeleinden terugplaatsen
van winningsafvalstoffen in een bij bovengrondse of ondergrondse winning ontstane uitgegraven
ruimte370 met het doel het terrein te herstellen en weer geschikt te maken voor toekomstig gebruik
worden voorschriften verbonden die inhouden dat degene die de
winningsafstoffenwinningsafvalstoffen terugplaatst, de passende maatregelen, bedoeld in artikel 10,
eerste lid, van de richtlijn beheer winningsafval, neemt.
§9.2.6. Verbod om bepaalde 8.5.2.6 Beperkingen voorschriften aan een omgevingsvergunning te
verbinden
Artikel 9.418.58 (broeikasgasemissies of energiegebruik) [art. 5.34 Ow]
1.
Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit worden als het een
inrichtingactiviteit betreft waarop ook de in artikel 16.5 van de Wet milieubeheer vervatte verboden
betrekking hebben,371 geen voorschriften verbonden:

366

Nog checken of deze bepalingen meegaan naar het Bal of achterblijven in het Activiteitenbesluit.

a.
die een emissiegrenswaarde voor de directe emissie van broeikasgassen inhouden, tenzij
dat noodzakelijk is om te verzekeren dat geen significante milieuverontreiniging in de
onmiddellijke omgevingnabijheid van de inrichting372activiteit wordt veroorzaakt373,, en
b.
ter bevordering van een zuinig gebruik van energie inbij de inrichtingactiviteit.
2.
Voor zoverAls aan eende omgevingsvergunning die betrekking heeft op een
inrichtingvoorschriften zijn verbonden als bedoeld in het eerste lid374 voorschriften zijn
verbonden als in dat lid bedoeld, vervallen die voorschriften.
Artikel 9.428.59 (CO2 of energieverbruik) [art. 5.34 Ow]
1.
Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit worden als het een
375
inrichtingactiviteit betreft als bedoeld in artikel 15.51 van de Wet milieubeheer ,, geen
voorschriften verbonden:
die een emissiegrenswaarde voor de directe emissie van CO2 inhouden, tenzij dat noodzakelijk
a.
is om te verzekeren dat geen significante milieuverontreiniging in de onmiddellijke omgeving van de
inrichting worden veroorzaakt,b. ter bevordering van een zuinig gebruik van energie in de inrichting.
activiteit worden veroorzaakt, en
b.
ter bevordering van een zuinig gebruik van energie bij de activiteit.
2.
Voor zoverAls aan een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een
inrichtingvoorschriften zijn verbonden als bedoeld in het eerste lid voorschriften zijn verbonden
als in dat lid bedoeld , vervallen die voorschriften.

Artikel 9.433768.60 (overbrenging van afval naar of uit de provincie) [art. 5.34 Ow]
Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit worden geen voorschriften
verbonden die het naar of uit de provincie brengen van afvalstoffen beperken of uitsluiten.
Afdeling 9.3 Voorschriften omgevingsvergunningen wateractiviteit

377

Artikel 9.44 (aanvullende voorschriften omgevingsvergunningen wateractiviteiten) 3788.61
(beperkingen maatwerk)
370

Dit ziet op een andere activiteit, nog af te stemmen op lijst met vergunningplichtige activiteiten.
Ziet op vergunningen tbv emissiehandel. Vraag: gaat dit onderdeel mee naar Ow?
374
Zie vorige noot tav begrip inrichting.
376
Vgl 5.13 Bor, dat weer is ontleend aan art 8.13a, eerste lid, van de Wm. Destijds bij amendement
ingekomen. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-2487511.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAlle%26dosnr%
3d24875%26kmr%3d%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26isp%3dtrue%26pnr%3d2%26rpp%3d10%26_page
%3d3%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&resultIndex=22&sorttype=1&sortorder=4
371
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379

[art. 4.23 en 5.34, tweede en vierde lid, Ow]
Op het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning zijn de artikelen 4.6, 4.24, 4.33,
4.35, 4.44, 4.52, 4.453, 4.457, 4.594, 4.606, 4.1097 en 4.1103 van het Besluit activiteiten
leefomgeving van overeenkomstige toepassing.
Afdeling 8.6 Omgevingsvergunning natuuractiviteit
[Gereserveerd]

Afdeling 8.7 Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit
§ 8.7.1 Beoordelingsregels aanvraag ontgrondingsactiviteit
Artikel 8.62 (toepassingsbereik en oogmerk)
Deze afdeling heeft betrekking op ontgrondingsactiviteiten als bedoeld in paragraaf 6.2.2,
paragraaf 7.2.2 of afdeling 14.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving en is opgenomen met het
oog op de doelen van de wet.
Artikel 8.63 (beoordelingsregels ontgrondingsactiviteit)
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een ontgrondingsactiviteit wordt de
omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met de doelen van de wet.
2.
De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd als:
a.
niet aannemelijk is dat de ontgronding, zowel tijdens de uitvoering als daarna, veilig en
stabiel is,
b.
onvoldoende verzekerd is dat het gebied na afloop van het ontgronden goed ingericht
en beheerd zal worden, of
c.
de inrichting van de locatie niet aansluit bij de functie die in het omgevingsplan aan de locatie is
toegedeeld of een functie die mogelijk wordt gemaakt door een omgevingsvergunning voor een
afwijkactiviteit.
3.
Bij de beoordeling van de aanvraag worden in ieder geval de gevolgen van de ontgronding voor
watersystemen betrokken.
4.
Als voor een samenstel van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning voor een
ontgrondingsactiviteit nodig is, ook een omgevingsvergunning voor een andere activiteit nodig is,
maken de gronden voor verlening of weigering van de omgevingsvergunning voor die andere
activiteit geen deel uit van de gronden voor verlening of weigering van de omgevingsvergunning
voor de ontgrondingsactiviteit.
§ 8.7.2 Voorschriften ontgrondingsactiviteit
Artikel 8.64 (voorschriften ontgrondingsactiviteit)
1.
Aan een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit kunnen in ieder
geval voorschriften worden verbonden die inhouden dat:
a.
voor de uitvoering van de ontgronding een werkplan wordt overgelegd en dat voor het
werkplan toestemming nodig is van een bij het voorschrift aangewezen bestuursorgaan,
b.
op een daarbij omschreven wijze wordt aangegeven of aan andere voorschriften wordt
voldaan en dat de daarbij verkregen gegevens ter beschikking worden gesteld van het bevoegd
gezag.
2.
Aan de omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit kunnen voorschriften worden
verbonden met het oog de paleontologie.
3.
Artikel 8.67 is van overeenkomstige toepassing.
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Afdeling 8.8 Omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit
§ 8.8.1 Beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit
Artikel 8.65 (toepassingsbereik en oogmerk)
Deze afdeling heeft betrekking op rijksmonumentenactiviteiten als bedoeld in hoofdstuk 11 van het
Besluit activiteiten leefomgeving en is opgenomen met het oog op het behoud van cultureel erfgoed.
Artikel 8.66 (beoordelingsregels rijksmonumentenactiviteit)
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit wordt de
omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit in overeenstemming is met het belang van
de monumentenzorg.
2.
Bij de beslissing op de aanvraag houdt het bevoegd gezag rekening met de
volgende beginselen:
a.
het voorkomen van ontsiering, beschadiging of sloop van monumenten,
b.
het voorkomen van verplaatsing van monumenten of een deel daarvan, tenzij dit
dringend vereist is voor het behoud van die monumenten,
c.
het bevorderen van het gebruik van monumenten, zo nodig door wijziging van die
monumenten, rekening houdend met de monumentale waarden, en
d.
het conserveren en in stand houden van archeologische monumenten, bij voorkeur in situ.
§ 8.8.2 Voorschriften rijksmonumentenactiviteit
Artikel 8.67 (voorschriften over archeologische monumentenzorg)
Aan een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit die betrekking heeft op een
archeologisch monument kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg in ieder
geval voorschriften worden verbonden, die inhouden een plicht tot:
a.
het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in situ
kunnen worden behouden,
b.
het verrichten van opgravingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet,
c.
het laten begeleiden van een activiteit die tot bodemverstoring leidt door een deskundige op
het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te stellen
kwalificaties, en
d.
het verrichten van een opgraving of een archeologische begeleiding op een bepaalde wijze,
als die wijze in overeenstemming is met artikel 5.4, eerste en tweede lid, van de Erfgoedwet.
Artikel 8.68 (voorschriften over verplaatsen gebouwde monumenten)
Aan een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit die een gedeeltelijke of volledige
verplaatsing inhoudt van een monument dat een bouwwerk is, worden voorschriften verbonden over
het treffen van voorzorgsmaatregelen voor het demonteren, het overbrengen en de herbouw van
dat bouwwerk op een nieuwe locatie.

Afdeling 8.9 Omgevingsvergunning wateractiviteit
§ 8.9.1 Algemene gronden wateractiviteit
§ 8.9.1.1 Beoordelingsregels aanvraag wateractiviteit
Artikel 8.69 (toepassingsbereik en oogmerk)
1.
Deze afdeling heeft betrekking op:
a.
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk als bedoeld in hoofdstuk
6 of 7 van het Besluit activiteiten leefomgeving,
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b.
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een installatie, niet zijnde een
mijnbouwinstallatie, in een waterstaatswerk als bedoeld in hoofdstuk 7 van dat besluit,
c.
lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in hoofdstuk 3, 6 of 7 van dat
besluit,
d.
lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk als bedoeld in hoofdstuk 3 van dat
besluit, e. stortingsactiviteiten op zee als bedoeld in paragraaf 7.2.8 van dat besluit, en
f.
wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in hoofdstuk 6 of afdeling 14.1 van dat besluit.
2.
Deze afdeling is opgenomen met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het
beschermen van de gezondheid en het milieu, het beheer van watersystemen en het duurzaam
veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening.
Artikel 8.70 (beoordelingsregels wateractiviteit)
1.
Aan een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit kunnen in ieder geval voorschriften
worden verbonden:Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een wateractiviteit wordt de
omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:
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 op grond van de wet aan watersystemen toegekende maatschappelijke
functies.
2.
Bij de beslissing op de aanvraag wordt rekening gehouden met de waterbeheerprogramma’s,
regionale waterprogramma’s, stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en
het nationale waterprogramma, die betrekking hebben op dat watersysteem of een onderdeel
daarvan.
§ 8.9.1.2 Voorschriften wateractiviteit
Artikel 8.71 (aanvullende voorschriften wateractiviteit)

a.

Aan de omgevingsvergunning kunnen in ieder geval voorschriften worden verbonden over het na
het staken van de vergunde handelingactiviteit wegnemen, compenseren of beperken van door de
vergunde activiteit of het staken van die activiteit veroorzaakte nadelige gevolgen voor het
watersysteem.
§ 8.9.2 Specifieke gronden wateractiviteit
§ 8.9.2.1 Beoordelingsregels aanvraag wateractiviteit
Artikel 9.44a (aanvullende voorschriften omgevingsvergunning
beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk) [art. 5.34 Ow] 8.72
(specifieke oogmerken)
1.
De regels in artikel 8.74 zijn ook opgenomen met het oog op het behoeden van de staat
en werking van infrastructuur voor nadelige gevolgen van activiteiten.
2.
De regels in artikel 8.76 zijn ook opgenomen regels met het oog op de doelen van de wet.
3.
De regels in artikel 8.77 zijn ook opgenomen met het oog op het behoud van het
cultureel erfgoed.
Artikel 8.73 (aanvullende beoordelingsregels stortingsactiviteit op zee) Voor zover de
aanvraag betrekking heeft op een stortingsactiviteit op zee wordt de omgevingsvergunning alleen
verleend als de activiteit in overeenstemming is met het Londen- protocol en het Ospar-verdrag.
Artikel 8.74 (aanvullende beoordelingsregels lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk )
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch
werk wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang
van het beschermen van de doelmatige werking van het zuiveringtechnisch werk.
2.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, zijn de artikelen 8.7, 8.9 en 8.10, vierde
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lid, onder a, van overeenkomstige toepassing.

141

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

3.
Bij de beoordeling van de aanvraag overeenkomstig artikel 8.7, eerste lid, onder b en c,
wordt tevens rekening gehouden met de informatiedocumenten, bedoeld in bijlage XX, onderdeel
B, bij dit besluit.
Artikel 8.75 (aanvullende beoordelingsregels wateronttrekkingsactiviteit)
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een wateronttrekkingsactiviteit wordt de
omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met de dragende functie van
het watersysteem.
2.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op het in de bodem brengen van water, ter
aanvulling van het grondwater, in samenhang met de onttrekking van grondwater door een daarvoor
bestemde voorziening, waarbij het in de bodem te brengen water afkomstig is uit een
oppervlaktewaterlichaam, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als in het in de bodem te
brengen water stoffen voorkomen:
a.
in lagere concentraties dan in bijlage XXII, onderdeel A, bij dit besluit, voor die stoffen
is aangegeven, of
b.
als bedoeld in bijlage XXII, onderdeel B, bij dit besluit, als die stoffen niet zijn genoemd in
bijlage XXII, onderdeel A, bij dit besluit, en die stoffen in zulke geringe hoeveelheden en
concentraties aanwezig zijn dat gevaar voor verslechtering van de kwaliteit van het grondwater is
uitgesloten.
3.
In afwijking van het tweede lid, onder a, kan de omgevingsvergunning worden verleend en
voor een of meer stoffen een hogere concentratie, als bedoeld in dat onderdeel, worden toegestaan
voor een in de omgevingsvergunning aan te geven periode, als:
a.
de bodemgesteldheid of de bodemsoort zo is dat geen gevaar bestaat voor verontreiniging van
het grondwater, als water in de bodem wordt gebracht waarin die stoffen voorkomen in hogere
concentraties, of
b.
aan de omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden die het gevaar voor
verontreiniging van het grondwater, dat ontstaat door het in de bodem brengen van water waarin
die stoffen voorkomen in die hogere concentraties, opheffen.
372

Rtl: :plaatselijke verontreiniging.
Vgl art 9 RIE.
375
Ziet op kosteneveningssysteem, dat van toepassing is op groot deel van de glastuinbouwsector. Vgl artikel
5.12a Bor,dat bepaalt dat aan een omgevingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf geen eisen mogen
worden verbonden ten aanzien van CO2-emissie of energieprestaties. Die eisen worden gesteld langs de weg
van het kostenvereveningssysteem. Opname in een omgevingsvergunning zou leiden tot dubbele normstelling
Vraag: gaat dit onderdeel mee naar Ow en zo ja, wanneer en wie trekt dit? Nb begrip inrichting= activiteit?
377
Voorschriften vergunningen wateractiviteiten besproken met DGRW en RWS. Vereist nog verdere uitwerking. Nog
div. openstaande vragen.
378 6.20 Waterwet.
373

379

PM art. 6.6 Waterwet nog vertalen ( bij stortingsact op zee, lozingsact wateronttrekkingsact.):

Artikel 8.76 (aanvullende beoordelingsregels beperkingengebiedactiviteit met
betrekking tot een waterstaatswerk)
1.
Bij of krachtens de maatregel kan met betrekking tot daarbij aangegeven handelingen de verplichting
worden opgelegd te voldoen aan voorschriften, gesteld door een bij of krachtens die maatregel aangewezen
bestuursorgaan. Daarbij kan worden bepaald dat deze voorschriften mogen afwijken van de krachtens het eerste
lid gestelde regels.Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met

betrekking tot
een waterstaatswerk die plaatsvindt buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied kan
de omgevingsvergunning worden geweigerd als de activiteit in strijd is met de doelen van de wet.
2.
Bij de maatregel kan voorts worden bepaald dat bij verordening van een waterschap of bij provinciale Voor
zover voor een samenstel van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning voor een
verordening, dan wel in de aan een watervergunning te verbinden voorschriften, mag worden afgeweken van de
krachtens het eerste lid gestelde regels. PM: wellicht voldoende afgedekt in BAL (maatwerk).

beperkingengebiedactiviteit als bedoeld in het eerste lid, nodig is, ook een omgevingsvergunning
voor een andere activiteit dan een wateractiviteit nodig is, maken de gronden voor verlening of
weigering van de omgevingsvergunning voor die andere activiteiten geen deel uit van de gronden
voor verlening of weigering van de omgevingsvergunning voor de beperkingengebiedactiviteit.
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§ 8.9.2.2 Voorschriften wateractiviteit
Artikel 8.77 (aanvullende voorschriften beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot
een waterstaatswerk)

1.

Artikel 9.1, eerste lid is van overeenkomstige toepassing voorVoor zover de
omgevingsvergunning betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot
een waterstaatswerk die plaatsvindt buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied, is
artikel 8.67 van overeenkomstige toepassing.
§9.3.1. Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of
een zuiveringstechnisch werk

Artikel 9.458.78 (aanvullende voorschiften omgevingsvergunningvoorschriften
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een
zuiveringstechnischzuiveringtechnisch werk) 380 [art. 5.34 Ow]
Als toepassing wordt gegeven aan artikel 5.335.35, van de wet, bij een omgevingsvergunning voor
een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnischzuiveringtechnisch
werk, worden aan die vergunning in ieder geval de voorschriften verbonden die naar het oordeel van
het bevoegd gezag noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van de maatregelen die voor het
desbetreffendedat oppervlaktewaterlichaam zijn opgenomen in het nationaal waterprogramma, een
regionaal waterprogramma of een waterbeheerprogramma.

§9.3.2. Voorschriften omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit met infiltratie
Artikel 9.468.79 (aanvullende voorschriften omgevingsvergunninglozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk)
1.
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, zijn de artikelen 8.18 tot en met 8.27
van overeenkomstige toepassing.
2.
Bij het stellen van voorschriften wordt rekening gehouden met de informatiedocumenten,
bedoeld in bijlage XX, onderdeel C, bij dit besluit.
Artikel 8.80 (aanvullende voorschriften wateronttrekkingsactiviteit met infiltratie)381 [art.
5.34 Ow]
1.
Aan een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit die betrekking heeft op
het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het
onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening, waarbij het in de bodem te
brengen water afkomstig is uit een oppervlaktewaterlichaam, worden in ieder geval voorschriften
verbonden over:
a.
over de kwaliteit van het in de bodem te brengen
water, b. over de beheersing van de hydrologische
situatie,
c.
over de beëindiging van het in de bodem brengen van het water, en
d.
ter verzekering van de controle opvan de kwaliteit van het grondwater.
2.
Over de kwaliteit van het in de bodem te brengen water worden ten minstein ieder geval
zodanige voorschriften aan de vergunningomgevingsvergunning verbonden die inhouden dat geen
gevaar bestaat voor verontreiniging van het grondwater.
3.
Over de beheersing van de hydrologische situatie worden in ieder geval zodanige voorschriften

3.

Over de beheersing van de hydrologische situatie worden ten minste zodanige voorschriften
aan de vergunningaan de omgevingsvergunning verbonden dat verspreiding van het in de bodem te
brengen water zo veel mogelijk wordt beheerst, opdat het in de bodem te brengen water grotendeels
weer wordt onttrokken.
381

Dit artikel bevat de vertaling van de eerste zin van artikel 6.26, vierde lid, van de Waterwet dat verwijst naar
artikel 12 van de Wet bodembescherming dat weer verwijst naar artikel 4 van het Infiltratiebesluit
bodembescherming. De laatste zin van artikel 6.26, vierde lid is vertaald in onderdeel d van het eerste lid.
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4.
Over de beëindiging van het in de bodem brengen van water worden ten minstein ieder geval
voorschriften aan de vergunningomgevingsvergunning verbonden, inhoudendedie inhouden dat een
evaluatie van de gevolgen van het in de bodem brengen van water voor de kwaliteit van de bodem
dient plaats te vindenplaatsvindt, gevolgd door een planmatige aanpak van de beëindiging, waarvan
het opheffen van eventuele nadelige gevolgen deel uitmaakt.
Afdeling 9.4 Voorschriften omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit
deel uitmaakt.
Artikel 9.478.81 (aanvullende voorschriften omgevingsvergunning
ontgrondingsactiviteit)382 [art. 5.34stortingsactiviteit op zee)
Ow]

1.

Aan een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit kunnenstortingsactiviteit
op zee worden in ieder geval de volgende voorschriften worden verbonden: in overeenstemming
met het Londen-protocol en het Ospar-verdrag.

Afdeling 8.10 Actualisering, wijziging en intrekking
§ 8.10.1 Algemene gronden actualisering, wijziging en intrekking
Artikel 8.82 (algemene gronden – geen intrekking als kan worden volstaan met
wijziging)
Het bevoegd gezag trekt een omgevingsvergunning alleen in als niet kan worden volstaan met
wijziging van de voorschriften.
Artikel 8.83 (algemene gronden - bevoegdheid tot wijziging voorschriften
omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning)
1.
Het bevoegd gezag kan de voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen of de
omgevingsvergunning intrekken volgens de gronden in dit hoofdstuk waarop de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor die activiteit geweigerd had kunnen worden.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning voor:
a.
dat een werkplan wordt overgelegd, voor de uitvoering van de ontgronding en dat het werkplan
toestemming383 nodig heeft van een bij het voorschrift aangewezen bestuursorgaan,een bouwactiviteit,
b.
een tijdelijke afwijkactiviteit voor een periode van niet meer dan vijf jaar,
of c. een voortdurende afwijkactiviteit.

382
383

Nu art. 3 Ontgrondingenwet.
Nadere regeling bij Invoeringswet.
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380

Artikel 6.26, eerste lid, onder b, Waterwet.

§ 8.10.2 Specifieke gronden actualisering, wijziging en intrekking
Artikel 8.84 (specifieke gronden - plicht tot bezien omgevingsvergunning
milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een
zuiveringtechnisch werk i.v.m. BBT-conclusies)
Het bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit of een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk beziet binnen vier
jaar na de bekendmaking van nieuwe of herziene relevante BBT-conclusies of de voorschriften
voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies, aan overige relevante BBT-conclusies en aan
informatiedocumenten, als bedoeld in bijlage XX, onderdeel A, bij dit besluit, die sinds de verlening
van de omgevingsvergunning of de laatste toetsing zijn vastgesteld of herzien.
Artikel 8.85 (specifieke gronden - plicht tot wijziging voorschriften
omgevingsvergunning milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk)
1.
Het bevoegd gezag wijzigt de voorschriften als door toepassing van artikel 5.38, eerste lid, van
de wet blijkt dat de milieuverontreiniging die de activiteit veroorzaakt door de ontwikkeling van:
a. de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu verder kan worden ingeperkt, of
b. de kwaliteit van het milieu verder moet worden ingeperkt.
2.
Ook kunnen voorschriften aan de omgevingsvergunning worden verbonden met het oog op
het belang van de paleontologie.Het bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning voor een
milieubelastende activiteit of voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een
zuiveringtechnisch werk wijzigt, als dit noodzakelijk is gelet op het resultaat van de toetsing, als
bedoeld in artikel 8.84, de voorschriften binnen vier jaar na de bekendmaking van nieuwe of
herziene, voor de activiteitrelevante BBT- conclusies.
3.
Artikel 9.1, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.Van de ontwikkeling, bedoeld in het
eerste lid, is in ieder geval sprake als:
Afdeling 9.5 Voorschriften omgevingsvergunning natuuractiviteiten
§9.5.1. Voorschriften Natura 2000-activiteit
[Gereserveerd]
§9.5.2. Voorschriften omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit
[Gereserveerd]
a.
geen BBT-conclusies van toepassing zijn, maar belangrijke veranderingen in de
beste beschikbare technieken een aanzienlijke beperking van de emissies mogelijk
maken,
b.
de door de activiteit veroorzaakte milieuverontreiniging van dien aard is dat de
emissiegrenswaarden die zijn opgenomen in de voorschriften, gewijzigd moeten worden of daarin
nieuwe emissiegrenswaarden vastgesteld moeten worden,
c.
de noodzaak om ongevallen te voorkomen de toepassing van andere technieken vereist, of
d.
op grond van artikel 8.23, aan een nieuwe of herziene omgevingswaarde als bedoeld in artikel
2.15, eerste lid, onder a tot en met c, van de wet, moet worden voldaan.
4.
Bij toepassing van het eerste en tweede lid, verbindt het bevoegd gezag zo nodig
voorschriften aan de omgevingsvergunning die strekken tot toepassing van andere technieken dan
die waarover krachtens artikel 16.55, tweede lid van de wet, in of bij de aanvraag om de
omgevingsvergunning gegevens of bescheiden zijn verstrekt.
Artikel 8.86 (specifieke gronden – plicht tot intrekking omgevingsvergunning
milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een
zuiveringtechnisch werk) Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning voor een
omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit of een lozingsactiviteit op een
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oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk in als:
a.
door toepassing van artikel 8.85, tweede lid, redelijkerwijs niet kan worden bereikt dat ten
minste de in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, of
b.
het een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47 van de Wet milieubeheer, of een
afvalvoorziening als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, betreft en de stortplaats of
afvalvoorziening op grond van artikel 8.47 van de Wet milieubeheer voor gesloten is verklaard.
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Artikel 8.87 (specifieke gronden – bevoegdheid tot wijziging voorschriften
omgevingsvergunning milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk) Het bevoegd gezag
kan de voorschriften van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende
activiteit of een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk in
ieder geval wijzigen vanwege het treffen van passende preventieve maatregelen ter bescherming
van de gezondheid, bedoeld in artikel 4.22, tweede lid, onder b, van de wet.
Artikel 8.88 (specifieke gronden - bevoegdheid tot intrekking omgevingsvergunning
milieubelastende activiteit of een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam of
zuiveringtechnisch werk)
1.
Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning voor een omgevingsvergunning voor een
milieubelastende activiteit of een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een
zuiveringtechnisch werk in ieder geval intrekken, vanwege:
a.
een doelmatig beheer van afvalstoffen, of
b.
het niet treffen van passende preventieve maatregelen ter bescherming van de
gezondheid, bedoeld in artikel 4.22, tweede lid, onder b, van de wet.
2.
Het bevoegd gezag geeft alleen toepassing aan artikel 5.40, tweede lid, onder c, van de wet,
en
trekt de omgevingsvergunning op verzoek van de vergunninghouder in als het oogmerk op grond
waarvan die regels zijn gesteld, zich daartegen niet verzet.
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HOOFDSTUK 10 PROGRAMMA’S9 PROJECTBESLUITEN

Afdeling 9.1 Algemene bepalingen
Artikel 9.1 (instructieregels projectbesluiten)
1.
Afdeling 5.1 is van overeenkomstige toepassing op een projectbesluit dat wordt vastgesteld
door het dagelijks bestuur van een waterschap of gedeputeerde staten.
2.
De paragrafen 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.1, 5.1.4, 5.1.5.4 en 5.1.8 zijn van overeenkomstige
toepassing op een projectbesluit dat wordt vastgesteld door Onze Minister of Onze Minister die het
aangaat.
3.
In afwijking van het eerste lid is paragraaf 5.1.3.2 niet van toepassing op een projectbesluit dat
wordt vastgesteld voor de aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering.
Programma’s worden voor een belangrijk deel al geregeld in hoofdstuk 4 (instructieregels).
Hoofdstuk 10 regelt in afdeling 10.1 aanvullend daarop nog een aspect in artikel 10.1.

Afdeling 10.1 Algemeen9.2 Ontheffing
Artikel 10.1 (uitvoering maatregelen) [art. 3.11 Ow]9.2 (ontheffing)
[PM]
Afdeling 10.2 Programmatische aanpak
[Gereserveerd]
Onze Minister, in voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister die het aangaat, kan op
verzoek van het dagelijks bestuur van een waterschap of gedeputeerde staten ontheffing verlenen
van de regels in de paragrafen 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.5.1, 5.1.6 en 5.1.7.

HOOFDSTUK 1110 MONITORING EN INFORMATIE

Afdeling 11.110.1 Waarborgen van de veiligheid
§11.1.1. Waterveiligheid 10.1.1 Externe veiligheid
Artikel 10.1 (register externe veiligheid)
1.
Er is een landelijk register dat gegevens bevat over de externe veiligheid van activiteiten
als bedoeld in bijlage VII, onder B en C, en bijlage VIIa, onder A, onder 2 en 3, en onder B, en
in bijlage VIII en IX bij dit besluit.
2.
Het register wordt beheerd door Onze Minister.
3.
De volgende bestuursorganen verstrekken de gegevens bedoeld in het eerste lid, evenals
de wijzigingen die in deze gegevens optreden:
a.
het bevoegd gezag voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor of waaraan een
melding wordt gedaan voor een activiteit met externe veiligheidsrisico’s of met complexe externe
veiligheidsrisico’s,
b.
het college van burgemeester en wethouders voor openbare wegen en vaarwegen in beheer bij
de gemeente,
c.
het dagelijks bestuur van het waterschap voor openbare wegen en vaarwegen in beheer bij
het waterschap,
d.
gedeputeerde staten voor openbare wegen en vaarwegen in beheer bij de provincie voor
zover deze niet behoren tot het basisnet,
e.
Onze Minister voor het basisnet als bedoeld in bijlage VII, onder C, bij dit besluit, en
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voor buisleidingen als bedoeld in bijlage VIIa, onder A, onder 3, bij dit besluit, en
f.
Onze Minister van Economische Zaken voor mijnbouwwerken.
§ 10.1.2 Waterveiligheid
§11.1.1.1. 10.1.2.1 Monitoring en gegevensverzameling
Artikel 11.110.2 (monitoringsmethode en bestuursorgaan veiligheid waterkeringen) [art.
20.2, eerste lid, Ow]
[Gereserveerd]384
§11.1.1.2. 10.1.2.2 Verslagen en kaarten
Artikel 11.2 (10.3 (overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten) [art.
20.17, eerste lid, onder c, Ow]
1.
Gedeputeerde staten dragen zorgzorgen voor de productie, de actualisatie en de elektronische
publicatie van overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten, overeenkomstigin
overeenstemming met artikel 6 van de richtlijn overstromingsrisico’s, ten minstein ieder geval twee
jaar voor de vaststelling van het overstromingsrisicobeheerplan. De kaarten hebben geen betrekking
op overstromingen vanuit rioolstelsels.

2.

De kaarten worden ten minste eenmaal in de zes jaar herzien.

§11.1.2. Externe veiligheid
Artikel 11.3 (register externe veiligheid) [art. 20.10 Ow]385

1.

Er is een landelijk register dat gegevens bevat over de externe veiligheid 386 van activiteiten met
externe veiligheidsrisico’s of met complexe externe veiligheidsrisico’s.
2.
De volgende bestuursorganen verstrekken deze gegevens verstrekken, evenals de wijzigingen
die in deze gegevens optreden:De kaarten hebben geen betrekking op overstromingen vanuit
rioolstelsels.

a.

het bevoegd gezag voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor of waaraan een
melding wordt gedaan voor een activiteit met externe veiligheidsrisico’s of met of met complexe
externe veiligheidsrisico’s,387 388 b.389 het college van burgemeester en wethouders voor openbare
wegen en vaarwegen390 in
beheer bij de gemeente,

c.

het dagelijks bestuur van het waterschap voor openbare wegen en vaarwegen in beheer bij
het waterschap,

d.
e.

gedeputeerde staten voor openbare wegen en vaarwegen in beheer bij de provincie,

Onze Minister voor openbare wegen en vaarwegen in beheer bij het Rijk, voor
hoofdspoorwegen, voor inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet en
voor buisleidingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel m, van bijlage VIII bij dit besluit,

f.

Onze Minister van Economische Zaken voor milieubelastende activiteiten391 waarop de
Mijnbouwwet van toepassing is.
384

N.B. De omgevingswaarden worden bij Invoeringsbesluit in het Bkl gevoegd.
N.B. De beheerder (nu de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie Provincies van het IPO), de gegevens,
vorm, inrichting, toegankelijkheid en beveiliging wordt o.g.v. art. 20.10, lid 2, sub b, bij regeling aangewezen.
387
In art. 12.11 Wm wordt ‘inrichting’ gebruikt. Nader bezien: geldt toch alleen voor risicovolle inrichtingen?
385

386

PM: ‘register dat gegevens bevat over de externe veiligheid’ is de frase uit de wet. De huidige formulering is

nog wat dubbelop. Definitie ‘externe veiligheid’ (art. 12.11, lid 1, sub b, Wm) komt niet terug. In de Ow wordt
deze term ook gebruikt, zonder definitie.
389
N.B. volgorde aangepast aan de decentralisatie-lijn van de Ow.
390
Vraag: waaruit blijkt wie het beheer heeft over welke vaarwegen? Art. 2.16-2.19 zeggen daar niets over. Die
spreken alleen over ‘wegen’ (geen vaarwegen, aangezien die nevengeschikt worden genoemd in de definitie
van ‘infrastructuur’) en ‘watersystemen’.
391
PM verandert dit met de Invoeringswet?
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PM: ‘als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de wet’ nodig om toe te voegen? Nu: bestuursorgaan waaraan
krachtens artikel 8.41, tweede lid, onder a, een melding wordt gericht.

Afdeling 11.210.2 Milieu en klimaatveranderinggezondheid
§11.2.1. 10.2.1 Kwaliteit van de buitenlucht en emissies
§11.2.1.1. 10.2.1.1 Monitoring en gegevensverzameling
Artikel 11.410.4 (monitoringsmethode en bestuursorgaan luchtkwaliteit)392 [art. 20.2,
eerste lid, Ow]
1.
Monitoring van de omgevingswaarden voor de kwaliteit van de buitenlucht, genoemd in
de artikelen 2.4 tot en met 2.9,2.9 vindt plaats door middel van meting en
berekening.393metingen, berekeningen, modellen of objectieve ramingen.
2.
Onze Minister is belast met de uitvoering van de monitoring.

3.
De beoordeling of aan de omgevingswaarden wordt voldaan vindt niet plaats op locaties:
a.
waartoe het publiek geen toegang heeft en waar geen vaste bewoning is, of
b.
voor de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers
normaliter toegang tot de middenberm hebben.
Artikel 10.5 (monitoring overige parameters luchtkwaliteit)
1.
Door monitoring worden bewaakt:
a.
de concentraties in de buitenlucht van:
1o. de chemische samenstellingen van PM2,5, waaronder in ieder geval sulfaat, nitraat, natrium,
kalium, ammonium, chloride, calcium, magnesium, elementair koolstof en organisch koolstof, 2o.
vluchtige organische stoffen,
3o. andere relevante polycyclische aromatische koolwaterstoffen dan benzo(a)pyreen, waaronder in
ieder geval benzo(a)antraceen, benzo(b)fluorantheen, benzo(j)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen,
indeno(1,2,3-cd)pyreen en dibenzo(a,h)antraceen, en
b.
de depositie van:
o
1 . arseen, cadmium, kwik, nikkel en benzo(a)pyreen, en
2o. de andere onder b, onder 2o, genoemde polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
2.
Onze Minister is belast met de uitvoering van de monitoring. 394Monitoring vindt plaats door
metingen, modellen of objectieve ramingen.
3.
Onze Minister is belast met de uitvoering van de monitoring.
Artikel 11.510.6 (gegevensverzameling luchtkwaliteit door gemeenten) [art. 20.2, derde
lid, Ow]
Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, waarindie ligt in een in bijlage
IXaandachtsgebied dat is aangewezen locatie ligtin bijlage XIII bij dit besluit, en gedeputeerde staten
van de betrokken provincie verzamelen gegevens over de luchtkwaliteit en verstrektvoor de monitoring
van concentraties van stikstofdioxide genoemd in artikel
2.5, eerste lid, onder b, en voor PM10 genoemd in artikel 2.6, eerste lid op die locatie en
verstrekken deze aan Onze Minister.395
Artikel 11.6 (verstrekken gegevens luchtkwaliteit aan andere staten) [art. 20.2, derde lid,
Ow]10.7 (monitoring nec-richtlijn)
Het college van burgemeester396 en wethouders verstrekt passende informatie aan de bevoegde
autoriteiten van de betrokken lidstaten als in de nabijheid van de landsgrenzen de
omgevingswaarden voor de kwaliteit van de buitenlucht, genoemd in de artikelen 2.4 tot en met
2.9397 wordt overschreden.398

Nader bezien of dit de juiste bestuurslaag is (of Onze Minister).
N.B. artikel 25, eerste lid, Rl luchtkwaliteit spreekt van ‘..overschrijdingen als gevolg van aanzienlijk
grensoverschrijdend transport van verontreinigde stoffen of precusoren.’

396
397
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Artikel 11.7 (gegevensverstrekking luchtkwaliteit aan Commissie) [art. 20.2, derde lid,
Ow]
Onze Minister verstrekt gegevens, als bedoeld in artikel 27 van de richtlijn luchtkwaliteit aan de
Europese Commissie.
Artikel 11.8 (gegevensverzameling nec-richtlijn) [art. 20.6 Ow]
Onze Minister stelt jaarlijksis verantwoordelijk voor de nationale emissie-inventarissen
en nationale emissieprognoses op, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
nec-richtlijn.399
Artikel 11.9 (artikel 12.10a) (gegevensverzameling10.8 (monitoring broeikasgassen) [art.
20.6 Ow]
Onze Minister draagt zorgis verantwoordelijk voor het nationale inventarisatiesysteem, bedoeld in
artikelenartikel 5 van de monitoringsmechanisme-verordening.400

392

Huidig vgl. art. 5.19 Wm. Grondslag: artikel 20.2, lid 1 Ow (aanwijzing methode en bestuursorgaan), incl.
frequentie. Verplicht ogv art. 20.4. PM regelen welk orgaan gegevens aan Eur Commissie verstrekt (gegevens
moeten voldoen aan eisen aan gegevens in rl.
393 N.B. op (welke) vaste meetpunten, frequentie, achtergrondconcentraties vs totale depositie regelen we bij
regeling. Nader bezien in vergelijking met andere omgevingswaarden: hoe uitgebreid moet dit
(geharmoniseerd)? Bij regeling wordt al bepaald: “het meten en of berekenen, waaronder de frequentie
daarvan, de verhouding tussen meten en berekenen”.
394 Nader bezien of toch het RIVM direct wordt aangewezen en hoe dit spoort dat met andere
omgevingswaarden.
395
Vgl. art. 5.20, lid 1, sub e, Wm; art. 4 RBL2007. Nader bezien welke gegevens. Blijven gemeenten gegevens
leveren aan RIVM? Moeten alle gegevens uit art. 4 RBL terugkomen? 398 N.B. Gegevens aan het publiek over het
overschrijden van een alarmdrempel of een informatiedrempel in apart artikel.
399 Huidig Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds. Nader bezien welke instantie wordt
aangewezen (RIVM zelf?).

Artikel 11.10 (aanwijzing bevoegde instantie PRTR-verordening) [art. 20.6, eerste lid jo.
20.8, eerste lid, Ow]

1.

Als bevoegde instantie als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de PRTR-verordening wordt
aangewezen het bestuursorgaan dat bevoegd is een omgevingsvergunning te verlenen voor de
milieubelastende activiteiten als bedoeld in bijlage I bij die verordening, of, in het geval op de
activiteit de Mijnbouwwet van toepassing is, Onze Minister van Economische Zaken.

2.

In afwijking van het eerste lid wordt Onze Minister van Economische Zaken aangewezen als
bevoegde instantie voor milieubelastende activiteiten als bedoeld in bijlage I, nummer 7, onder a,
bij de PRTR-verordening401.
Artikel 11.11 (verstrekken van gegevens aan Onze Minister PRTR) [art. 20.6, eerste lid,
onder a, sub 2, Ow]

1.

De op grond van artikel 11.10 bevoegde instanties verstrekken de in artikel 5.10, eerste lid,
en tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten in de leefomgeving bedoelde
gegevens waarvan zij op grond van artikel 9, tweede lid, van de PRTR-verordening de kwaliteit
hebben beoordeeld, aan Onze Minister. De verstrekking vindt plaats in elektronische vorm telkens
uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar.

2.
a.

Het eerste lid is niet van toepassing:

op gegevens, opgenomen in een PRTR-verslag ten aanzien waarvan een verklaring als
bedoeld in artikel 11.14, tweede lid, (onvoldoende kwaliteit) is afgegeven, en

b.

als een verklaring als bedoeld in artikel 11.14, zesde lid, (geen verslag) is afgegeven.
In deze gevallen meldt de bevoegde instantie uiterlijk op het in het eerste lid bedoelde tijdstip aan
Onze Minister dat een verklaring als bedoeld onder a, respectievelijk b, is afgegeven.
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3.

De bevoegde instantie kan, op verzoek van de exploitant van de inrichting of ambtshalve,
bepalen dat bepaalde in een PRTR-verslag opgenomen gegevens niet aan Onze Minister worden
verstrekt. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing. Een
ambtshalve bepaling als bedoeld in de eerste volzin vindt plaats uiterlijk op 30 september van het
kalenderjaar volgend op het verslagjaar.

4.

Als toepassing is gegeven aan het derde lid, deelt de bevoegde instantie uiterlijk op
30 september van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar aan Onze Minister mee:

a.
b.
5.

welk type informatie geheim is gehouden,
op welke grond tot geheimhouding is besloten.

In afwijking van het eerste lid worden gegevens ten aanzien waarvan een verzoek als bedoeld
in het derde lid is afgewezen, niet eerder verstrekt dan nadat het betrokken besluit op grond van
artikel 20.3 van de Wet milieubeheer in werking is getreden. Artikel 20.5, eerste lid, van de Wet
milieubeheer is niet van toepassing.402

6.

In afwijking van het tweede lid worden verklaringen als bedoeld in artikel 11.19e niet
eerder gemeld dan nadat het betrokken besluit op grond van artikel 20.3 van de Wet
milieubeheer in werking is getreden. Artikel 20.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer is niet van
toepassing.403
Artikel 11.12 (geheimhouding PRTR) [art. 20.6, eerste lid, onder a, sub 2, Ow]

1.

In een mededeling als bedoeld in artikel 11.11, vierde lid, aanhef en onder a, (type geheim
gehouden informatie) wordt, voor zover die mededeling de naam van een verontreinigende stof
betreft, ook de naam aangegeven van de groep verontreinigende stoffen waartoe de
geheimgehouden verontreinigende stof behoort. Deze naam wordt in het PRTR opgenomen.

2.

Artikel 5.11, derde lid, van het Besluit activiteiten in de leefomgeving is van overeenkomstige
toepassing.
400

N.B. Huidig vgl. art. 2, lid 2 (en art. 1, sub c) Besluit inventarisatie broeikasgassen Wlv. Implementatie art.
5 MMD en via dat artikel ook art. 4, lid 1 Raamverdrag klimaat. Art. 3 (nieuw) Besluit inventarisatie komt zo
nodig onder de Ow terug in de min.reg. (methoderapporten).
401
PM nog afstemmen: zou dit ook moeten gelden voor de activiteit onder b (intensieve aquacultuur van meer
dan 1000 ton per jaar)? 402 PM: verwijzing naar artikel 20.3 en 20.5, eerste lid, Wm moet nog worden aangepast.
403
Idem.

3.

De mededeling, bedoeld in artikel 11.11, vierde lid, aanhef en onder b, (mededeling over
geheimhouding aan Onze Minister) en de aanduiding, bedoeld in artikel 11.17, derde lid, aanhef en
onder b (vermelding geheimhouding in het PRTR), bevatten de uitzonderingsgrond uit artikel 10 van
de PRTR-verordening op grond waarvan tot geheimhouding is besloten en een samenvatting van de
motivering van de beslissing waarbij tot geheimhouding is besloten.
Artikel 11.13 (verstrekken van gegevens aan Commissie PRTR) [art. 20.6, eerste lid,
onder a, sub 2, Ow]
Onze Minister is belast met de uitvoering van artikel 7, tweede lid, van de PRTR-verordening.404
Artikel 11.14 (kwaliteitsbeoordeling PRTR-verslag) [art. 20.6, eerste lid, sub b, Ow]

1.

De kwaliteitsbeoordeling van het PRTR-verslag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de
PRTR- verordening, vindt uiterlijk plaats op 30 juni van het kalenderjaar volgend op het
verslagjaar.

2.

De bevoegde instantie kan uiterlijk op diezelfde datum verklaren dat een PRTR-verslag niet
voldoet aan de bij artikel 5, eerste of tweede lid, van de PRTR-verordening, de bij artikel 5.10,
tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving of de bij artikel 9, tweede lid, van de PRTRverordening gestelde eisen (inhoud van het verslag) of niet is opgesteld met inachtneming van de
bij artikel 5, derde of vierde lid, van de PRTR-verordening of de bij artikel 5.9 en 5.13 van het
Besluit activiteiten in de leefomgeving gestelde eisen (manier van gegevensvergaring en kwaliteit
van de informatie).
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3.

De bevoegde instantie kan het afgeven van de verklaring voor ten hoogste drie maanden
verdagen. Van de verdaging wordt uiterlijk op het in het tweede lid bedoelde tijdstip schriftelijk
mededeling gedaan aan de exploitant.

4.

De bevoegde instantie kan na het tijdstip, bedoeld in het tweede lid, respectievelijk als
toepassing is gegeven aan het derde lid, na het tijdstip dat met toepassing van het derde lid is
vastgesteld, alsnog verklaren dat het PRTR-verslag niet voldoet aan de in het tweede lid bedoelde
eisen, als:

a.
b.

het verslag onjuiste of onvolledige gegevens bevat of

5.
6.

De bevoegdheid, bedoeld in het vierde lid, vervalt vijf jaren na afloop van het verslagjaar.

het verslag anderszins onjuist was, en degene die het verslag heeft ingediend, dit wist
of behoorde te weten.
In gevallen waarin niet tijdig een PRTR-verslag is ingediend, is het tweede lid van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de verklaring inhoudt dat geen PRTR-verslag
is ingediend en dat in plaats van 30 juni wordt gelezen: 30 september. Het derde lid is niet van
toepassing.
§11.2.1.2. Gegevensbeheer en toegang tot gegevens
Artikel 11.15 (informatie in verband met omgevingswaarden luchtkwaliteit) [art. 20.8
Ow]
Onze Minister stelt jaarlijks voor 31 december een verslag over de kwaliteit van de buitenlucht ter
beschikking aan het publiek.405
Artikel 11.16 (PRTR-register) [art. 20.10 jo 20.11 Ow]

1.

Er is een PRTR-register dat gegevens bevat over de emissie en overbrenging
van verontreinigende stoffen.

2.

Het PRTR-register wordt beheerd door Onze Minister en is voor een ieder langs elektronische
weg toegankelijk.
404

PM: dit gaat over feitelijk handelen, dus er kan ook voor worden gekozen dit artikel weg te laten. Het artikel
maakt echter wel duidelijk op welk bestuursorgaan deze rapportageplicht rust (voor andere rapportageplichten in
het Bkl kan dat een ander bestuursorgaan zijn).
405 Implementatie art. 26 en bijlage XVI rl. lukwa (beide ook deels betrekking op alarmeringswaarden). Rl. eist:
overschrijding omgevingswaarden en jaarverslagen ter beschikking. Huidig: Beschouwd als feitelijke
verplichting die geen regelgeving vergt. Wel alg. actieve openbaarmakingsplicht in art. 19.1c + art. 78-80
RBL2007.

Artikel 11.17 (minimale inhoud PRTR-register) [art. 20.10, eerste lid, Ow]

1.

Het PRTR-register bevat de door de op grond van artikel 11.10 bevoegde
instanties overeenkomstig artikel 11.11, eerste lid, aan Onze Minister verstrekte
gegevens en de overeenkomstig artikel 11.11, tweede lid, aan Onze Minister gemelde
verklaringen.

2.

Het PRTR-register bevat ook gegevens over emissies vanuit diffuse bronnen als bedoeld in
artikel 2, negende lid, van het PRTR-protocol, voorzover die gegevens bij Onze Minister aanwezig
zijn, die gegevens een voldoende mate van ruimtelijke detaillering bezitten en het opnemen van
die gegevens in het PRTR in praktische zin mogelijk is. Als in het PRTR gegevens over emissies
vanuit diffuse bronnen worden opgenomen, wordt tevens aangegeven met behulp van welke
methode die gegevens zijn vergaard.
3.
Als een bevoegde instantie bepaalde gegevens met toepassing van artikel 11.11, derde lid, niet
aan Onze Minister heeft verstrekt, wordt in het PRTR aangegeven:

a.
b.

welk type informatie geheim is gehouden,
op welke grond tot geheimhouding is besloten.
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Artikel 11.18 (openbaar maken van gegevens PRTR-register) [art. 20.8, eerste lid, Ow]
Onze Minister maakt de in artikel 11.17 bedoelde gegevens per verslagjaar via het PRTR-register
openbaar telkens uiterlijk op 31 maart van het tweede kalenderjaar volgend op het verslagjaar.
§11.2.1.3. Verslagen en kaarten
Artikel 11.19 (verslaglegging nec-richtlijn) [art. 20.14, lid 3, Ow]
Onze Minister zendt het verslag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de nec-richtlijn aan de Europese
Commissie.406
Artikel 11.20 (verslaglegging broeikasgassen) [art. 20.14, lid 3, Ow]
Onze Minister draagt zorg voor de uitvoering van de rapportageverplichtingen, bedoeld in de
artikelen 7, 13 tot en met 18 en 22 van de monitoringsmechanisme-verordening.407
§11.2.2. Geluid
§11.2.2.1. Monitoring en gegevensverzameling
Artikel 11.21 (vaststelling belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens) [art. 20.6
Ow]

1.
a.

Gedeputeerde staten melden elke vijf jaar vóór 1 april aan Onze Minister:

op welke delen van wegen die in beheer zijn bij de provincie naar verwachting in het
daaropvolgende kalenderjaar meer dan drie miljoen maal een motorvoertuig zal passeren,

b.

op welke delen van spoorwegen anders dan hoofdspoorwegen en anders dan die, bedoeld in
artikel 3.5, eerste lid, onder b, van de wet, naar verwachting in het daaropvolgende kalenderjaar
meer dan 30.000 maal een trein zal passeren.

2.

Onze Minister publiceert elke vijf jaar vóór 30 juni in de Staatscourant welke delen van wegen
en spoorwegen door gedeputeerde staten zijn gemeld en welke luchthavens worden aangeduid als
belangrijke luchthavens.
§11.2.2.2. Gegevensbeheer en toegang tot gegevens
Artikel 11.22 (register actieplannen geluid en geluidbelastingkaarten) [art. 20.10 Ow]
Er is een landelijk register dat de actieplannen geluid en de geluidbelastingkaarten bevat.

406

Implementatie art. 8 nec-rl. Huidig: vgl. art. 2 Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds.
De verslagverplichting van art. 4, lid 2 MMD is al uitgewerkt bij inwerkingtreding van de Ow (“2. De lidstaten
brengen uiterlijk op 9 januari 2015…verslag uit…”).
407

§11.2.2.3. Verslagen en kaarten
Artikel 11.23 (aanwijzing agglomeraties en belangrijke wegen, spoorwegen en
luchthavens) [art. 20.6, eerste lid, onder a, sub 2, Ow]

1.

Onze Minister wijst elke vijf jaar vóór 30 juni verstedelijkte gebieden met ten minste
100.000 inwoners aan als agglomeratie.
2.
Onze Minister stelt regels over wat onder belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en
belangrijke luchthavens van regionale betekenis wordt verstaan.
Artikel 11.24 (verplichting tot opstellen geluidbelastingkaart) [art. 20.17 Ow]

1.

408 409

Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente die behoort tot een
agglomeratie als bedoeld in artikel 11.23, eerste lid, stelt een of meer geluidbelastingkaarten vast
voor:
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a.

belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen als bedoeld in artikel 11.23, tweede lid, die
in beheer zijn bij de gemeente, en

b.

een activiteit of een samenstel van activiteiten, waarvoor regels als bedoeld in de artikelen
2.22, eerste lid, 2.24, eerste lid, of 4.3 van de wet voor de geluidbelasting zijn gesteld.
2.
Gedeputeerde staten stellen een of meer geluidbelastingkaarten vast voor:

a.

belangrijke wegen binnen de provinciaal grondgebied als bedoeld in artikel 11.23, tweede lid,
die in beheer zijn bij het waterschap,

b.

belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen als bedoeld in artikel 11.23, tweede lid, die
in beheer zijn bij de provincie,
c.
belangrijke luchthavens van regionale betekenis als bedoeld in artikel 11.23, tweede lid,
waarvoor provinciale staten een luchthavenbesluit hebben vastgesteld.

3.
a.

Onze Minister stelt een of meer geluidbelastingkaarten vast voor:

c.
4.

de luchthaven Schiphol en andere belangrijke luchthavens van nationale betekenis.

wegen in beheer bij het
Rijk, b. hoofdspoorwegen, en
De geluidbelastingkaarten worden elektronisch vastgesteld.

Artikel 11.25 (inhoud geluidbelastingkaart algemeen410) [art. 20.17 Ow]

1.
a.

De geluidbelastingkaarten hebben betrekking op:

de geluidbelasting en de geluidbelasting Lnight van geluidgevoelige objecten, veroorzaakt door
de in artikel 11.24 genoemde geluidbronnen in het kalenderjaar voorafgaand aan dat van de
vaststelling van de geluidbelastingkaart, en

b.

stiltegebieden als bedoeld in artikel 6.5 die liggen in de omgeving van wegen en spoorwegen
in beheer bij de provincie en het Rijk.

2.

De geluidbelastingkaart bevat een overzicht van de belangrijkste punten van die kaart.

Artikel 11.26 (inlichtingen door beheerder geluidbron) [art. 20.6, eerste lid, onder a, sub
2, Ow]

1.

Als dat nodig is voor de vaststelling van een geluidbelastingkaart verstrekt degene die een
geluidbron beheert alle gevraagde inlichtingen en gegevens aan het bestuursorgaan dat belast is
met de vaststelling voor zover dat bestuursorgaan daar geen toegang toe heeft.

408

de artikelen 20.16 en 20.17 van het wetsvoorstel en de richtlijn spreken over kaarten, maar de vraag is of we
die zo letterlijk moeten opnemen. In de lijn van art. 20.16 denk ik eerder aan de verplichting dat de gegeven over
de geluidbelasting worden gekoppeld aan geometrisch bepaalde locaties. De verbeelding daarvan op
ondergronden worden dan een kaart. Nader overleg met digitale spoor is nodig.
409
Alleen gegevens leveren aan landelijke voorziening; Onze Minister stelt dan de Geluidbelastingkaart vast /
stelt deze op? 410 De specifieke regels voor geluidbelastingkaarten van gemeenten, provincies en het Rijk zullen
met gebruikmaking van de grondslag van artikel 20.16. tweede lid, van de Ow bij ministeriële regeling worden
vastgesteld. Het zal daarbij met name gaan over de regels die momenteel in de artikelen 8 tot en met 22 van het
Besluit geluid milieubeheer zijn opgenomen.

2.

Aan een verzoek tot verstrekking van de gegevens, als bedoeld in het eerste lid, wordt
voldaan binnen drie maanden na de dag waarop het verzoek is ontvangen, of, wanneer de
gevraagde inlichtingen en gegevens nog niet beschikbaar zijn, onverwijld nadat deze beschikbaar
zijn gekomen.
Artikel 11.27 (inlichtingen door bestuursorganen) [art. 20.6, eerste lid, onder a, sub 2,
Ow]

1.

Als dat nodig is voor de vaststelling van een geluidbelastingkaart verstrekken
bestuursorganen elkaar op verzoek alle gevraagde inlichtingen en gegevens voor zover het
verzoekende bestuursorgaan daar geen toegang toe heeft.
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2.

Op een daartoe strekkend verzoek als bedoeld in het eerste lid verstrekt Onze Minister van
Defensie de contourenkaarten, bedoeld in artikel 10.23 van de Wet Luchtvaart.
Artikel 11.28 (verstrekken van gegevens aan bevoegde autoriteiten van andere staten)
[art. 20.6, eerste lid, onder a, sub 2, Ow]411

1.

Het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en Onze Minister
verstrekken op verzoek van een bevoegde autoriteit van een van de lidstaten van de Europese
Unie alle inlichtingen en gegevens waarover zij kunnen beschikken, voor zover die voor het
opstellen van een geluidbelastingkaart in die lidstaat nodig zijn 412.

2.

Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid verstrekt Onze Minister van Defensie

de contourenkaarten, bedoeld in artikel 10.23 van de Wet luchtvaart 413.
Artikel 11.29 (elektronisch publicatie van geluidbelastingkaarten en actieplannen geluid)
[art. 20.6, eerste lid, onder a, sub 2, Ow]
Het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, respectievelijk Onze Minister
dragen zorg voor een onverwijlde elektronische publicatie van geluidbelastingkaarten en
actieplannen geluid en de opneming daarvan in het landelijk register, bedoeld in artikel 11.21.
Artikel 11.30 (frequentie vaststelling geluidbelastingkaarten en actieplannen geluid en
actualisatie) [art. 20.17 Ow]
De in het landelijk register opgenomen geluidbelastingkaarten en actieplannen worden in geval van
een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de geluidhindersituatie en daarnaast ten minste om
de vijf jaar na de datum van vaststelling door het betrokken bestuursorgaan opnieuw bezien en zo
nodig aangepast.
Artikel 11.31 (informatie aan het publiek) [art. 20.8, eerste lid, Ow] 414
Binnen één maand na de elektronische publicatie van een geluidbelastingkaart en een actieplan geluid
maken het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten of Onze Minister in één of
meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze bekend over de wijze
waarop het publiek kennis kan nemen van de inhoud van de geluidbelastingkaart415.
§11.2.3. 10.2.2 Waterkwaliteit
§11.2.3.1. 10.2.2.1 Monitoring en gegevensverzameling kaderrichtlijn water
Artikel 11.3210.9 (verplichting tot vaststellen monitoringsprogramma
waterkwaliteit kaderrichtlijn water) [art.
20.2, eerste lid, Ow]
1.
Onze Minister tezamen metof Onze Minister van Economische Zaken, ieder voorzover het
aangelegenheden betreft, die mede tot zijn verantwoordelijkheid behoren, stellen met
411

Is dit artikel nog nodig, nu dit enkel de communicatie tussen bestuursorganen betreft?
Zie evenknie van deze bepaling in artikel 12.9 Omgevingsbesluit voor de totstandkoming van het actieplan
geluid.
413 PM wat gebeurt er met art. 10.23 Wet luchtvaart onder Ow; mogelijk nog aanpassen.
412

414

Samenloop RL Milieu-informatie. Is deze bepaling dan nog nodig? 415 Is dit artikel nog nodig?inachtneming van

het daarover bepaalde in de kaderrichtlijn water, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn prioritaire
stoffen416stelt voor elk stroomgebiedsdistrict een monitoringsprogramma vast voor de monitoring van
oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen als bedoeld in artikel 8 van de kaderrichtlijn water.
2.
Het monitoringsprogramma voldoet aan het bepaalde in:
a.
de kaderrichtlijn
water, b. de
grondwaterrichtlijn,
c.
de richtlijn prioritaire stoffen,
d.
richtlijn 2009/90/EG van de Commissie van de Europese Unie van 31 juli 2009 tot
vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de
watertoestand krachtens Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU
156

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

2009, L 201).
3.
In afwijking van het eerste lid wordt een onderdeel van het monitoringsprogramma dat
betrekking heeft op monitoring voor nader onderzoek, in gevallen als bedoeld in bijlage V, onder
1.3.3, bij de kaderrichtlijn water, of op monitoring voor aanvullende trendbeoordeling, in gevallen
als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de grondwaterrichtlijn, met inachtneming van die richtlijnen,

vastgesteld door het bestuursorgaan dat op grond van artikel 10.20 verantwoordelijk is voor de
monitoring van het dat waterlichaam.
Artikel 11.3310.10 (monitoringsprogramma waterkwaliteit in relatie tot
omgevingswaarden en doelstellingen kaderrichtlijn water) [art. 20.3 Ow]
Alleen in het monitoringsprogramma wordt vastgesteld of is voldaan aan:
a.
<Uitsluitend> in het monitoringsprogramma wordt vastgesteld of is voldaan
aan een omgevingswaarde als bedoeld in de artikelen 2.10 tot en met 2.16, de
voorwaarde voor afwijking van een omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.17, derde
lid, onder a, of vierde lid, onder a, of een doelstelling als bedoeld in artikel 4.13, eerste
lid, of 4.15, eerste lid.2.11, 2.12, 2.14, 2.15 of 2.16, b. een goed ecologisch
potentieel, als bedoeld in artikel 2.13, en
c.
een doelstelling als bedoeld in artikel 4.19, 4.20, eerste lid, 4.22, eerste lid, en 4.24.
Artikel 11.3441710.11 (inhoud monitoringsprogramma waterkwaliteit kaderrichtlijn water)
[art. 20.3 Ow]418
1.
Het programma omvatmonitoringsprogramma bevat een aanduiding van de
monitoringspunten, en een beschrijving van de wijze van:

a.

monitoring van de toestand van een waterlichaam, voor zover het stoffen en
kwaliteitselementen betreft, die relevant zijn voor de toestand van het waterlichaam,

b. monitoring van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam, voor
zover het stoffen en kwaliteitselementen betreft die relevant zijn voor de toestand van dat
waterlichaam, b. monitoring van de opkomende stoffen die zijn opgenomen in de
aandachtstoffenlijst, bedoeld in artikel 8 ter, eerste lid, van de richtlijn prioritaire stoffen,
c.
monitoring van de stoffen die daarbij zijn aangewezen als indicatoren voor een mogelijke
bedreiging voor de kwaliteit van water uit oppervlaktewater of grondwater dat wordt onttrokken
voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water,
d.
monitoring van tendensen met betrekking totvan de concentraties van stoffen,
e.
monitoring van de kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam, met inbegrip van
een beoordeling van de beschikbare grondwatervoorraad, bedoeld in artikel 2, onder 27, van de
kaderrichtlijn water,
f.
interpretatie en presentatie van de monitoringsresultaten, g.
g.
indeling van een waterlichaamoppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam in een
toestandsklasse,
h.
verslaglegging over de monitoringsresultaten en de conclusies die daaraan zijn verbonden,
en i. vaststelling van de toestandsklasse waarin een waterlichaamoppervlaktewaterlichaam of
grondwaterlichaam zich bevindt, per stof en kwaliteitselement, voor de toepassing van artikel
a.

11.38419, met als doel om representatieve monitoringsgegevens te verkrijgen, die een
samenhangend totaalbeeld van de toestand van de waterlichamen binnen het
stroomgebiedsdistrict geven.10.15,
om representatieve monitoringsgegevens te verkrijgen, die een samenhangend totaalbeeld geven
van de toestand van die waterlichamen binnen het stroomgebiedsdistrict.
2.
In het monitoringsprogramma kan in overeenstemming met punt 1.3.4 van bijlage V bij de

2.

In het monitoringsprogramma kan in overeenstemming met punt 1.3.4 van bijlage V bij de
kaderrichtlijn water worden bepaald dat statistische methoden worden toegepast, waaronder een
percentielberekening, zodat een aanvaardbaar niveau van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid wordt
gewaarborgd wanneer wordt bepaald of is voldaan aan een omgevingswaarde als bedoeld in de
417

Nog verder bekijken en aanpassen aan nieuwe begrippen Bkl. Ook bezien in relatie tot regels Bkl t.a.v. monitoring.
PM.
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artikelen 2.10 tot en met 2.16,2.11, 2.12, 2.14, 2.15 of 2.16, of aan een goed ecologisch potentieel
als bedoeld in artikel 2.13, of een doelstelling als bedoeld in artikel 4.13,4.19, 4.20, eerste lid, of
4.15,4.22, eerste lid, is bereikt. De statistische methoden voldoen aan in overeenstemming met de
procedure van artikel 21, tweede lid, van de kaderrichtlijn water vastgestelde regels.
3.
Als de in overeenstemming met het monitoringsprogramma voor een
waterlichaamoppervlaktewaterlichaam bepaalde gemiddelde waarde van een stof die is opgenomen,
genoemd in bijlage IVIII bij dit besluit, lager is dan de bepalingsgrens en de bepalingsgrens de op
grond van bijlage IVIII bij dit besluit die stof geldende eis420 overschrijdt, wordt de voor die stof
bepaalde gemiddelde waarde aangemerkt als ‘lager dan de bepalingsgrens’ en niet in aanmerking
genomen bij de beoordeling van de chemische toestand van hetdat waterlichaam.
4.
Het monitoringsprogramma wordt getoetst en bijgesteld in gevallen waarin dat vereist wordt
door de kaderrichtlijn water.gewijzigd in gevallen waarin de kaderrichtlijn
5.
In afwijking van het eerste lid wordt een onderdeel van het monitoringsprogramma dat
betrekking heeft op monitoring voor nader onderzoek, in gevallen als bedoeld in bijlage V, onder
1.3.3, bij de kaderrichtlijn water, of op monitoring voor aanvullende trendbeoordeling, in gevallen
416
418
419

Zo mogelijk verwijzing naar relevante bepalingen per richtlijn opnemen.
Check grondslag
Art 16 Bkmw 2009

als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de grondwaterrichtlijn, met inachtneming van die richtlijnen,
vastgesteld door het bestuursorgaan dat op grond van artikel 11.39 verantwoordelijk is voor de
monitoring van het dat waterlichaam.
6.
Van een monitoringsprogramma of een onderdeel daarvan als bedoeld in het vierde lid en een
bijstelling van dat programma of onderdeel geeft Onze Minister openbaar kennis.

7.

Onze Minister meldt de resultaten van de in overeenstemming met het eerste lid, aanhef en
onderdeel b, uitgevoerde monitoring aan de Europese Commissie met inachtneming van artikel 8
ter, vierde lid, van de richtlijn prioritaire stoffen
water dat vereist.
Artikel 11.3510.12 (operationalisering definities van de ecologische toestand) [art. 20.3
Ow]
1.
Voor de operationalisering van de algemene definities van de ecologische toestand als bedoeld
in artikel 2.12, eerste lid, wordt ten behoeve van de opstelling en uitvoering van het
monitoringsprogramma voor elk van de in Nederland voorkomende typen natuurlijke waterlichamen
voor de in bijlage V, paragraaf 1.1, van de kaderrichtlijn water vermelde kwaliteitselementen,
uitgezonderd het kwaliteitselement specifieke verontreinigende stoffen, het met inachtneming van de
intercalibratiebeschikking opgestelde Stowa-rapport 2007-32421 gebruikt.het Stowa-rapport voor
natuurlijke watertypen gebruikt. Dit rapport wordt met inachtneming van de
intercalibratiebeschikking monitoring waterkwaliteit opgesteld.
2.
Het rapport wordt gebruikt voor de opstelling en uitvoering van het monitoringsprogramma
voor elk van de in Nederland voorkomende typen natuurlijke oppervlaktewaterlichamen voor de in

bijlage V, paragraaf 1.1, bij de kaderrichtlijn water vermelde kwaliteitselementen, met uitzondering
van specifieke verontreinigende stoffen.
Artikel 11.3610.13 (monitoringsindicatoren422 goede ecologische toestand en goed
ecologisch potentieel) [art. 20.3 Ow]
1.
In het monitoringsprogramma wordt ten behoeve vanvoor de toepassing van artikel 2.12
eerste lid, bepaald dat een oppervlaktewaterlichaam voor een kwaliteitselement voldoet aan de
goede ecologische toestand van het type natuurlijk oppervlaktewaterlichaam waartoe hetdat
420

Bijlage = nieuwe bijlage bij wijzigingsbesluit Bkmw 2009. Bijlage ziet op implementatie grondwaterrrichtlijn en
richtlijn prioritaire stoffen. Daarom voor term eis gekozen, vgl art 2.15, eerste lid, onder a Bkl.
422
Deze stoffen zijn monitoringsindicatoren en geen omgevingswaarden, zoals besproken met domein maart
2015. Tabel bijvoegen bij Bkl. in titel term monitoringsindicatoren opnemen.
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waterlichaam behoort, als het oppervlaktewaterlichaam op grond van de monitoringsresultaten:
a.
voor het kwaliteitselement specifieke verontreinigende stoffen geen hogere concentratie
van een stof, genoemd in bijlage XVI423 vermelde stofXXIII bij dit besluit, bevat dan de waarde die
daarin voor die stof is vermeld, en
b.
voor de andere kwaliteitselementen voldoet aan alle waarden, die voor deze
kwaliteitselementen

b.

voor de andere kwaliteitselementen voldoet aan alle waarden, die voor deze
kwaliteitselementen voor het type natuurlijk oppervlaktewaterlichaam waarin het dat
waterlichaam is ingedeeld, zijn opgenomen in het Stowa-rapport 2007-32.voor natuurlijke
watertypen.
2.
In het monitoringsprogramma wordt voor de toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van het
2.
besluitIn het monitoringsprogramma wordt voor de toepassing van artikel 2.13, bepaald dat
een sterk veranderd of kunstmatig oppervlaktewaterlichaam voor een kwaliteitselement voldoet
aan het vereiste van een goed ecologisch potentieel, als het oppervlaktewaterlichaam op grond van
de monitoringsresultaten voldoet aan de specificaties die voor het kwaliteitselement zijn
vastgesteld in:
a.
het stroomgebiedsbeheerplannationale waterprogramma, als het rijkswateren betreft,
b.
het regionale waterprogramma, als het regionale wateren betreft.
3.
Voor de indeling van een oppervlaktewaterlichaam in een type natuurlijk
oppervlaktewaterlichaam worden de karakteriseringen gebruikt, die voor de verschillende typen
natuurlijke oppervlaktewaterlichamen zijn opgenomen in het Stowa-rapport 2007-32.voor
natuurlijke watertypen. Als het gaat om een kunstmatig oppervlaktewaterlichaam kan voor de
indeling daarvan ook gebruik worden gemaakt van het Stowa-rapport voor sloten en kanalen.
Artikel 11.3710.14 (monitoringsindicatoren424 indeling in toestandsklassen) [art. 20.3 Ow]
1.
In het monitoringsprogramma wordt voor de indeling van een oppervlaktewaterlichaam of
een grondwaterlichaam in een toestandsklasse van de chemische toestand uitgegaan van de
laagste toestandsklasse waarin hetdat waterlichaam op grond van de monitoringsresultaten voor
een instof, genoemd in bijlage III of bijlage IV, of bijlage V425, bij hetdit besluit vermelde stof, is
ingedeeld.
2.
In het monitoringsprogramma wordt voor de indeling van een oppervlaktewaterlichaam in een
toestandsklasse voor het kwaliteitselement specifieke verontreinigende stoffen uitgegaan van de

421

Pm beslissingen pseudoregelgeving.
Nb het gaat hier om de gewijzigde Bijlage I en Bijlage II conform het wijzigingsbesluit Bkmw 2009. Nb aanhangige
zaak HvJ toestandsklassen Krw: voorlopige conclusie arrest Hof juli 15: geen aanvullende regeling nodig tbv relatie
omgevingswaarden. laagste toestandsklasse waarin hetdat waterlichaam op grond van de
425

monitoringsresultaten voor een stof, genoemd in de bijlage XVI426 vermelde stofXXIII bij dit besluit, is
ingedeeld.
3.
In het monitoringsprogramma worden voor de indeling van een natuurlijk
oppervlaktewaterlichaam in een toestandsklasse van de ecologische toestand de grenzen tussen de
toestandsklassen, bedoeld in artikel 11.38, zesde10.15, vierde lid, onderdeelonder a, onder 2°,
bedoelde toestandsklassen vastgesteld in overeenstemming met het Stowa-rapport 2007-32.voor
natuurlijke watertypen.
4.
In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat de indeling van een sterk veranderd of
4.
In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat de indeling van een sterk veranderd of
kunstmatig oppervlaktewaterlichaam in een toestandsklasse van het ecologisch potentieel
plaatsvindt met toepassing van de ‘Handreiking MEP/GEP, handreiking voor vaststellen van status,
ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren’ van
de Projectgroep Implementatie Handreiking, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, van november
2005427.2005. Hierbij wordt uitgegaan van het goede ecologisch potentieel dat voor hetdat
waterlichaam is
vastgesteld in:
a.
voor rijkswateren: het stroomgebiedsbeheerplannationale waterprogramma,
423

Het gaat om de tabel bij de huidige Regeling monitoring kaderrichtlijn water.
Deze stoffen zijn monitoringsindicatoren en geen omgevingswaarden, zoals besproken met domein maart
2015. Tabel bijvoegen bij Bkl. in titel term monitoringsindicatoren opnemen.

424
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voor regionale wateren: het regionale waterprogramma 428..

b.

Artikel 11.3810.15 (bepalen geen achteruitgang) [art. 20.3 Ow]
1.
In het monitoringsprogramma wordt, met inachtneming van het tweede lid, aangegeven
op welke wijze aan het eind van de programmaperiode voor elk
waterlichaamoppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam wordt vastgesteld of gedurende de
programmaperiode is voldaan aan artikel 4.13.4.20.

2.
Er is niet voldaan aan de verplichting tot voorkoming van achteruitgang van de toestand van
een waterlichaamoppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam als bedoeld in artikel 4.13,4.20,
eerste lid, als voor een stof of kwaliteitselement waarvoor op grond van dit besluit een Europese
milieukwaliteitseisomgevingswaarde als bedoeld in artikel 2.11, artikel 2.12, artikel 2.14, of artikel
2.15 voor water geldt429:
a.
de toestand van een oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam in een lagere
toestandsklasse terecht is gekomen, of
b.
a. de toestand van een waterlichaam in een lagere toestandsklasse terecht is gekomen, of b. de
kwaliteit van hetdat waterlichaam in de laagste toestandsklasse is verslechterd.
3.
Het tweede lid geldt, voor zover het de stoffen betreft waarvoor dit in bijlage IVIII bij dit
besluit is aangegeven, met ingang van 22 december 2021.

4.

De indeling van een oppervlaktewaterlichaam in een toestandsklasse komt overeen met de
laagste toestandsklasse waarin de chemische toestand, de ecologische toestand, of het ecologische
potentieel, verkeert.

5.

De indeling van een grondwaterlichaam in een toestandsklasse komt overeen met de
laagste toestand waarin de kwantitatieve toestand, of de chemische toestand, verkeert.
4.
6. Voor de toepassing van het tweede lid worden de volgende toestandsklassen
onderscheiden:
a.
voor oppervlaktewaterlichamen:
1°. wat betreftvoor de chemische toestand: de toestandsklasse goed als bedoeld in artikel 2.11 of niet
goed,
2°. wat betreftvoor de ecologische toestand: de toestandsklasse zeer goed, goed als bedoeld in
artikel 2.12, eerste lid, matig, ontoereikend of slecht, bepaald voor het type natuurlijk
oppervlaktewater waartoe het oppervlaktewaterlichaam behoort, zoals omschreven in bijlage V,
paragraaf 1.2, de tabellen 1.2.1 tot en met 1.2.4, bij de kaderrichtlijn water, 3°. wat betreftvoor
het ecologisch potentieel, als van toepassing: de toestandsklasse goed als bedoeld in
artikel 2.12, vierde2.13, derde lid, matig, ontoereikend of slecht, zoals omschreven in paragraaf 1.2,
tabel
1.2.5, bij de kaderrichtlijn water, overeenkomstig hetgeen daarover is aangegeven in het planin
overeenstemming met in het programma, bedoeld in artikel 2.12, derde
2.13, eerste lid, onder b430,
b.
voor grondwaterlichamen:
1°. wat betreftvoor de kwantitatieve toestand: goed als bedoeld in artikel 2.14, en ontoereikend,
2°. wat betreftvoor de chemische toestand: goed als bedoeld in artikel 2.15, en ontoereikend.

426

Het gaat om de tabel bij de huidige Regeling monitoring kaderrichtlijn water.
Nog bezien i.s.m. projectgroep pseudoregelgeving. PM 428 Nb PM: art5 van de huidige Regeling monitoring
kaderrichtlijn water en het Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water
429 Nader aanduiden middels verwijzing naar bepalingen over relevante stoffen/kwaliteitselementen.
427

430

Check verwijzing. Artikel ziet op waterprogramma’s.

Artikel 10.16 (indeling toestandsklasse bij geen achteruitgang)
1.
De indeling van een oppervlaktewaterlichaam in een toestandsklasse komt overeen met de
laagste toestandsklasse waarin de chemische toestand, de ecologische toestand of het ecologische
potentieel, verkeert.
2.
De indeling van een grondwaterlichaam in een toestandsklasse komt overeen met de laagste
160
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toestand waarin de kwantitatieve toestand, of de chemische toestand, verkeert.
Artikel 11.3910.17 (uitvoering monitoringsprogramma)431 [art. 20.3 Ow]432
Voor de uitvoering van het monitoringsprogramma zijn, ieder voor zover hun bevoegdheid strekt,
verantwoordelijk:

a.

Het monitoringsprogramma wordt uitgevoerd door de volgende
bestuursorganen: a. voor oppervlaktewaterlichamen: de bestuursorganen die
bevoegd zijn een vergunning krachtens artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet 433 te
verlenenhet bestuursorgaan dat bevoegd is om een omgevingsvergunning te
verlenen:
1°. op grond van artikel 3.1, eerste lid, onder a en b, van het Omgevingsbesluit voor regionale
wateren, 2°. op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder a, van het Omgevingsbesluit voor
rijkswateren, b. voor grondwaterlichamen: gedeputeerde staten.
Artikel 11.40 -10.18 (aanvullend monitoringsprogramma richtlijn prioritaire stoffen)
Onze Minister stelt uiterlijk op 21 december 2018 een aanvullend monitoringsprogramma als
bedoeld in artikel 3, lid 1bis, onder ii, van de richtlijn prioritaire stoffen vast.
§11.2.3.2. Gegevensbeheer en toegang tot gegevens 10.2.2.2 Monitoring en gegevensverzameling
kaderrichtlijn mariene strategie
Artikel 10.19 (vaststelling en uitvoering monitoringsprogramma kaderrichtlijn mariene
strategie)
Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister die het aangaat, het
monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de kaderrichtlijn mariene
strategie, vast en voert dit uit.

§ 10.2.2.3 Gegevensbeheer en toegang tot gegevens
Artikel 11.4110.20 (register beschermde gebieden kaderrichtlijn water) [art. 20.11, onder
c, Ow]

1.

Onze Minister, Onze Minister van Economische Zaken, provinciale besturen,

gemeentebesturen 434 en beheerders als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet 435, zorgen zorgt
ervoor dat in overeenstemming met artikel 6 van de kaderrichtlijn water één of meer registers worden
bijgehouden van de beschermde gebieden, bedoeld in bijlage IV vanbij de kaderrichtlijn water
bedoelde beschermde gebieden, voor zover die gebieden onder hun beheer vallen.
<2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld aangaande over
de registers. Daarbij kan, in afwijking van het eerste lid, worden voorzien in de mogelijkheid dat de
registratie van beschermde gebieden wordt gedaan door provinciale besturen of Onze in het eerste lid
genoemde ministers, ook als het gaat om gebieden die in beheer zijn bij andere bestuursorganen.>
Artikel 10.21 –
§11.2.4. 10.2.3 Zwemwater
§11.2.4.1. 10.2.3.1 Monitoring en gegevensverzameling
Artikel 11.41a (verplichting tot onderzoek en voorlichting) [art. 20.2 Ow] 43610.22
(bevoegd gezag)
Bevoegd gezag in deze afdeling is het bestuursorgaan dat bevoegd is om een
omgevingsvergunning te verlenen:
a.
op grond van artikel 3.1, eerste lid, onder a en b, van het Omgevingsbesluit voor regionale
wateren,

433
434

Gekoppeld aan stortingsactiviteit.
Aanscherpen na overleg.
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b.

op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder a, van het Omgevingsbesluit voor rijkswateren.

Artikel 10.23 (onderzoek naar veiligheid)
Gedeputeerde staten stellen jaarlijks een onderzoek in naar de veiligheid bij het zwemmen op de
zwemlocaties. Voor zover de uitkomsten van dit onderzoek niet leiden tot toepassing van artikel
3.14 of 3.15, eerste lid, zorgen gedeputeerde staten ervoor dat het publiek door middel van
voorzieningen ter plaatse over de veiligheid wordt ingelicht.
Artikel 11.4210.24 (controle van het water) [art. 20.2 Ow]
1.
Het bevoegde bestuursorgaanbevoegd gezag controleert gedurende de op grond van artikel
3.1a bepaalde duur van het badseizoen de parameters, genoemd in bijlage I, kolom A, vanbij de
zwemwaterrichtlijn genoemde parameters.
2.
Het bevoegde bestuursorgaanbevoegd gezag voert de controle uit overeenkomstigin
overeenstemming met bijlage IV en V vanbij de zwemwaterrichtlijn met een bij ministeriële
regeling437 bepaalde frequentie.
3.
Voor de aanvanghet begin van elk badseizoen stelt het bevoegde
bestuursorgaanbevoegd gezag voor elke zwemlocatie een tijdschema voor de controle
vast.
4.
De controle wordt uitgevoerd binnen vier dagen na de in het tijdschema, bedoeld in het
derdeTijdens een kortstondige zwemwaterverontreiniging genomen monsters mogen buiten
lid, bepaalde datum.

5.

Tijdens een kortstondige zwemwater verontreiniging genomen monsters mogen
buiten beschouwing worden gelaten. Zij worden vervangen door
overeenkomstigmonsters die zijn genomen in overeenstemming met bijlage IV vanbij de
zwemwaterrichtlijn genomen monsters.

431

Pm nog verder bekijken of koppeling aan bevoegd gezag rol zo behouden moet blijven.
Check grondslag
435
NB PM welk bso vanuit welke rol waarvoor verantwoordelijk? , Bespreekpunt domein.
436
Check grondslag
432

5.
In een abnormale situatie kan het tijdschema, bedoeld in het derde lid, worden geschorst.
Zodra

6.

In een abnormale situatie kan het tijdschema, bedoeld in het derde lid, worden
geschorst. Zodra de abnormale situatie is beëindigd, wordt de uitvoering hervat en worden zo
spoedig mogelijk nieuwe monsters genomen ter compensatie van het monstervrije interval.
6.
Onder abnormale situatie wordt verstaan: gebeurtenis of combinatie van gebeurtenissen die
de zwemwaterkwaliteit op de betrokken zwemlocatie beïnvloedt en die zich naar verwachting
gemiddeld niet meer dan eens in de vier jaar zal voordoen;
7.
Het controlepunt is het punt in de zwemlocatie 438 waar:
a.
de meeste zwemmers worden verwacht, of
b.
volgens het zwemwaterprofiel, bedoeld in artikel 3.10,3.11, het grootste
risico van zwemwater verontreinigingzwemwaterverontreiniging wordt verwacht.
Artikel 10.25 (analyse van het water)
1.
Het bevoegd gezag analyseert het zwemwater gedurende de duur van het badseizoen op
basis van:
a.

8. Het bevoegd bestuursorgaan verricht de zwemwateranalyse op basis

van: a. ISO 7899-1 of ISO 7899-2 voor de parameter Intestinale Enterokokken,
en b. ISO 9308-3 voor de parameter Escherichia coli.439
2.
In plaats van de methoden, genoemd in het eerste lid kunnen andere methoden of
normvoorschriften worden gebruikt, als het resultaat daarvan gelijkwaardig is aan het resultaat dat
bereikt wordt met de methoden van bijlage I en de voorschriften van bijlage V bij de
zwemwaterrichtlijn.
437

Art 3 Rhvbz. Nog regelen in min regeling. Bezien in relatie tot grondslagen in Ow.
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Artikel 11.4310.26 (passend onderzoek in geval van een mogelijke proliferatie) [art. 20.2,
eerste lid, Ow] 440
WanneerAls het zwemwaterprofiel bedoeld in artikel 3.103.11 wijst op een mogelijke proliferatie
van cyanobacteriën of een neiging tot proliferatie van macroalgen of marien fytoplankton, voert het
bevoegde bestuursorgaan441 bevoegd gezag een passend onderzoek uit om gezondheidsrisico’s
te kunnen vaststellen.
Artikel 11.4410.27 (inspectie op zwemwaterverontreiniging) [art. 20.2, eerste lid, Ow]
Het bevoegde bestuursorgaanbevoegd gezag inspecteert 443de zwemlocatie gedurende het
badseizoen visueel op zwemwaterverontreiniging door teerachtige residuen, glas, plastic,
rubber of ander afval.

442

Artikel 11.4510.28 (verzamelen gegevens) [art. 20.2, eerste lid, Ow] 444
1.
Het bevoegde bestuursorgaanbevoegd gezag verzamelt gedurende het badseizoen
voor elke zwemlocatie een reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens.
2.
Het bevoegde bestuursorgaanbevoegd gezag baseert een reeks
zwemwaterkwaliteitsgegevens op het aantal monsters dat verzameld is op basis van het
onderzoekde controle, bedoeld in artikel 11.4210.24 gedurende een periode als bedoeld in artikel
3.8,3.9, eerste lid, onder b.
3.
In afwijking van het tweede lid, wordt een reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens gebaseerd
opten minste 16 in ieder geval zestien monsters als zich een van de omstandigheden, bedoeld in
artikel 3.8,3.9, derde lid, voordoet.
§11.2.4.2. 10.2.3.2 Gegevensbeheer en toegang tot gegevens
Artikel 11.4610.29 (informatieuitwisseling met andere staten) [art. 20.2, eerste lid, Ow]445
Als er zich omstandigheden voordoen in een zwemlocatie diesprake is van
grensoverschrijdende effecten op de zwemwaterkwaliteit tot gevolg hebben, dan,
verstrekken gedeputeerde staten passende informatie aan de betreffende Belgische of
Duitse autoriteiten.446447
Artikel 11.4710.30 (voorlichting publiek) [art. 20.13, tweede lid, Ow]
1.
Gedeputeerde staten lichten het publiek gedurende de op grond van artikel 3.4 bepaalde duur
van het badseizoen voor in het geval van artikel 3.11, tweede en derde lid. .over de risico’s voor de
gezondheid en de veiligheid in gevallen, bedoeld in:
a.
artikel 3.12, tweede en derde lid, en 3.14 en
10.27, b. artikel 3.13, als zij oordelen dat dit nodig is,
c.
artikel 10.23, als de uitkomsten van het onderzoek, bedoeld in dat artikel niet leiden
tot toepassing van artikel 3.15 of 3.16.
2.
Gedeputeerde staten geven de voorlichting op een passende wijze in de nabijheid van
een zwemlocatie en via media en op digitale wijze.
3.
In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, bestaat de voorlichting in ieder geval uit:
a.
het plaatsen van een bord op een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats in de
nabijheid van een zwemlocatie met de informatie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de
zwemwaterrichtlijn, en
b.
het verspreiden van de informatie, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de
zwemwaterrichtlijn in ieder geval via internet en zo nodig in andere talen.
§ 10.2.4 Geluid
§ 10.2.4.1 Monitoring en gegevensverzameling
Artikel 10.31 (vaststelling belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens)
441

overgangsrecht “met ingang van 2012”
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1.
Gedeputeerde staten melden elke vijf jaar vóór 1 april aan Onze Minister:
a.
op welke delen van wegen die in beheer zijn bij de provincie naar verwachting in het
daaropvolgende kalenderjaar meer dan drie miljoen maal een motorvoertuig zal passeren, en b.
op welke delen van spoorwegen anders dan hoofdspoorwegen naar verwachting in het
daaropvolgende kalenderjaar meer dan 30.000 maal een trein zal passeren.
2.
Onze Minister publiceert elke vijf jaar vóór 30 juni in de Staatscourant de delen van wegen en
spoorwegen die door gedeputeerde staten zijn gemeld en de luchthavens die worden aangeduid als
belangrijke luchthavens als bedoeld in artikel 3, onder p, van de richtlijn omgevingslawaai.

438

Het gaat hier volgens de richtlijn om “de locatie in het zwemwater”. Is hier vervangen door het punt in de
zwemlocatie”(gelet op Nldse implementatiewijze van de richtlijn).
439
Art 4 Rhvbz hier opgenomen i.v.m. ontbreken in Ow van grondslag voor regelen in min regeling.
Bespreekpunt H2 wet.
440 Check grondslag
442

Check grondslag 443 Overgangsrecht: “met ingang van het badseizoen van 2012”.
Check grondslag
445
artikel overgekomen vanuit OB.
446
Is dit het juiste bestuursorgaan? 447Andere term ‘situatie in een zwemlocatie’, volgens preambule
zwemwaterrichtlijn paragraaf 8 gaat het om een kortstondige verontreiniging of een abnormale situatie. Nu
omschreven als ‘er zich omstandigheden voordoen die leiden tot’, zelfde resultaat bereiken als artikel 10
Zwemwaterrichtlijn
444

§ 10.2.4.2 Verslagen en kaarten
Artikel 10.32 (aanwijzing agglomeraties)
Onze Minister wijst elke vijf jaar vóór 30 juni verstedelijkte gebieden met ten minste 100.000
inwoners aan als agglomeratie.
Artikel 10.33 (plicht tot opstellen geluidbelastingkaart)
1.
Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente die behoort tot een
agglomeratie als bedoeld in artikel 10.32, eerste lid, stelt geluidbelastingkaarten vast voor:
a.
belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen als bedoeld in artikel 10.32, tweede lid, die
in beheer zijn bij de gemeente, en
b.
een activiteit of een samenstel van activiteiten, waarvoor regels als bedoeld in de artikelen
2.22,
eerste lid, 2.24, eerste lid, of 4.3 van de wet zijn gesteld voor de geluidbelasting.
2.
Als zij oordelen dat dit nodig is, lichten gedeputeerde staten het publiek voor in het geval van
artikel 3.12.Gedeputeerde staten stellen geluidbelastingkaarten vast voor:
a.
belangrijke wegen binnen het provinciaal grondgebied als bedoeld in artikel 10.31, tweede lid,
in beheer bij het waterschap,
b.
belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen als bedoeld in artikel 10.31, tweede lid, in
beheer
bij de provincie,
c.
belangrijke luchthavens van regionale betekenis als bedoeld in artikel 10.31, tweede
lid, waarvoor provinciale staten een luchthavenbesluit hebben vastgesteld.
3.
Gedeputeerde staten verstrekken de voorlichting van het publiek op een passende wijze in de
nabijheid van een zwemlocatie448 en via media en technologieën gedurende het badseizoen.Onze
Minister stelt geluidbelastingkaarten vast voor:
a.
wegen in beheer bij het
Rijk, b. hoofdspoorwegen, en
c.
de luchthaven Schiphol en andere belangrijke luchthavens van nationale betekenis.
4.
Ter uitvoering van de verplichting van het derde lid plaatsen gedeputeerde staten een bord op
een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats in de nabijheid van een zwemlocatie en verspreiden
zij de informatie, genoemd in artikel 12, tweede lid, van de zwemwaterrichtlijn in ieder geval via
internet en zo nodig in andere talen.De geluidbelastingkaarten worden elektronisch vastgesteld.

5.

Een bord als bedoeld in het vierde lid bevat de informatie, genoemd in artikel 12, eerste lid,
van de zwemwaterrichtlijn.
Artikel 10.34 (inhoud geluidbelastingkaart algemeen)
1.
De geluidbelastingkaarten hebben betrekking op:
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de geluidbelasting en de geluidbelasting Lnight van geluidgevoelige objecten, veroorzaakt door
a.
de in artikel 10.33 genoemde geluidbronnen in het kalenderjaar voorafgaand aan dat van de
vaststelling van de geluidbelastingkaart, en
b.
stille gebieden als bedoeld in de artikelen 4.26 en 4.27 die liggen in de nabijheid van wegen
en spoorwegen in beheer bij de provincie en het Rijk.
2.
De geluidbelastingkaart bevat een overzicht van de belangrijkste punten van die kaart.
§11.2.5. 10.2.5 Bodem
Artikel 11.48 (was artikel 16 Stortbesluit bodembescherming) [art. 20.6 Ow] 44910.35
(verzoek om gegevens stortplaatsen)
1.
Dit artikel is van toepassing op milieubelastende activiteiten die betrekking hebben op
het exploiteren van een stortplaats, als bedoeld in artikel 8.32.
2.
1.Het bevoegd gezag kan de exploitant van de stortplaats waarvoor opvoor 1 maart
19934501993 een vergunningomgevingsvergunning is verleend, verzoeken de bij het verzoek
aangegeven gegevens binnen een daarbij aangegeven termijn te verstrekken.
3.
2.Het verzoek kan alleen betrekking hebben op gegevens betreffendeover de
voorschriften genoemd in artikel 9.15, bedoeldin de artikelen 8.33 tot en met 9.308.47 van dit
besluit te verstrekken binnen een daarbij aangegeven termijn.
4.
3.De exploitant van de stortplaats verstrekt de gegevens die in het verzoek zijn
aangegeven, zo nodig na het verrichten van onderzoek.
Afdeling 11.3 Behoud van erfgoed
Artikel 11.49 (gegevensverzameling erfgoed) [art. 20.6 en 20.7 Ow]10.36 (elektronische
beschikbaarstelling eindonderzoek bodem)
[PM]
Afdeling 11.4 Natuur
[Gereserveerd]
Afdeling 11.5 Digitaal stelsel
[Gereserveerd]

448

Welke term dit moet zijn? Zwemlocatie, vgl. art 44g, waar het gaat om aangewezen locatie. Vgl art 12 rtl, die
term zwemwater gebruikt. Nb negatief zwemadvies en zwemverbod kunnen ook gelden voor niet aangewezen
locaties. Dan toch niet breder toepassingsbereik nodig? Bespreekpunt. Vgl ook artikel
449 Exacte plaats van dit artikel moet nog worden bepaald (Bkl, Ob, BAL).

450

Datum inwerkingtreding Stortbesluit bodembescherming
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HOOFDSTUK 12 BIJZONDERE ONDERWERPEN
Afdeling 12.1 Alarmeringswaarden Artikel
12.1 (alarmeringswaarden luchtkwaliteit)
[art. 19.10 Ow]
1.
De alarmeringswaarden voor de concentraties van verontreinigende stoffen in de buitenlucht,
worden als volgt vastgesteld:Als maatregelen als bedoeld in artikel 5.3, onder f, van het Besluit
activiteiten leefomgeving, zijn getroffen, stelt het bevoegd gezag voor het publiek relevante
informatie over die maatregelen voor een ieder elektronisch beschikbaar.
a.
voor zwaveldioxide: 500 µg/Nm3 als uurgemiddelde concentratie gedurende drie
achtereenvolgende uren, in gebieden van ten minste 100 km2,451

b.

Voor stikstofdioxide: 400 µg/Nm3 als een uurgemiddelde concentratie gedurende
drie achtereenvolgende uren, in gebieden met een oppervlakte van ten minste 100
km2,452

c.

Voor ozon: 1o. 180 µg/Nm3 als uurgemiddelde concentratie,453 2o. 240 µg/Nm3 als
uurgemiddelde concentratie,454
2.
De commissaris van de Koning wordt aangewezen als bestuursorgaan als bedoeld in artikel
19.10, tweede lid, van de wet voor de alarmeringswaarden, bedoeld in het eerste lid. 455
456

gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden pas beschikbaar gesteld nadat de juistheid van die
gegevens deugdelijk is vastgesteld.

§ 10.2.6 Emissies in lucht, water en bodem
§ 10.2.6.1 Monitoring en gegevensverzameling
Artikel 10.37 (aanwijzing bestuursorganen gegevensverstrekking PRTR-verordening)
Als instantie als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de PRTR-verordening wordt aangewezen het
bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in bijlage I bij die
verordening.
Artikel 10.38 (kwaliteitsbeoordeling PRTR-verslag)
1.
Het bestuursorgaan bedoeld in artikel 10.37, beoordeelt de kwaliteit van het PRTR-verslag,
bedoeld in artikel 5.10, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, uiterlijk op 30 juni van
het kalenderjaar volgend op het verslagjaar.
2.
Het bestuursorgaan kan uiterlijk op diezelfde datum verklaren dat de in het PRTR-verslag
niet voldot aan één of meer van de eisen, genoemd in paragraaf 5.3.1 van het Besluit activiteiten
leefomgeving.
3.
Het bestuursorgaan kan de afgifte van de verklaring voor ten hoogste drie maanden uitstellen.
Van het uitstel wordt uiterlijk op het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk mededeling
gedaan aan de exploitant.
4.
Het bestuursorgaan kan na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, of als toepassing is
gegeven aan het derde lid, na het tijdstip dat met toepassing daarvan is vastgesteld, alsnog
verklaren dat het PRTR-verslag niet voldoet aan de eisen, als:
a.
het verslag onjuiste of onvolledige gegevens bevat, of
b.
het verslag op een andere manier onjuist is, en degene die het verslag heeft ingediend, dat
weet of behoort te weten.
5.
De bevoegdheid, bedoeld in het vierde lid, vervalt vijf jaar na afloop van het verslagjaar.
Artikel 10.39 (niet tijdige indiening PRTR-verslag)
Als niet tijdig een PRTR-verslag is ingediend kan het bestuursorgaan uiterlijk op 30 september van het
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kalenderjaar volgend op het verslagjaar verklaren dat geen PRTR-verslag is ingediend.
Artikel 10.40 (inwerkingtreding verklaring niet voldoend of niet tijdig ingediend verslag)
1.
Een besluit als bedoeld in artikel 10.38, tweede en vierde lid of artikel 10.39 treedt in werking
met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag waarop het besluit bekend
is gemaakt.
2.
Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Artikel 10.41 (verstrekken gegevens aan Onze Minister)
1.
Het bestuursorgaan verstrekt de gegevens, bedoeld in artikel 5.10, eerste en tweede lid, van
het
Besluit activiteiten leefomgeving, na de kwaliteit daarvan te hebben beoordeeld, telkens uiterlijk op
30 september van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar in elektronische vorm aan Onze
Minister.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing:
a.
op gegevens waarover het bestuursorgaan heeft verklaard dat ze niet aan één of meer van
de eisen, genoemd in paragraaf 5.3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving voldoen, en
b.
als het bestuursorgaan heeft verklaard dat geen PRTR-verslag is ingediend.
3.
In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, meldt het bestuursorgaan uiterlijk op het tijdstip,
bedoeld in het eerste lid, aan Onze Minister dat een verklaring als bedoeld in het tweede lid, onder
a, respectievelijk b, is afgegeven.
4.
In afwijking van het derde lid wordt de verklaring niet eerder gemeld dan nadat het betrokken
besluit in werking is getreden.

Artikel 10.42 (geheimhouding gegevens)
1.
Het bestuursorgaan kan, op verzoek van de exploitant of ambtshalve, beslissen dat bepaalde
in een PRTR-verslag opgenomen gegevens niet aan Onze Minister worden verstrekt. Artikel 10 van
de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing.
2.
Een ambtshalve besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk op 30 september van
het kalenderjaar volgend op het verslagjaar genomen.
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid treedt in werking met ingang van de dag waarop vier
weken zijn verstreken sinds de dag waarop het besluit is bekend gemaakt. Als gedurende die
termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Artikel 10.43 (handelwijze bij geheim gehouden gegevens)
1.
Als het bestuursorgaan heeft beslist bepaalde in het PRTR-verslag opgenomen gegevens niet
aan Onze Minister te verstrekken, deelt het uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar volgend op
het verslagjaar aan Onze Minister mee:
a.
welk type informatie geheim is gehouden, en
b.
de uitzonderingsgrond uit artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur die is toegepast.
2.
De mededeling bevat een samenvatting van de motivering van de beslissing.
3.
Als de mededeling betrekking heeft op de naam van een verontreinigende stof, wordt de
naam aangegeven van de groep verontreinigende stoffen waartoe de geheimgehouden
verontreinigende stof behoort. De naam wordt in het PRTR opgenomen en aangeduid in
overeenstemming met bijlage 5 bij het Besluit activiteiten leefomgeving.
4.
In afwijking van artikel 10.41, eerste lid, worden gegevens waarvoor een verzoek als bedoeld
in
artikel 10.42, eerste lid, is afgewezen, niet eerder verstrekt dan nadat het betrokken besluit in
werking is getreden.
§ 10.2.6.2 Gegevensbeheer en toegang tot gegevens
Artikel 10.44 (PRTR)
1.
Er is een PRTR dat gegevens bevat over de uitstoot en overbrenging van
verontreinigende stoffen.
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2.
Het PRTR wordt beheerd door Onze Minister en is voor een ieder langs elektronische weg
toegankelijk.
Artikel 10.45 (minimale inhoud PRTR)
1.
Het PRTR bevat:
a.
de in overeenstemming met artikel 10.41 aan Onze Minister verstrekte gegevens en
gemelde verklaringen, en
b.
gegevens over emissies vanuit diffuse bronnen als bedoeld in artikel 2, negende lid, van het
PRTR-protocol, voor zover die gegevens bij Onze Minister aanwezig zijn, die gegevens een voldoende
mate van ruimtelijke detaillering bezitten en het opnemen van die gegevens in het PRTR uitvoerbaar
is.
2.
Als in het PRTR gegevens over emissies vanuit diffuse bronnen worden opgenomen, wordt
ook de methode aangegeven waarmee die gegevens zijn vergaard.
3.
Als het bestuursorgaan in het PRTR-verslag opgenomen gegevens met toepassing van artikel
10.43 niet aan Onze Minister heeft verstrekt staat in het PRTR:
a.
het type informatie dat geheim is gehouden,
b.
de uitzonderingsgrond uit artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur op grond waarvan
tot geheimhouding is besloten, en
c.
de samenvatting van de motivering van de beslissing waarbij tot geheimhouding is besloten.
Artikel 10.46 (openbaar maken van gegevens en verklaringen)
Onze Minister maakt de gegevens en verklaringen, bedoeld in artikel 10.45, uiterlijk op 31 maart
van het tweede kalenderjaar volgend op het verslagjaar per verslagjaar openbaar via het PRTR.

Artikel 12.2 (alarmeringswaarden hoogwaterstanden)457 [art. 19.10 Ow]
[Gereserveerd]

Afdeling 12.2 Calamiteitenplannen10.3 Behoud van werelderfgoed

Artikel 12.3 (calamiteitenplannen) [art. 2.25, eerste lid, onder a, onder 6 en 19.14
Ow]45810.47 (register omgevingsvergunningen rijksmonumentenactiviteit)
1.

Het door de waterbeheerder vast te stellen calamiteitenplan, bedoeld in artikel 19.14 van de
wet, bevat ten minste:Het college van burgemeester en wethouders en, voor zover een
rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument is gelegen buiten het provinciaal en
gemeentelijk ingedeeld gebied, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdt een
openbaar register bij dat
gegevens bevat over omgevingsvergunningen voor een rijksmonumentenactiviteit.
2.
Het register bevat de volgende gegevens:
a.
een overzicht van de soorten calamiteiten die zich in de watersystemen of onderdelen daarvan
kunnen voordoen, waaronder een inventarisatie van de daarmee gepaard gaande risico’s,de datum
van de omgevingsvergunning,
b.
een overzicht van te nemen maatregelen, met inbegrip van de maatregelen die voortkomen
uithet kenmerk van de omgevingsvergunning,
de voor de desbetreffende watersystemen geldende overstromingsrisicobeheerplannen, en het
beschikbare materieel, benodigd om de onderscheidene calamiteiten het hoofd te bieden,
c.
een overzicht van de diensten, instanties en organisaties, die bij gevaar kunnen worden
ingeschakeld,de locatie van het rijksmonument of voorbeschermd rijksmonument waarop de
omgevingsvergunning betrekking heeft en de relevante kadastrale gegevens van die locatie, en d.
de aard van de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is verleend.
d.
een beschrijving van het moment en de wijze van het door de beheerder informeren van
burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio’s van de gemeenten waarbinnen de
457

In het kader van de invoeringswet wordt dit onderdeel ingevuld.
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watersystemen of onderdelen daarvan zijn gelegen,

e.

een schema van de calamiteitenorganisatie van de
beheerder, f. een meld- en alarmeringsprocedure,

g.

een overzicht waaruit blijkt op welke wijze de beheerder de kwaliteit van de
calamiteitenorganisatie waarborgt.

451

Huidig vgl. voorschr. 1.3 Bijlage 2 Wm (alarmdrempel).
Huidig voorschr. 2.4 Bijlage 2 Wm (alarmdrempel).
453
Huidig vgl. voorschr. 8.3 Bijlage 2 Wm (de enige informatiedrempel – geen alarmdrempel).
454
Huidig vgl. voorschr. 8.4 Bijlage 2 Wm (alarmdrempel). Nader bezien: Klopt het dat we hier kunnen volstaan met
2 waarden voor dezelfde verontreinigende stof, zonder specificatie, terwijl o.g.v. art. 19.11 bij min.reg. wordt
bepaald dat de één leidt tot info voor bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen en de ander tot bredere info?
455 Huidig vgl. art. 5.18, lid 1, Wm. Lid 2 wordt bij min.reg. geregeld (mededeling wanneer overschrijding van
452

een alarmdrempel voorkomt in samenhang met overschrijding van een i omgevingswaarde).
456
Bevel sluiting art. 43 Wet LUVO wordt geregeld bij min.reg. ogv art. 19.10, lid 3.
458
Artikel 5.3 Waterbesluit.

3.
De gegevens, bedoeld in het tweede lid, worden in het register opgenomen binnen een week
na de dag waarop een omgevingsvergunning is verleend.
Artikel 10.48 (rapportageverplichting werelderfgoed)
1.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt periodieke inlichtingen
als bedoeld in artikel 29 van het Werelderfgoedverdrag aan het Werelderfgoedcomité.
2.
De instantie die of het bestuursorgaan dat in het managementplan als bedoeld in de
Operational guidelines for the implementation of te World Heritage Convention is aangewezen als
siteholder verstrekt aan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op verzoek de
benodigde gegevens.
Artikel 10.49 (gegevensverstrekking activiteiten die werelderfgoed kunnen aantasten)
1.
De bestuursorganen belast met de uitoefening van taken en bevoegdheden krachtens de wet
en de instantie die en het bestuursorgaan dat in het managementplan als bedoeld in de Operational
guidelines for the implementation of te World Heritage Convention is aangewezen als siteholder die
op de hoogte zijn van een voornemen om een activiteit te verrichten die de uitzonderlijke universele
waarde van een werelderfgoed kan aantasten, stellen Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voordat zich onomkeerbare gevolgen
kunnen voordoen, op de hoogte.
2.
De verplichting voor de bestuursorganen belast met de uitoefening van taken en
bevoegdheden krachtens de wet geldt als het werelderfgoed op hun grondgebied is gelegen of als de
uitoefening van een taak of bevoegdheid de uitzonderlijke universele waarde van een werelderfgoed
kan aantasten.

Afdeling 10.4 Natuur
[Gereserveerd]
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HOOFDSTUK 13 OVERGANGSRECHT
Het overgangsrecht zal worden meegenomen in het Invoeringsbesluit. Vraagstukken die betrekking
hebben op het overgangsrecht en meer specifiek de noodzaak, inhoud, vormgeving en plaats
daarvan, zullen dus bij het Invoeringsbesluit aan de orde komen.11 DIGITAAL STELSEL
OMGEVINGSWET
[Gereserveerd]
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HOOFDSTUK 1412 SLOTBEPALINGEN

Artikel 14.112.1 (inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 14.212.2 (citeertitel)
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kwaliteit 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,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST,

DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST,
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BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DIT BESLUIT (BEGRIPPEN)459460

A.

Begrippen

1.
Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij
anders bepaald, verstaan onder:
aardgas461:

a.

drooggas dat bij een temperatuur van –200 oC onder atmosferische druk geen vloeistoffractie
meer afscheidt van het gas en met een dichtheid van 0,82 kg/m3en een calorische waarde van ten
hoogste 36,4 MJ/m3,

b.

natgas dat naast aardgas ook condensaat bevat met een Condensaat-Gas Ratio kleiner dan
of gelijk aan 80 m3/1.000.000 m3, en zuurgas dat naast aardgas minder dan 4,3%
zwavelwaterstof bevat,
c.
hoogcalorisch aardgas,

d.

voor zover dit aardgas niet vloeibaar wordt getransporteerd en geen componenten bevat

met toxische of explosieve effecten; 462
aardolieproduct:

a.
b.
c.

aardolie,
aardgasolie,

vloeibaar
aardolieproduct, en d. derivaat,
voor zover dit geen
componenten bevat met
toxische of explosieve effecten;
463

abnormale situatie: 464 gebeurtenis of combinatie van gebeurtenissen die de zwemwaterkwaliteit
op de betrokken locatie beïnvloedt en die zich naar verwachting gemiddeld niet meer dan eens in
de vier jaar zal voordoen;
actieplan: actieplan geluid als bedoeld in artikel 8 van de richtlijn omgevingslawaai; activiteit: activiteit
als bedoeld in de bijlage bij art 1.1. van de wet; 465466
activiteit met complexe externe veiligheidsrisico’s: activiteit als bedoeld in artikel 3.39;bijlage
VIIa bij dit besluit; activiteit met externe veiligheidsrisico’s: activiteit als bedoeld in bijlage VII
bij dit besluit;
activiteit met externe veiligheidsrisico’s: activiteit als bedoeld in artikel 3.38; afgewerkte olie:
afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen; 467 afvalvoorziening:
terrein als bedoeld in artikel 3, onder 15, van de richtlijn winningsafval waar alleen
winningsafvalstoffen worden gestort of verzameld, afvalvoorziening categorie A: afvalvoorziening,
welke door het bevoegd gezag is ingedeeld in categorie A, in overeenstemming met de criteria gesteld
in bijlage III bij de richtlijn winningsafval en de criteria bedoeld in de artikelen 1 tot en met 9 van de
beschikking nr. 2009/337/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 april 2009
tot vaststelling van de criteria voor de indeling van afvalvoorzieningen in overeenstemming met bijlage
III bij Richtlijn
459

Zie ook art 1.1 Bkmw 2009. Bereik bepaling irt Bkl en mr tzt nog bekijken.
Pm aanvullen Bor, Wm, Wabo etc
461
N.B. vervalt hier als voor het aanwijzen van risicovolle activiteiten (bijlage VIII) verwezen kan worden naar
het Omgevingsbesluit/BAL. Idem voor aardolieproduct etc.
462 Nader bezien waar “voor zover” precies op slaat.
460

463

Nader bezien: beter aardoliederivaat? “derivaat” van wat?

464

Deze definities komen grotendeels voort uit de EU-richtlijn zwemwater. T.z.t. bezien welke definities hier apart
moeten worden opgenomen of in de tekst kunnen worden geïntegreerd, of zij ook in andere clusters of andere
aspecten van de fysieke leefomgeving binnen het Bkl voorkomen en zo ja, in welke betekenis. Is uitgangspunt
uitschrijven of verwijzen? Vraag HBJZ.
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465

NB in het Ob worden de vergunningplichtige activiteiten aangewezen. Nog bezien of per paragraaf wordt

bepaald voor welke activiteiten welke regels gaan gelden. Ook bezien hoe dit zich verhoudt tot algemene
paragraaf waarin de regels kunnen komen te staan die voor alle activiteiten kunnen gelden (de “art 2.14 Wabo
paragraaf”). Ook relevant i.v.m. OBM, begrip mijnbouwwerk en IPPC-installatie, die in huidige wetgeving wordt
gebruikt. Pm cluster 1. Toepassingsbereik van Bkl-regels daarop aanpassen.
466 Ook moet worden bekeken hoe installatiebegrip terugkomt in Ob. Huidig inzicht: installatie wordt als
specifieke activiteit benoemd. De definitie van artikel 1, onder 3 van de RIE kan hierbij helpen. PM cluster 1.
467
Art. 1 Activiteitenbesluit. Nodig voor risicovolle activiteit. Besluit inzamelen afvalstoffen gaat nog niet mee.

2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van
winningsindustrieën (PbEU L 102);
ADR: ADR als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving;
ADR-klasse: ADR-klasse als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving;
asbest: asbest, zoals bedoeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
badseizoen: periode als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de zwemwaterrichtlijn;
basisnet: basisnet als bedoeld in artikel 11 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
BBT-conclusies: document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld in
overeenstemming met artikel 13, vijfde lid en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële
emissies468; beheergebied: bij dit besluit aangewezen gebied waar een overheid de taak heeft een
onderdeel van de fysieke leefomgeving te beheren; beheersmaatregelen: maatregelen als bedoeld
in artikel 2, zevende lid, van de zwemwaterrichtlijn die met betrekking tot zwemlocaties worden
genomen; belangrijke luchthaven: belangrijke luchthaven als bedoeld in artikel 3, onder p, van de
richtlijn omgevingslawaai; belangrijke spoorweg: belangrijke spoorweg als bedoeld in artikel 3,
onder o, van de richtlijn; beheerplan Natura 2000: beheerplan als bedoeld in artikel 3.8, derde lid,
en 3.9, derde lid, van de wet;
omgevingslawaai
beperkt kwetsbaar gebouw: gebouw dat beperkt kwetsbaar is voor externe veiligheidsrisico’s als
bedoeld in bijlage VI, onder A, bij dit besluit;
belangrijke weg: belangrijke weg als bedoeld in artikel 3, onder n, van de richtlijn omgevingslawaai;
beperkt kwetsbare functie: functielocatie: locatie die beperkt kwetsbaar is voor externe
risicoveiligheidsrisico’s als
bedoeld inartikel 3 van bijlage IV bij dit besluit; bijlage VI, onder B, bij dit besluit;
beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat
werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;469
beschikbare grondwatervoorraad: beschikbare grondwatervoorraad als bedoeld in artikel 2, onder
27, van de kaderrichtlijn water;
bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van
wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.
bestbeste beschikbare technieken: het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium
van de activiteiten en exploitatiemethoden waarbij de praktische bruikbaarheid van speciale
technieken om het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden en andere vergunningsvoorwaarden te
vormen is aangetoond, met als doel emissies en effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen of,
wanneer dit niet mogelijk is, te beperken:

a) „technieken”: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie
wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld,
a.

ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld;
b.
„beschikbare”: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten in

b)

„beschikbare”: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten
in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken industriële context
kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op het
grondgebied van de betrokken lidstaatwel of niet binnen Nederland worden toegepast of
geproduceerd, mits zij voor de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn;, en
c.

c)

„beste”: het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen
niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel;
bescherming van het milieu in zijn geheel;
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bijbehorend bouwwerk:
een aanbouw:
een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag al dan niet met
kap, een geheel vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig,
(constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling)
als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan en in een directe verbinding staat met het
hoofdgebouw, een toevoeging van een afzonderlijke ruimte inhoudt en uit minimaal 2 gesloten
wanden bestaat; een aangebouwd bijbehorend bouwwerk: een met het hoofdgebouw verbonden
grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag al dan niet met kap, een geheel vormend met het
hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig,
bewaarplaats voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik: bewaarplaats voor
vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit
activiteiten leefomgeving;
bijeenkomstfunctie: bijeenkomstfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken
leefomgeving; bijeenkomstfunctie voor kinderopvang: bijeenkomstfunctie voor
kinderopvang als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
brandaandachtsgebied: locatie met een risico op fakkelbrand of plasbrand als bedoeld in
artikel
5.11, eerste en tweede lid;
bufferbewaarplaats voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik:
bufferbewaarplaats voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik als bedoeld in
bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving; buisleiding van nationaal belang: buisleiding als
bedoeld in artikel 5.76;
468

Deze definitie komt overeen met die van art 1.1 Bor. Wijkt af van rtl-bepaling. Voorkeur voor deze bepaling
ivm leesbaarheid. Check domein/pt.
469 Begripsomschrijving overgenomen van artikel 1.1 Waterwet

celfunctie: celfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
concentratiegebied: concentratiegebied Zuid of concentratiegebied Oost als aangegeven in bijlage I
bij de Meststoffenwet of een als zodanig bij omgevingsplan aangewezen gebied;
(constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling)
als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan en niet in een directe verbinding staat met het
hoofdgebouw, een toevoeging van een afzonderlijke ruimte inhoudt en uit minimaal 2 gesloten
wanden bestaat; een vrijstaand bijbehorend bouwwerk:
een vrijstaand gebouw dat zowel in bouwkundig (constructie) architectonisch en/of ruimtelijk
visueel (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan
het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en uit minimaal 2 gesloten wanden bestaat; 470
binnenwateren: binnenwateren als bedoeld in artikel 2, onder 3, van de kaderrichtlijn water;
biotataxon: biotataxon als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de richtlijn prioritaire stoffen;
bodembedreigende stof: stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van
de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen; 471
brandbare stof: ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stof, niet zijnde aardgas of
aardolieproduct;472
brandbare gevaarlijke stof: gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof die met lucht van normale
samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, nadat de bron die de ontsteking
heeft veroorzaakt, is weggenomen;
buisleiding van nationaal belang: leiding die deel uitmaakt van een landelijk hoofdnetwerk van
leidingen, niet zijnde een leiding voor het vervoer van stoffen in verband met het opsporen of
winnen van delfstoffen, en die is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoer van :

a.

aardgas, voor zover die leiding een druk heeft van ten minste 40 bar en een diameter heeft
van ten minste 45,7 centimeter, of
b.
gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 2, onder 29, van de kaderrichtlijn water 473, anders dan
aardgas;
buisleidingenstrook: strook die dient voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang;
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CMR-stof: stof of preparaat die volgens bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG geclassificeerd is als
Kankerverwekkend categorie 1 of 2 of als Mutageen categorie 1 of 2 of als «Voor de voortplanting
giftig» categorie 1 of 2;
dierenverblijf: dierenverblijf als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving;
dierlijke meststoffen: dierlijke meststoffen als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving;
digestaat: digestaat als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving:
dikke fractie: dikke fractie als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving;
drijfmest: drijfmest als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving;
deelstroomgebied: deelstroomgebied als bedoeld in artikel 2, onder 14, van de kaderrichtlijn water;
drempelwaarde: drempelwaarde als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de grondwaterrichtlijn;dunne
fractie: dunne fractie als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving;
ecologische toestand: ecologische toestand als bedoeld in artikel 2, onder 21, van de kaderrichtlijn
water; erfgoed van uitzonderlijke universele waarde: gebied als bedoeld in artikel PM;
emissiegrenswaarde: de massa, gerelateerd aan bepaalde specifieke parameters, de concentratie
en/of het niveau van een emissie
emissiegrenswaarde: emissiegrenswaarde als bedoeld in de bijlage bij artikel 1.1 van de wet
die gedurende een of meer vastgestelde perioden niet mogen worden overschreden; bijlage
I bij het Besluit activiteiten leefomgeving;
exploitant: elke natuurlijke of rechtspersoon die de installatie, de stookinstallatie, de
afvalverbrandingsinstallatie, of de afvalmeeverbrandingsinstallatie geheel of gedeeltelijk exploiteert
of de controle daarover heeft, of, als de nationale wetgeving in die mogelijkheid voorziet 474, aan wie
de economische beschikkingsmacht over de technische werking van de installatie is overgedragen;
explosieaandachtsgebied: locatie met een risico op een explosie als bedoeld in artikel 5.11, derde
overgedragen;

470

PM EB: akkoord met deze begripsomschrijving?
Vgl. art. 1 Activiteitenbesluit. Nodig voor activiteit met externe veiligheidsrisico's. Nader bezien: ook definitie
NRB uit Activiteitenbesluit overnemen (evt. 1 lijst met definities).
472
N.B. Van meervoud naar enkelvoud herschreven. “stoffen die zijn geclassificeerd als” is vervallen.
473
PM EB/HBJZ: checken of deze verwijzing klopt. Zie ook begripsomschrijving gevaarlijke stoffen in Bkl.
474
Verwijzing opnemen naar waar dit in Ow/andere wetgeving wordt geregeld.
471

fijn stof (PM10): deeltjes met aerodynamische diameter van ten hoogste 10 µm;475
fijnere fractie van fijn stof (PM2,5): deeltjes met een aerodynamische diameter van ten hoogste 2,5 µm
lid;
gebruiksfunctie: gebruiksfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving.
gebruiksgebied: gebruikgebied als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving.
geluidbelasting Bs,dan: geluidbelasting op een plaats over alle dag-, avond- en nachtperioden van
een jaar, berekend in overeenstemming met de bij ministeriële regeling aangewezen
berekeningsmethode voor schietgeluid;
geluidbelasting Lden: geluidsbelasting op een plaats en door een bron over alle perioden van 07.00–
19.0 geluidbelasting: geluidbelasting in Lden, als bedoelduur, van 19.00–23.00 uur en van 23.00–
07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, vanbij de richtlijn
omgevingslawaai.;
geluidbelasting Lnight: geluidbelasting op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van
geluidbelasting Lnight: geluidbelasting op een plaats over alle perioden van 23.00 tot
23.00
07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 2, vanbij de richtlijn omgevingslawaai
[art. 8a.45, derde lid, Wet luchtvaart, art. 2 Regeling omgevingslawaai luchtvaart]
geluidbelastingkaart: geluidbelastingkaart als bedoeld in als bedoeld in artikel 20.17, eerste lid,
van de wet; geluidgevoelig gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 5.42, tweede lid, van dit
besluit;
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geluidgevoelige objecten: 10 gebouwen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen,
verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven,
20. terreinen: woonwagenstandplaatsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de
Huisvestingswet en in het omgevingsplan toegedeelde ligplaatsen voor woonschepen.
gevaarlijke afvalstoffen: gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet
milieubeheer; gevaarlijke stoffen:476locatie: locatie als bedoeld in artikel 5.42, derde lid, van dit
besluit; geluidgevoelige ruimte: verblijfsruimte of verblijfsgebied in een geluidgevoelig gebouw;
geurgevoelig gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 5.56, tweede lid, van dit besluit;
geurgevoelige locatie: locatie als bedoeld in artikel 5.56, derde lid, van dit besluit;
gevaarlijke stof: gevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR of RID, tenzij in
dit besluit anders is bepaald; gezondheidszorgfunctie: gezondheidszorgfunctie als bedoeld in bijlage I
bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
gevaarlijke stoffen: gevaarlijke stoffengifwolkaandachtsgebied: locatie met een risico met een
giftige stof als bedoeld in artikel 2, onder 29, van de kaderrichtlijn water5.11, vierde lid; goed
ecologisch potentieel: goed ecologisch potentieel als bedoeld in artikel 2, onder 23, van de
kaderrichtlijn water; goede chemische toestand van grondwater: goede chemische toestand
van grondwater als bedoeld
in artikel 2, onder 25, van de kaderrichtlijn water;
goede chemische toestand van oppervlaktewater: goede chemische toestand van oppervlaktewater
als bedoeld in artikel 2, onder 24, van de kaderrichtlijn water; goede ecologische toestand: goede
ecologische toestand als bedoeld in artikel 2, onder 22, van de
kaderrichtlijn water;goede grondwatertoestand: goede grondwatertoestand als bedoeld in artikel 2,
onder 20, van de kaderrichtlijn water; goede kwantitatieve grondwatertoestandtoestand: goede
kwantitatieve grondwatertoestandtoestand als bedoeld in artikel 2, onder 28, van de kaderrichtlijn
water; goede oppervlaktewatertoestand: goede oppervlaktewatertoestand als bedoeld in artikel 2,
onder
18, van de kaderrichtlijn water; grondwater: grondwater als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de
kaderrichtlijn water; 477 grondwatertoestand: grondwatertoestand als bedoeld in artikel 2, onder 19,
van de kaderrichtlijn water; grootschalige elektriciteitsopwekking: elektriciteitsproductie met een of
meer
elektriciteitsproductie-installaties met een gezamenlijk vermogen van ten minste 500 MW en de
daarmee verbonden werken en infrastructuur, uitgezonderd elektriciteitsproductie-installaties die
elektriciteit opwekken door splijting of versmelting van atoomkernen en uitgezonderd
elektriciteitsproductie-installaties die elektriciteit opwekken door middel van windenergie;
hoofdweg: een auto- of autosnelweg van nationaal belang;

475

Huidig vgl. art. 5.7 Wm en art. 2, lid 18 rl. De Wm voegt "in de buitenlucht voorkomende" toe, hoewel de rl deze
zinsnede niet noemt. Dat het om deeltjes in de buitenlucht gaat, blijkt al uit de omgevingswaarden. ‘Fijn stof’ sluit
beter aan bij het spraakgebruik (sites rijk, brieven aan Kamer). De monitoringsmethode hoort niet in de definitie.
De in de rl. genoemde referentiemethode is in de definitie in de Wm ook al weggelaten. Alleen die diameter is
gewoon een fysieke eigenschap. Het gaat eigenlijk om ‘Particulate Matter’. De Wm spreekt van "stofdeeltjes", maar
de rl gewoon over "deeltjes".
476 Nader bezien: verschillende betekenis in BRZO en Titel 12.2 Wm en kaderrichtlijn water. Mogelijk op te
lossen via inhoudelijke norm.
T.i: grondwater is al gedefinieerd in Ow.

477

de kaderrichtlijn water;
hoogspanningsnet: net met een spanning van ten minste 220 kV en de daarin aanwezige schakel- en
transformatorstations en andere hulpmiddelen; hoogspanningsverbinding: verbinding met een
spanning van ten minste 220 kV en de daarmee verbonden schakel- en transformatorstations en
andere hulpmiddelen;
industriefunctie: industriefunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

inerte afvalstoffenwinningsafvalstoffen: onbrandbare afvalstoffenwinningsafvalstoffen die
geen significante fysische, chemische of biologische veranderingen ondergaan en die voldoen
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aan de criteria, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de beschikking inert afval;
insluitsysteem: een of meer toestellen, waarvan de eventuele onderdelen blijvend met elkaar
in
open verbinding staan en die bestemd zijn om een of meer stoffen te omsluiten, waarbij een
verlies van inhoud niet leidt tot het vrijkomen van significante hoeveelheden gevaarlijke stof uit
andere toestellen;478
intercalibratiebeschikking: beschikking van de Europese Commissie van 30 oktober 2008 tot
vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringssystemen van de lidstaten die het
resultaat zijn van de intercalibratie, in overeenstemming met richtlijn 2000/60/EG van het
Europees Parlement en de Raad (PbEU L 332);
jachthaven: haven die naar zijn aard en inrichting bedoeld en geschikt is voor het in hoofdzaak
aanleggen of aangelegd houden van pleziervaartuigen;
instandhoudingsdoelstellingen: instandhoudingsdoelstellingen als bedoeld in artikel 2.1, vierde lid,
van de Wet natuurbescherming; ippc-installatie: ippc-installatie als bedoeld in bijlage I bij het
Besluit activiteiten leefomgeving;
kernenergiecentrale: elektriciteitsproductie-eenheid waar elektriciteit wordt opgewekt met behulp
van splijting of versmelting van atoomkernen;
kortstondige zwemwaterverontreiniging: microbiologische besmetting als bedoeld in bijlage I, kolom
A, van de zwemwaterrichtlijn met duidelijk aantoonbare oorzaken waarvan normaliter niet wordt
verwacht dat zij de zwemwaterkwaliteit langer zal aantasten dan 72 uur vanaf het begin van de
aantasting en waarvoor het bevoegd bestuursorgaan in overeenstemming met bijlage II van de
zwemwaterrichtlijn procedures voor de voorspelling en de aanpak heeft vastgesteld; kunstmatig
oppervlaktewaterlichaam: een door menselijke activiteiten tot stand
gekomen479oppervlaktewaterlichaam dat op grond van artikel 3.x of 3.y is aangewezen in het
nationale waterprogramma of het regionale waterprogramma;
kwetsbare functie: functie die kwetsbaar is voor risico’s als bedoeld in 2 van bijlage IV bij dit
besluit; kustwateren: kustwateren als bedoeld in artikel 2, onder 7, van de kaderrichtlijn water;
kwantitatieve grondwatertoestand: kwantitatieve grondwatertoestand als bedoeld in artikel 2,
onder 26, van de kaderrichtlijn water;
jaargemiddelde: gemiddelde over de daggemiddelde concentraties in een kalenderjaar;
landelijke spoorweg: een spoorweg van nationaal belang;
landelijk hoofdnetwerk van leidingen: provinciegrensoverschrijdend netwerk van leidingen dat is
bestemd of wordt gebruikt voor vervoer over lange afstand;
licht ontvlambare stof: stof als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van het Besluit verpakking en
aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten;480 LPG: mengsel, bestaande uit hoofdzakelijk481
propaan, propeen, butanen en butenen
kantoorfunctie: kantoorfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving.
kwetsbaar gebouw: gebouw dat kwetsbaar is voor externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in bijlage VI,
onder C, bij dit besluit; kwetsbare locatie: locatie die beperkt kwetsbaar is voor externe
veiligheidsrisico’s als bedoeld in
bijlage VI, onder D, bij dit besluit;
landbouwhuisdier: landbouwhuisdier als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving;
lichte industriefunctie: lichte industriefunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken
leefomgeving; logiesfunctie: logiesfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken
leefomgeving;
logiesgebouw: logiesgebouw als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
mariene strategie voor de Noordzee: strategie als bedoeld in artikel 5 van de kaderrichtlijn mariene
strategie ten aanzien vanvoor de Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve
economische zone; maritieme ruimtelijke planning: proces in het kader waarvan menselijke
activiteiten in mariene gebieden worden geanalyseerd en georganiseerd om ecologische,
481

Nader bezien: ‘hoofdzakelijk’ is wat vaag (vervalt als in bijlage VIII verwezen wordt naar Ob/BAL).

177

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

economische en sociale doelstellingen te bereiken;
matrix: matrix als bedoeld in artikel 2, onder 1, van de richtlijn prioritaire stoffen;
meer: meer als bedoeld in artikel 2, onder 5, van de kaderrichtlijn water;

478

Nader bezien: ‘insluitsysteem’ geschrapt waar dit onderdeel was van de definitie zelf.
NB: eerste toevoeging is letterlijke Krw-tekst. Verder term oppervlaktewaterlichaam definitie komt niet
overeen met die van de KRW. Bespreekpunt.
480 Nader bezien: Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten wijst alleen ‘licht
479

ontvlambaar’ aan categorie. Zonder ‘stof’ definiëren?

maritiem ruimtelijk plan: maritiem ruimtelijk plan als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onder d,
van de wet;
maximaal geluidsniveau LAmax: maximaal geluidsniveau als vastgesteld en beoordeeld volgens de
bij ministeriële regeling aangewezen rekenmethode;
meststoffen groep 2: vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als bedoeld in
publicatie nr. 7 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, gepubliceerd onder verantwoordelijkheid
van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Verkeer en Waterstaat,
getiteld ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’, uitgave 2007; 482 milieuzorgsysteem:
een systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk 483 voor het milieu veroorzaakt, te
monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te
verminderenmilieubelastende installatie: installatie als bedoeld in bijlage I bij het Omgevingsbesluit;
milieuverontreiniging: de directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen,
trillingen, warmte of geluid in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit
van het milieu kan aantasten, schade kan toebrengen aan materiële goederen, dan wel ?of de
belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik kan aantasten of in de weg kan
staan; militair object: de infrastructuur of een andere voorziening die noodzakelijk is voor de
landsverdediging en de nationale veiligheid die bedoeld is voor een activiteit die verband houdt met
a. een zeehavenmotorvoertuig: op grond van de Wegenverkeerswet 1994 aangeduid motorvoertuig;

b.
c.

gereedstelling en verblijf;

bran
dstof d.
munitie; e.
radar;
f.
zenden of ontvangen;

g.
h.
i.

schieten;
oefenen;
een militaire luchthaven.

nationaal waterprogramma: nationaal waterprogramma, als bedoeld in artikel 3.8, tweede lid,
onder d, van de wet; Nederlandse mariene wateren: Nederlandse territoriale zee, Nederlandse
exclusieve economische zone en kustwateren als bedoeld in artikel 2, onder 7, van de
kaderrichtlijn water; NTA 9065: Nederlands Technische Afspraak ‘Luchtkwaliteit - Geurmetingen
- Meten en rekenen
natuurnetwerk Nederland: stelsel van natuurgebieden van internationaal of nationaal belang dat
strekt tot de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten; nieuwe bebouwing:
oprichten van bouwwerken, anders dan het vervangen van bouwwerken door bouwwerken van
gelijke omvang;484
Nm3: normaal kubieke meter bij 293 K en 101,3 kPa Pascal en betrokken op droge lucht; 485
geur ‘, NTA 9065:2012;
onderwijsfunctie: onderwijsfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken
483

Verwijzing naar inrichting en mijnbouwwerk wijzigen naar activiteit/categorie van activiteiten. PM cluster 1.
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leefomgeving; overstromingsrisicobeheerplan: overstromingsrisicobeheerplan als
bedoeld in artikel 3.9, tweede
lid, onder b, van de wet;
oppervlaktewater: oppervlaktewater als bedoeld in artikel 2, onder 1, van de kaderrichtlijn water;
oppervlaktewatertoestand: oppervlaktewatertoestand als bedoeld in artikel 2, onder 17, van de
kaderrichtlijn water; overgangswater: overgangswater als bedoeld in artikel 2, onder 6, van de
kaderrichtlijn water;
overstromingsrisicobeheerplan: PM;
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percolaat: vloeistof die uit de gestorte vaste afvalstoffen of andere vaste stoffen komt of daarmee in
contact is geweest; prioritaire stoffen: prioritaire stoffenPGS: PGS als bedoeld in bijlage 1 bij het
Besluit activiteiten leefomgeving;
programma van maatregelen mariene strategie: programma van maatregelen mariene strategie als
bedoeld in artikel 2,3.9, tweede lid, onder 30,c, van de kaderrichtlijn waterwet; plaatsgebonden
risico: kans als bedoeld in artikel 5.3,5.5, tweede lid;
PM10: fijnstof deeltjes met aerodynamische diameter van ten hoogste 10 µm; PM2,5: fijnstof
deeltjes met een aerodynamische diameter van ten hoogste 2,5 µm; proliferatie van
cyanobacteriën: ophoping van cyanobacteriën in de vorm van bloei, tapijt of drijflaag; PRTR:
register als bedoeld in artikel 20.11, onder a, van de wet;
drijflaag;

482

Vgl. art. 1 Revi. Nader bezien of ‘PGS’ hier wordt gedefinieerd (vervalt als in bijlage VIII verwezen wordt
naar Ob/BAL).
484
Overgenomen van definitie uit artikel 2.3.1. Barro. PM EB: nagaan of opnemen van dit begrip nog wel nodig is, gelet
op regeling overgangsrechtelijke situaties.
485 Definiëring nader bezien in relatie tot Nm3 voor aardgas. Onderhavige Nm3 geldt voor lucht.
Art. 3.5 en 5.19 Activiteitenregeling gebruiken deze schrijfwijze ook, zonder definiëring. Art. 1.1
Activiteitenbesluit regelt Nm3 als: afgashoeveelheid bij 273,15 Kelvin en 101,3 kilo Pascal en betrokken op
droge lucht), en gebruikt daarnaast ook Nm3 bij emissiegrenswaarden.

propaan: product, hoofdzakelijk bestaande uit propaan en propeen, met geringe hoeveelheden
ethaan, butanen en butenen, voor zover de dampspanning bij 343 Kelvin (70 graden Celsius) ten
hoogste 3100 kilopascal (31 bar) bedraagt; 486
PRTR-verslag: verslag als bedoeld in artikel 5.8 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
pyrotechnisch artikel voor theatergebruik: pyrotechnisch artikel voor theatergebruik als bedoeld in
bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving;
pyrotechnisch artikel voor theatergebruik van categorie T1 of T2: pyrotechnisch artikel voor
theatergebruik van categorie T1 of T2 als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit activiteiten
leefomgeving;
reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens: gegevens die zijn verzameld in overeenstemming met artikel
3.4;
regionaal waterprogramma: programma als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, van de wet;
rehabilitatie: herstel in de oorspronkelijke toestand of gebruiksmogelijkheden van het landschap, de
bodem, beschermde soorten, natuurlijke habitats of zoetwatersystemen, welke toestand een
nadelige invloed heeft ondervonden van een afvalvoorziening; reserveringsgebied: bij dit besluit
aangewezen gebied waar vanwege de voorzienbare toekomstige aanleg van werken of objecten
regels gelden over activiteiten die een dergelijke aanleg zouden bemoeilijken; rijksvaarweg: voor
het openbaar verkeer van schepen openstaand oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk,
uitgezonderd de Noordzee, de Waddenzee, de Westerschelde en het IJsselmeer;487
rivier: rivierregionaal waterprogramma: regionaal waterprogramma als bedoeld in artikel 2, onder
4, van de kaderrichtlijn water3.8, tweede lid, van de wet; RID: Reglement betreffende het
internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen;
Seveso-inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Seveso-richtlijn;
significante en aanhoudend stijgende trend: significante en aanhoudend stijgende
trendsportfunctie: sportfunctie als bedoeld in artikel 2, onder 3, van de grondwaterrichtlijn;
stedelijk gebied: bij omgevingsplan toegelaten stedenbouwkundig samenstel van voor wonen,
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel en horeca, evenals de daarbij behorende openbare of
sociaal-culturele voorzieningen en infrastructuur, met uitzondering van stedelijk groen aan de rand
van dat samenstel en met uitzondering van lineaire bebouwing langs wegen, waterwegen of dijken;
stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein [met
een oppervlakte van meer dan x m2], of van kantoren [met een bvo van meer dan X m 2] , detailhandel
[met een bvo van meer dan x m2], of van woningbouwlocaties die voorzien in meer dan 10 woningen
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(of andere stedelijke voorzieningen, waarvan uitgezonderd x en x.)
sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam dat op grond van artikel 3.x of3.y
is aangewezen in het nationaal waterprogramma of het regionaal waterprogramma; stof488bijlage I bij
het Besluit bouwwerken leefomgeving; stof: stof als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de richtlijn
industriële emissies; stortplaats: terrein als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder a, van de Wet
milieubeheer;Stowa-rapport 2007-32: hetvoor natuurlijke watertypen: rapport ‘Referenties en
maatlatten voor natuurlijke
watertypen voor de kaderrichtlijn water, STOWA 2007-32 en RWS-WD 2007 018Kaderrichtlijn Water
2015–2021’, rapportnummer 2012-31, ISBN
978.90.5773.569.1, van de Stichting toegepast onderzoek waterbeheer, zoals gepubliceerd op:
http://www.stowa.nl/;
stroomgebied: stroomgebied als bedoeld in artikel 2, onder 30, van de kaderrichtlijn water;
Stowa-rapport voor sloten en kanalen: rapport ‘Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en
kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2015–2021’, rapportnummer 2012-34, ISBN
978.90.5773.571.4, van de Stichting toegepast onderzoek waterbeheer, zoals gepubliceerd op:
http://www.stowa.nl/;
stroomgebiedsbeheerplan: programmastroomgebiedsbeheerplan als bedoeld in artikel 3.8,3.9,
tweede lid, onder a van de wet; stroomgebiedsdistrict: stroomgebiedsdistrict, gevormd door een of
meer stroomgebieden en daarvan deel uitmakende deelstroomgebieden> ;
tijdelijk bouwwerk: een gebouw dat naar zijn aard en inrichting bedoeld is om voor een bepaalde
tijd ter plekke aanwezig te zijn dan wel waarvoor een omgevingsvergunning is verleend waarbij is
bepaald dat deze wordt verleend voor een daarbij gestelde termijn; 489
tunnelbuislengte: tunnelbuislengte als bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving;
typen natuurlijk oppervlaktewaterlichaam: rivieren, meren, overgangswateren of kustwateren als
omschreven in bijlage II, punt 1.21.2, bij de kaderrichtlijn water, waarvoor de typespecifieke
referentieomstandigheden voor Nederland zijn uitgewerkt in de ministeriële regeling op grond van;
vaste bijvoedermiddelen: vaste bijvoermiddelen als bedoeld in artikel 4.830 van het Besluit
activiteiten leefomgeving; verblijfsgebied: verblijfsgebied als bedoeld in bijlage I bij het
Besluit bouwwerken leefomgeving; verblijfsruimte: verblijfsruimte als bedoeld in bijlage I bij
het Besluit bouwwerken leefomgeving; Voorlopige Lijst werelderfgoed: lijst met erfgoederen
die door Nederland bij Unesco zijn voorgedragen voor plaatsing op de Lijst van het
Werelderfgoed; voor menselijke consumptie bestemd water: voor menselijke consumptie
bestemd water als bedoeld in artikel 2, onder 37, van de kaderrichtlijn water; vuurwerk:
vuurwerk als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving;
vuurwerk van categorie F1, F2, F3 of F4: vuurwerk van categorie F1, F2, F3 of F4 als bedoeld in
bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving;
486

Art. 1, sub k, Revi vgl. Activiteitenbesluit. Nader bezien: ‘hoofdzakelijk’ is wat vaag. Propaan kan geen onderdeel
van de definitie van propaan zijn. Toch integreren in artikel? Als toepassingsbereik regelen? (vervalt als in
bijlage VIII verwezen wordt naar Ob/BAL).
487 In artikel 2.1.1 Barro wordt verwezen naar artikel 3.1. Waterbesluit. PM: Vraag: is het nog nodig te
verwijzen naar de opvolger van dat artikel? 488 De term stof heeft hier een specifieke betekenis voor RIE regels. In
andere richtlijnen wordt ook over stoffen gesproken, bijv Krw. Check zelfde bedoeling of dat er een beperking moet
worden opgenomen voor het toepassingsbereik van deze definitie.
489 PM EB: akkoord met deze begripsomschrijving?

waterbeheerprogramma: waterbeheerprogramma als bedoeld in artikel 3.7 van de wet;
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artikel <15> en in het monitoringsprogramma in overeenstemming met bijlage II, punt 1.3, bij de
kaderrichtlijn water 490;
vergiftige stof: stof als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder g, van het Besluit verpakking en
aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten ; 491
verontreinigende stof: verontreinigende stof als bedoeld in artikel 2 onder 31, van de kaderrichtlijn
water, met name de stoffen, bedoeld in bijlage VIII bij die richtlijn; verontreiniging: verontreiniging
als bedoeld in artikel 2, onder 33, van de kaderrichtlijn water;492
vliegveld: terrein dat naar zijn aard en inrichting bedoeld en geschikt is voor het doen opstijgen en
landen van gemotoriseerde burgerluchtvaartuigen, met uitzondering van de daartoe behorende
bouwwerken;
voor menselijke consumptie bestemd water: voor menselijke consumptie bestemd water als
bedoeld in artikel 2, onder 37, van de kaderrichtlijn water; voorkeurstracé: tracé als bedoeld
in artikel 5.76;
vrijwaringszone: zone aan weerszijden grenzend aan een rijksvaarweg;
waardevol gebied: bij dit besluit aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van
bijzondere waarden regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor die
waarden; waterbeheerprogramma:programma als bedoeld inartikel 3.6 van de wet;
waterlichaam493:oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam; waterwinlocatie494waterwinlocatie:
onttrekkingspunt van oppervlaktewater of grondwater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor
menselijke consumptie bestemd water, of een samenstel van dergelijkedie onttrekkingspunten;
wegtunnelbuis: wegtunnelbuis als bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving;
wet: Omgevingswet;
winkelfunctie: winkelfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
winningsafvalstoffen: afvalstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de prospectie, winning,
behandeling en opslag van mineralen en de exploitatie van groeven, met uitzondering van
afvalstoffen afkomstig van offshore-prospectie, -winning en –behandeling;
winningsafvalvoorziening: afvalvoorziening als bedoeld in artikel 3, onder 15, van de richtlijn
winningsafval; winningsafvalvoorziening categorie A: winningsafvalvoorziening, die door het
bevoegd gezag is
ingedeeld in categorie A, in overeenstemming met de criteria gesteld in bijlage III bij de richtlijn
winningsafval en de criteria bedoeld in de artikelen 1 tot en met 9 van de beschikking indeling
winningsafvalvoorzieningen; woonfunctie: woonfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit
bouwwerken leefomgeving; woonfunctie voor zorg: woonfunctie voor zorg als bedoeld in bijlage I
bij het Besluit bouwwerken leefomgeving; woonwagen: woonwagen als bedoeld in bijlage I bij het
Besluit bouwwerken leefomgeving.
zee: mariene wateren, met uitzondering van de binnenwateren van staten, met inbegrip van de
zeebodem en ondergrond daarvan; zeer kwetsbare functie: functie die
zeer kwetsbaar gebouw: gebouw dat zeer kwetsbaar is voor risicoexterne veiligheidsrisico’s als
bedoeld in artikel 1 van
in bijlage IVVI, onder E, bij dit besluit;
zeer licht ontvlambare stof: stofzwemwaterbeheersmaatregelen: maatregelen als bedoeld in
artikel 2, eerstezevende lid, onder c, van het Besluit verpakking en aanduiding
milieugevaarlijke stoffen en preparatenvan de zwemwaterrichtlijn die voor zwemlocaties
worden genomen;
zeer vergiftige stof: stof als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder f, van het Besluit verpakking en
aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten;495
zwemwaterprofiel: zwemwaterprofiel als bedoeld in artikel 6 van de zwemwaterrichtlijn;
zwemwaterverontreiniging: aanwezigheid van microbiologische besmetting of van andere
organismen of afval die de zwemwaterkwaliteit aantast en een risico voor de gezondheid van de
zwemmers inhoudt als bedoeld in de artikelen 3.93.12, 3.13, 10.26 en 3.1049610.27 en in bijlage I,
496

Nb t.z.t. nogmaals check op juiste verwijzing corresponderend met art ter implementatie van art 8 en 9 richtlijn.
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kolom A, vanbij –de1 zwemwaterrichtlijn;

490

Opnemen nodig? Relatie met definitie oppervlaktewaterlichaam en deel vanaf <waarvoor..> nog bezien om evt
als aparte regel op te nemen.
491 Vgl. art 1 Revi. Nodig voor activiteit met externe veiligheidsrisico's.
492

Verontreiniging nog bezien gelet op voorkomen van begrip bij andere milieuaspecten.
NB bekijken of deze definitie nodig is of niet beter kan worden uitgeschreven per geval. Bij meer definitieve
versie Bkl bekijken.
494 NB begrip bekijken i.r.t. geheel van andere begrippen op gebied van water. Bij meer definitievere versie Bkl
493

bekijken. Zie ook afwijkende definitie in art 3.1a3.
Vgl. art 1 Revi. Nodig voor activiteit met externe veiligheidsrisico's.

495

2.
Voor de toepassing van de artikelen xx497paragraaf 2.2.2, afdeling 4.2 en paragraaf
10.2.2 en de daarop berustende bepalingen wordt, in afwijking van artikel 1.1 van de wet
, verstaan onder:
kunstmatig oppervlaktewaterlichaam: een door menselijke activiteiten tot stand gekomen
oppervlaktewaterlichaam;
oppervlaktewater: een oppervlaktewater als bedoeld in artikel 2, onder 1, van de kaderrichtlijn
water; oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 22, onder 10,
van de kaderrichtlijn water [, dat op grond van artikel 3.x of 3.y is aangewezen in het nationaal
waterprogramma of het regionaal waterprogramma

498

].;

sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam dat door fysische wijzigingen
als gevolg van menselijke activiteiten wezenlijk is veranderd van aard;

3.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden

onttrekkingsinrichtingen499 die een samenhangend geheel vormen, als één onttrekkingsinrichting
aangemerkt500.501
verontreinigende stof: verontreinigende stof als bedoeld in artikel 2 onder 31, van de kaderrichtlijn
water, met name de stoffen, bedoeld in bijlage VIII bij die richtlijn;
verontreiniging: verontreiniging als bedoeld in artikel 2, onder 33, van de kaderrichtlijn water.

4.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen over de zee wordt
onder oppervlaktewaterlichaam ook begrepen de ondergrond van de zeebodem 502.503

499

Term inrichting vervangen door?
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B.

Verordeningen, richtlijnen en besluiten

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
beschikking afvalkarakterisering: beschikking nr. 2009/360/EG van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 30 april 2009 tot aanvulling van de technische voorschriften voor de
afvalkarakterisering die zijn vastgesteld in Richtlijn 2006/21/EG van het Europese Parlement en de
Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU 2009, L 110);
beschikking indeling winningsafvalvoorzieningen: beschikking nr. 2009/337/EG van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen van 20 april 2009 tot vaststelling van de criteria voor de indeling
van afvalvoorzieningen in overeenstemming met bijlage III bij Richtlijn 2006/21/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU
2009, L 102);
beschikking inert afval: beschikking nr. 2009/359/EG van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 30 april 2009 tot aanvulling van de definitie van inert afval ter uitvoering
van artikel 22, lid 1, onder f, van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU 2009, L 110);
CLP-verordening: verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16
december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot
wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 1907/2006 (PbEU 2008, L 353);
intercalibratiebeschikking monitoring waterkwaliteit: beschikking van de Europese Commissie van
30 oktober 2008 tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringssystemen van de
lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie, in overeenstemming met richtlijn 2000/60/EG
van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2008, L 332);
monitoringsmechanisme-verordening: verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees parlement en
de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van
broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het
niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr.
280/2004/EG (PbEGPbEU 2013, L 165);
PRTR-protocol: op 21 mei 2003 tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot
en overbrenging van verontreinigende stoffen (Trb. 2007, 95);
richtlijn pyrotechnische artikelen: richtlijn 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van
12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de
markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU 2013, L 178);
richtlijn storten: Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van
afvalstoffen (PbEG 1999, L 182);
richtlijn 2006/11/EG: Richtlijn 2006/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari
2006 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het
aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (PbEU 2006, L 64);.
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497

Dit betreft de artikelen ter implementatie van de Krw. Pm aanvulling.
In deze specifieke bepalingen kent de term oppervlaktewaterlichaam een andere inhoud dan de definitie op
wetsniveau. In ieder geval de bepalingen ter implementatie van de Krw (vgl huidig Bmkw 2009).
500
Nb betreft art 1.1, tweede lid Wtw, nu alvast opgenomen.
501
Plaatsing nog bekijken.
502
Zie ook art 1.1, derde lid Wtw. Toepassingsbereik: voor welke bepalingen van het Bkl en mr is dit relevant? 503
Plaatsing nog bekijken.
498
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BIJLAGE II BIJ ARTIKEL 1.3, TWEEDE LID, VAN DIT BESLUIT
(STROOMGEBIEDSDISTRICTEN)
[PM]BIJLAGE III BIJ ARTIKEL 2.1 VAN DIT BESLUIT (VEILIGHEID WATERKERINGEN)

A.

Omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen

[Gereserveerd]

B.

Landkaarten primaire waterkeringen

[Gereserveerd]
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BIJLAGE IVIII BIJ DE ARTIKELEN 2.11, EERSTE EN DERDE LID, 4.16, TWEEDE LID, 10.11, DERDE LID, 10.14, EERSTE LID EN 10.15, DERDE
LID, VAN DIT BESLUIT (OMGEVINGSWAARDEN VOOR PRIORITAIRE STOFFEN EN BEPAALDE VERONTREINIGENDE STOFFEN TEN BEHOEVE
VAN DE GOEDE CHEMISCHE TOESTAND VAN EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM)

Omgevingswaarden voor prioritaire stoffen en bepaalde verontreinigende stoffen t.b.v. de goede chemische toestand van
oppervlaktewater
1
Nr.

1
2

2
CASnummer(1)

15972-608
120-12-7

3
EUnummer(2)

4
Naam van de prioritaire
stof

5
JG-OGW
Landoppervlakt
e wateren(3)

7
MAC-OGW
Landoppervlakt
e wateren(3)

8
MAC-OGW
Andere
oppervlakte
wateren(3)

240-110-8

(X)
= ook aangewezen
als prioritaire gevaarlijke
stof
Alachloor

6
JG-OGW
Andere
oppervlakt
e
wateren(3)

0,3

0,3

0,7

0,7

204-371-1

Anthraceen (X)

0,1

0,1

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

3

1912-24-9

217-617-8

Atrazine

0,6

0,6

2,0

2,0

4

71-43-2

200-753-7

Benzeen

10

8

50

50

5

32534-819

0,0005

0,0002

Nvt

nvt

0,14

0,014

0,2

≤ 0,45
(Klasse 1)
0,45 (Klasse 2)
0,6 (Klasse 3)
0,9 (Klasse 4)
1,5 (Klasse 5)

12

Nvt

≤ 0,45
(Klasse 1)
0,45 (Klasse 2)
0,6 (Klasse 3)
0,9 (Klasse 4)
1,5 (Klasse 5)
nvt

6

6a

7440-43-9

56-23-5

Gebromeerde
diphenylethers

231-152-8

(5)

(X)

(7)

10
22
decem
ber
2021

X

(4)

Cadmium en
cadmiumverbindingen
(afhankelijk van de
waterhardheidsklasse)
(X)
Tetrachloorkoolstof

9
OGWE
Biota

(6)

≤ 0,08
(Klasse 1)
0,08 (Klasse
0,09 (Klasse
0,15 (Klasse
0,25 (Klasse
12

2)
3)
4)
5)
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0,008
5

X

11
22
decem
ber
2027
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287-476-5

8

85535-848
470-90-6

C-1013-Chlooralkanen(8)
(X)
Chlorfenvinfos

0,4

0,4

1,4

1,4

0,1

0,1

0,3

0,3

9

2921-88-2

220-864-4

0,03

0,03

0,1

0,1

Σ = 0,01

Σ = 0,005

nvt

nvt

203-458-1

Chlooryrifos
(Chloorpyrifos-ethyl)
Cyclodieen pesticiden:
Aldrin(7)
Dieldrin(7)
Endrin(7)
Isodrin(7)
DDT totaal(7) (9)
para-para-DDT(7)
1,2-dichloorethaan

9a

309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6

9b
9b
10

nvt
50-29-3
107-06-2

0,025
0,01
10

0,025
0,01
10

Nvt
Nvt
Nvt

nvt
nvt
nvt

11

75-09-2

200-838-9

Dichloormethaan

20

20

Nvt

nvt

12

117-81-7

204-211-0

1,3

1,3

Nvt

nvt

13

330-54-1

206-354-4

Di(2-ethylhexyl)ftalaat
(DEHP) (X)(19)
Diuron

0,2

0,2

1,8

1,8

14

115-29-7

204-079-4

Endosulfan (X)

0,005

0,0005

0,01

0,004

15

206-44-0

205-912-4

Fluoranteen

0,1

0,1

1

1

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

0,000026(21)

0,000026(2

0,05

0,05

10
55

7

207-432-0

16

118-74-1

17

87-68-3

201-765-5

Hexachloorbutadieen (X)

0,00055(21)

0,00055(21)

0,6

0,6

18

608-73-1

210-168-9

0,02

0,002

0,04

0,02

19

34123-596
7439-92-1

251-835-4

Hexachloorcyclohexaan
(X)
Isoproturon

0,3

0,3

1,0

1,0

231-100-4

Lood en loodverbindingen

7,2

7,2

Nvt

nvt

1,2(13)

1,3

14

14

20

204-273-9

Hexachloorbenzeen (X)

X

1)

104

X
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Kwik en
7439-97-6 231-106-7
kwikverbindingen (X)
91-20-3
202-049-5
Naftaleen
22
21

23

7440-02-0

231-111-4

Nikkel en
nikkelverbindingen
(22)

0,00007(21)

0,00007(21)

0,07

0,07

2,4

1,2

Nvt

nvt

2

2

130

130

20

20

Nvt

nvt

4(13)

8,6

34

34

0,3

0,3

2,0

2,0

20

X

X

Nvt

Nonylfenolen (X)

25

84852-153
104-66-9

Nvt

0,1

0,01

Nvt

nvt

26

608-93-5

210-172-0

Octylfenolen
(4-(1,1′,3,3′tetramethylbutyl)fenol)(15)
Pentachloorbenzeen (X)

0,007

0,0007

Nvt

nvt

27

87-86-5

201-778-6

Pentachloorfenol

0,4

0,4

1

1

28

nvt

Nvt

nvt

nvt

Nvt

nvt

28

50-32-8

Polycyclische
aromatische
koolwaterstoffen
(PAK)(11) (16) (X)
Benzo(a)pyreen (X)

1,7 × 10-4

1,7 × 10-4

0,27

0,027

5

X

Benzo(b) fluoranteen (X)

(11)

(11)

0,017

0,017

(11)

X

Benzo(k) fluoranteen (X)

(11)

X

Benzo(g,h,i)-peryleen (X)

(11)

Indeno(1,2,3- cd)pyreen
(X)
Simazine

(11)

Tetrachloorethyleen(7)
Trichloorethyleen(7)
Tributyltin verbindingen
(X)(17)

24

28
28
28

205-99-2
207-08-9
191-24-2

28

193-39-5

29

122-34-9

29a
29b

127-18-4
79-01-6
36643-284

30

204-535-2

Nvt

(11)

0,017

0,017

(11)

(11)

8,2 × 10-3

8,2 × 10-4

(11)

X

(11)

Nvt

nvt

(11)

X

1

1

4

4

10
10
0,0002

10
10
0,0002

Nvt
Nvt
0,0015

nvt
nvt
0,0015
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12002-48- 234-413-4
Trichloorbenzenen
1
67-66-3
200-663-8
Trichloormethaan
32
(chloroform)
1582-09-8
216-428-8
Trifluralin (X)(19)
33
31

0,4

0,4

Nvt

nvt

2,5

2,5

Nvt

nvt

0,03

0,03

Nvt

nvt

34

115-32-2

204-082-0

Dicofol (X)(19)

1,3 10-3

3,2 10-5

nvt(10)

nvt(10)

33

X

35

1763-23-1

217-179-8

6,5 10-4

1,3 10-4

36

7,2

9,1

X

36

12449518-7

Nvt

Perfluoroctaan sulfonzuur
en zijn derivaten (PFOS)
(X)(19)
Quinoxyfen (X)(19)

0,15

0,015

2,7

0,54

(18)

Nvt

Nvt

nvt

37

Dioxinen en
dioxineachtige
verbindingen (X)

X
Som
van
PCDD
+PCDF
+PCBDL
0,006
5
µg.kg-

X

1

TEQ(14)
38
39
40
41
42
43

74070-465
42576-023
28159-980
52315-078
62-73-7

277-704-1

Aclonifen

0,12

0,012

0,12

0,012

X

255-894-7

Bifenox

0,012

0,0012

0,04

0,004

X

248-872-3

Cybutryne

0,0025

0,0025

0,016

0,016

X

257-842-9

Cypermethrin(23)

8 10-5

8 10-6

6 10-4

6 10-5

X

200-547-7

Dichloorvos

6 10-4

6 10-5

7 10-4

7 10-5

X

Nvt

Hexabroomcyclododecaa
n (HBCDD) (X(19)) (20)

0,0016

0,0008

0,5

0,05

106
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X
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76-44-8 /
200-962-3
Heptachloor en
1024-57-3 / 213-831heptachloorepoxide
0
(X(19))
886-50-0
212-950-5
Terbutryn
45
44

2 10-7

1 10-8

3 10-4

3 10-5

0,065

0,0065

0,34

0.034

6,7
10-3

X

X

In de kolommen zijn achtereenvolgens aangegeven:
1.

het nummer van de prioritaire stof in de kaderrichtlijn water en de richtlijn prioritaire stoffen.

2.

het CAS-nummer (zie noot 1).

3.

het EU-nummer (zie noot 2).

4.
de naam van de prioritaire stof en de aanwijzing van prioritaire stoffen als prioritaire gevaarlijke stof (voor de desbetreffende stof aangeduid met (X)).
Wanneer groepen van stoffen zijn geselecteerd, worden, tenzij anders vermeld, typische voorbeelden daarvan gebruikt bij het bepalen van de
omgevingswaarden.
5 en 6. JG-OGW: Omgevingswaarde voor water, uitgedrukt als jaargemiddelde (JG) in de eenheid [μg/l]. Deze is van toepassing op de totale concentratie
van alle isomeren. Bij de toepassing van de JG-OGW geldt dat voor elk representatief monitoringspunt voor het waterlichaam het rekenkundig gemiddelde
van de op verschillende tijdstippen in de loop van het jaar gemeten concentraties niet boven de norm ligt. De JG-OGW wordt uitgedrukt als de totale
concentratie in het volledige watermonster. De berekening van het rekenkundig gemiddelde, de te gebruiken analysemethode en de wijze waarop een OGW
wordt toegepast als geen passende analysemethode bestaat die voldoet aan de minimale prestatiekenmerken, geschieden in overeenstemming met
uitvoeringsinstrumenten houdende technische specificaties voor de chemische controle en kwaliteit van analytische resultaten overeenkomstig de
kaderrichtlijn water.
In afwijking van het voorgaande hebben de JG-OGW voor cadmium, lood, kwik en nikkel (metalen) betrekking op de opgeloste concentratie. Dit is de
opgeloste fase van een watermonster die wordt verkregen door filtratie over een filter van 0,45 μm of een gelijkwaardige voorbehandeling. In het
monitoringsprogramma kan worden bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring aan de JG-MKE een correctie kan worden toegepast,
waarbij rekening wordt gehouden met:
a)

natuurlijke achtergrondconcentraties voor metalen en hun verbindingen, indien deze de naleving van de milieukwaliteitseisen beletten, en

b)
de hardheid, de pH of andere waterkwaliteitsparameters die de biologische beschikbaarheid van metalen beïnvloeden, waarbij de
biobeschikbare concentratie wordt bepaald met behulp van passende biobeschikbaarheidsmodel.
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7 en 8. MAC-OGW: Omgevingswaarde voor water, uitgedrukt als maximaal aanvaardbare concentratie (MAC) in de eenheid [μg/l]. Bij de toepassing van de
MAC-OGW geldt dat voor elk representatief monitoringspunt voor het waterlichaam geen enkele gemeten concentratie boven de norm ligt. Wanneer voor
de MAC-OGW «nvt» (niet van toepassing) wordt aangegeven, worden de JG-OGW-waarden verondersteld bescherming te bieden tegen kortdurende
verontreinigingspieken in continue lozingen, aangezien deze aanzienlijk lager zijn dan de op basis van de acute toxiciteit afgeleide waarde. De MAC-OGW
wordt uitgedrukt als de totale concentratie in het volledige watermonster. In afwijking van het voorgaande hebben de MAC-OGW voor cadmium, lood, kwik
en nikkel (metalen) betrekking op de opgeloste concentratie. Dit is de opgeloste fase van een watermonster die wordt verkrege n door filtratie over een filter
van 0,45 μm of een gelijkwaardige voorbehandeling. In het monitoringsprogramma kan worden bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring
aan de MAC-OGW een correctie kan worden toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met:
a)

natuurlijke achtergrondconcentraties voor metalen en hun verbindingen, indien deze de naleving van de milieukwaliteitseisen beletten, en

b)
de hardheid, de pH of andere waterkwaliteitsparameters die de biologische beschikbaarheid van metalen beïnvloeden, waarbij de
biobeschikbare concentratie wordt bepaald met behulp van passende biobeschikbaarheidsmodel.
9.

OGW Biota: Omgevingswaarde voor water voor biota, uitgedrukt in de eenheid [μg/kg nat gewicht].

10.

datum van realisatie van de omgevingswaarde voor water voor de prioritaire stof: 22 december 2021 (voor de stof aangeduid met X).

BIJ DE ARTIKELEN 2.11, EERSTE LID, 11.34, DERDE LID, 11.37, EERSTE LID, EN
11.38, DERDE LID, VAN DIT BESLUIT (EUROPESE MILIEUKWALITEITSEISEN VOOR WATER VOOR PRIORITAIRE STOFFEN EN BEPAALDE
VERONTREINIGENDE STOFFEN)
11.
datum van realisatie van de omgevingswaarde voor water voor de prioritaire stof: 22 december 2027 (voor de stof aangeduid met X).
Noten
(1)
CAS: Chemical Abstract Services.
(2)
EU-nummer: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS) of de Europese lijst van chemische stoffen waarvan kennisgeving is gedaan
(ELINCS).
(3)
Landoppervlaktewateren omvatten rivieren en meren en de bijbehorende kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen. Andere oppervlaktewateren omvatten kust- en
overgangswateren, inclusief hiervan afgeleide kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen.
(4)
Alleen tetra-, penta-, hexa- en heptabroomdifenylether (respectievelijk CAS-nummers 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).
(5)
Voor de groep prioritaire stoffen die vallen onder gebromeerde difenylethers (nr. 5) verwijst de OGW naar de som van de concentraties voor de congeneren nr. 28, 47,
99, 100, 153 en 154.
(6)
Voor cadmium en zijn verbindingen (nr. 6) hebben de JG-OGW en MAC-OGW betrekking op de opgeloste concentraties en zijn de OGW-waarden afhankelijk van de
hardheid van het water, ingedeeld in vijf klassen (klasse 1: < 40 mg CaCO3 /l, klasse 2: 40 tot < 50 mg CaCO3 /l, klasse 3: 50 tot < 100 mg CaCO3 /l, klasse 4: 100 tot <
200 mg CaCO3 /l en klasse 5: ≥ 200 mg CaCO3 /l).
(7)
Deze stof is geen prioritaire stof, maar een van de andere verontreinigende stoffen waarvoor de eisen identiek zijn aan die die zijn vastgelegd in de wetgeving die vóór
13 januari 2009 van toepassing was.
(8)
Er wordt geen indicatieve parameter opgegeven voor deze groep van stoffen. De indicatieve parameters moeten worden bepaald door de analysemethoden.
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(9)
DDT totaal omvat de som van de isomeren 1,1,1-trichloor2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 50-29-3), EU-nummer 200- 024-3); 1,1,1-trichloor-2-(ochloorfenyl)-2-(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 789-02-6); EU-nummer 212-332-5); 1,1-dichloor2,2- bis(p-chloorfenyl)ethyleen (CAS-nummer 72-55-9); EU-nummer
200-784-6); en 1,1-dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 72-54-8); EU-nummer 200-783-0).

[PM]

(10)
Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een MAC-OGW vast te stellen voor deze stoffen.
(11)
Voor de groep prioritaire stoffen die onder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) vallen, is de vermelde biota- OGW en de overeenkomstige JG-OGW voor
water de concentratie van benzo(a)pyreen; beide OGW zijn op de toxiciteit van benzo(a)pyreen gebaseerd. Benzo(a)pyreen kan beschouwd worden als een marker voor
andere PAK en derhalve dient voor de vergelijking met biota-OGW en de overeenkomstige JG-OGW in water alleen benzo(a)pyreen te worden gemonitord.
(12)
Tenzij anders vermeld, gelden de biota-OGW voor vissen. In plaats daarvan kan een alternatieve biotataxon of een andere matrix worden gemonitord, voor zover de
toegepaste OGW een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt. Voor de stoffen met nummer 15 (fluorantheen) en 28 (PAK’s), gelden de biota-OGW voor schelp- en
weekdieren. Voor de beoordeling van de chemische toestand is de monitoring van fluoranteen en PAK in vissen niet geschikt. Voor stof nummer 37 (dioxinen en
dioxineachtige verbindingen) gelden de biota-OGW voor vissen, schelp- en weekdieren; zie afdeling 5.3 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1259/2011 van de
Commissie van 2 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten voor dioxinen, dioxineachtige pcb’s en nietdioxineachtige pcb’s in levensmiddelen (PB L 320 van 3.12.2011, blz. 18).
(13)
Deze eisen hebben betrekking op de biologisch beschikbare concentraties van de stoffen.
(14)
PCDD’s: polychloordibenzo-p-dioxinen; PCDF’s: polychloordibenzofuranen; PCB-DL: dioxineachtige polychloorbifenylen; TEQ’s: toxische equivalenten, volgens de
toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie.
(15)
Octylfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5) met inbegrip van isomeer 4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-fenol (CAS 140-66-9, EU 205- 426-2).
(16)
Met inbegrip van benzo(a)pyreen (CAS 50-32-8, EU 200-028-5), benzo(b)fluoranteen (CAS 205-99-2, EU 205-911-9), benzo(g,h,i)peryleen (CAS 191-24-2, EU 205-8838), benzo(k)fluoranteen (CAS 207-08-9, EU 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pyreen (CAS 193-39-5, EU 205-893-2) en met uitzondering van antraceen, fluoranteen en
naftaleen, die afzonderlijk worden vermeld.
(17)
Met inbegrip van tributyltin-kation (CAS 36643-28-4).
(18)
Dit betreft de volgende verbindingen: 7 polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD’s): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD
(CAS 3268-87-9) 10 polychloordibenzofuranen (PCDF’s): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4),
1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) 12 dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB): 3,3’,4,4’T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362- 50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0),
2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS
38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663 72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6),
2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
(19)
Deze stoffen zijn met ingang van 22 december 2015 voor het eerst aangewezen als prioritaire gevaarlijke prioritaire stof.
(20)
Dit betreft 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclododecaan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (CAS 3194-55-6), α- hexabroomcyclododecaan (CAS
134237-50-6), β-hexabroomcyclododecaan (CAS 134237-51-7) en γ-hexabroomcyclododecaan (CAS 134237-52-8).
(21)
Voor deze stof heeft Nederland vanwege het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitseis voor biota, met inachtneming van artikel 3, derde lid, van de richtlijn
prioritaire stoffen, een waarde voor de concentratie van de stof in oppervlaktewater afgeleid, waarmee hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden dat is beoogd met de
milieukwaliteitseis voor biota. Voor kwik- en zijn verbindingen (21) hebben de JG-OGW en MAC-OGW betrekking op de opgeloste concentraties. Op de in de tabel opgenomen
JG-MKE mag geen correctie voor de natuurlijke achtergrondconcentratie worden toegepast.
(22) Nonylfenol (CAS 25154-52-3, EU 246-672-0) met inbegrip van isomeren 4-nonylfenol (CAS 104-40-5, EU 203-199-4) en 4- nonylfenol (vertakt) (CAS 84852-15-3, EU
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284-325-5).
(23)
CAS 52315-07-8 betreft een mengsel van isomeren van cypermethrin, alpha-cypermethrin (CAS 67375-30-8), bèta-cypermethrin (CAS 65731-84-2), theta-cypermethrin
(CAS 71697-59-1) en zèta-cypermethrin (52315-07-8).
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BIJLAGE VIV BIJ DE ARTIKELEN 2.15, EERSTE LID, 4.22, DERDE LID, EN 11.37,10.14, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT (VASTGESTELDE
DREMPELWAARDENOMGEVINGSWAARDEN VOOR DE GOEDE CHEMISCHE TOESTAND VAN GRONDWATERLICHAMEN)

A.

Omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen (grondwaterrichtlijn)

De volgende omgevingswaarden voor grondwaterlichamen zijn vastgesteld ter implementatie van de grondwaterkwaliteitseisen die zijn opgenomen in
bijlage I bij de grondwaterrichtlijn.
Verontreinigende stof

omgevingswaarde

Nitraten

50 mg/l

Werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen, met inbegrip
van de relevante omzettings-, afbraak- en
reactieproducten daarvan1

0,1 μg/l
0,5 μg/l (totaal)2

B.

Omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen (nationaal)

[PM]
De volgende omgevingswaarden voor grondwaterlichamen zijn door Nederland ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, en zesde lid, van de
grondwaterrichtlijn vastgesteld, rekening houdend met bijlage VIII bij de kaderrichtlijn water, met inachtneming van de richtsnoeren, bedoeld in bijlage II,
onderdeel A, bij de grondwaterrichtlijn en rekening houdend met de minimumlijsten, bedoeld in onderdeel B bij die bijlage.
Grondwaterlichamen

Omgevingswaarde voor verontreinigende stoffen

Code

Omschrijving

Type

NLGW0001

Zand Eems

Zand

Zoet

NLGW0008

Zout Eems

Zout

Brak&zout

NLGW0002

Zand Rijn-Noord

Zand

Zoet

NLGW0007

Zout Rijn-Noord

Zout

Brak&zout

NLGW0009

Deklaag Rijn-Noord

Deklaag

Zoet

NLGW0015

Wadden Rijn-Noord

Duin

Zoet

Cl
mg/l

Ni
µg/l

As
µg/l

Cd
µg/l

Pb
µg/l

P-tot
mg/l

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

20

18,7

0,35

7,4

6,9

20

13,2

0,35

7,4

2,0

20

18,7

0,35

7,4

6,9

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

160
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NLGW0004

Zand Rijn-Midden

Zand

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGW0003

Zand Rijn-Oost

Zand

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGW0010

Deklaag Rijn-Oost

Deklaag

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGW0005

Zand Rijn-West

Zand

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGW0011

Zout Rijn-West

Zout

Brak&zout

20

18,7

0,35

7,4

6,9

NLGW0012

Deklaag Rijn- West

Deklaag

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGW0016

Duin Rijn-West

Duin

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGW0006

Zand Maas

Zand

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGW0013

Zout Maas

Zout

Brak&zout

20

18,7

0,35

7,4

6,9

NLGW0017

Duin Maas

Duin

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGW0018

Maas-Slenk-diep

nvt

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

NLGW0019

Krijt Zuid-Limburg

nvt

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGWSC0001

Zoet grondwater duingebieden

Duin

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGWSC0002

Zoet grondwater dekzand

Zand

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGWSC0003

Zoet grondwater kreekgebieden

nvt

Zoet

160

20

13,2

0,35

7,4

2,0

NLGWSC0004

Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Zout

Brak&zout

20

18,7

0,35

7,4

6,9

NLGWSC0005

Grondwater diepe zandlagen

nvt

Brak&zout

20

18,7

0,35

7,4
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BIJLAGE VIV BIJ DE ARTIKELENARTIKEL 2.16, EERSTE LID, EN 4.15, DERDE LID, VAN
DIT BESLUIT (MILIEUKWALITEITSNORMEN MET BETREKKING
TOTOMGEVINGSWAARDEN OPPERVLAKTEWATER GEBRUIKT VOOR DE BEREIDING
VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER)

Omgevingswaarden voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van
voor menselijke consumptie bestemd water
Parameter
Zuurgraad
Kleurintensiteit
Gesuspendeerde stoffen
Temperatuur
Geleidingsvermogen voor
elektriciteit
Chloride
Sulfaat
Fluoride
Ammonium
Nitraat
Fosfaat
Zuurstof opgelost
Natrium
IJzer opgelost
Mangaan
Koper
Zink
Boor
Arseen
Cadmium
Chroom (totaal)
Lood
Seleen
Kwik
Barium
Cyanide
Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen
Gewasbeschermingsmiddelen,
biociden en hun
humaantoxicologisch relevante
afbraakproducten per
afzonderlijke stof
Bacteriën van de coligroep
(totaal)
Escherichia coli
Enterococcen

Omgevingswaarde

Eenheid

7,0-9,0
50
50
25

150
100
1
1,5
50
0,9
≥5
120
0,3
500
50
200
1000
20
1,5
20
30
10
0,3
200
50

pH
mg/l
mg/l
°C
mS/m bij
20°C
mg/l Cl
mg/l SO4
mg/l F
mg/l NH4
mg/l NO3
mg/l PO4
mg/l O2
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l CN

1

μg/l

1

0,1

μg/l

1,2

80

Noten

aantal per
100 ml
aantal per
100 ml
aantal per
100 ml

2000
2000
1000

Noten
1
Voor deze groepsparameter wordt in het monitoringprogramma gespecificeerd welke stoffen
gemeten moeten worden.
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[PM]
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BIJLAGE VIIVI BIJ ARTIKEL 5.3, TWEEDE LID, VAN DIT BESLUIT (KWETSBARE
FUNCTIESGEBOUWEN EN LOCATIES)

Artikel 1 (beperkt kwetsbare functies)504
A.

1.

Beperkt kwetsbare functies zijn in ieder geval de volgende functies:gebouwen

a.

wonen, woongebied, landhuis, studentenhuisvesting,
woonschepenligplaats of woonwagenstandplaats met een dichtheid van ten
hoogste twee per hectare,

b.

bedrijfswoning, garage, garagebox, recreatiewoning,
strandhuis, c. onderwijs voor meerderjarigen,

d.

bibliotheek, congrescentrum, kantoor, vergaderaccommodatie met een bruto vloeroppervlak
van ten hoogste 1500 m2 per gebouw,

e.

bed & breakfast, hotel, kamerverhuur, pension, met een bruto vloeroppervlak van ten hoogste
1500 m2 per gebouw,

f.

kampeerboerderij, kampeerterrein, verblijfsrecreatie, voor verblijf van minder dan 50
personen of niet aaneengesloten dagen
g.
casino, discotheek, muziektheater, theater met een bruto vloeroppervlak van ten hoogste
1500 m2 per object,

h.

sport, sportcentrum, sporthal, sportschool, sportveld, sportzaal, autocircuit, drafbaan,
fitnesscentrum, golfbaan, kartbaan, kunstijsbaan, skeelerbaan, skibaan, stadion, squashcentrum,
tennisbaan, wielerbaan, ijsbaan, zwembad,505

i.

jongeren ontmoetingsplek, kinderboerderij, speelterrein,
speeltuin, j. café-restaurant, feestzaal, horeca, partyboerderij,

k.

attractiepark, bordeel, dagrecreatie, dansschool, dierentuin, evenemententerrein,
museum, muziekschool, sauna, seksinrichting, wellness,506
l.
crematorium, drugsopvang, religie, scouting, verenigingsleven. 507
Artikel 2 (kwetsbare functies)508
1.
Kwetsbare functies zijn in ieder geval de volgende functies:Gebouwen met een woonfunctie:
a.
wonen, woongebied, landhuis, studentenhuisvesting, woonschepenligplaats of
woonwagenstandplaats met een dichtheid van meer dan tweeten hoogste 2 woonfuncties per
hectareha,
b.
jeugdopvang, speelvoorziening, onderwijs voor minderjarigen, niet zijnde primair
onderwijs,om te worden gebruikt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, of

c.

bibliotheek, congrescentrum, kantoor, vergaderaccommodatie met een bruto vloeroppervlak
van meer dan 1500 m2 per gebouw,

d.

bed & breakfast, hotel, kamerverhuur, pension met een bruto vloeroppervlak van meer dan
1500 m2 per gebouw,

e.

kampeerboerderij, kampeerterrein, verblijfsrecreatie, voor verblijf van meer dan 50
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen,

f.
g.

asielzoekerscentrum, kazerne,

casino, discotheek, muziektheater, theater met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500
m2
per gebouw,

h.

detailhandel voor meer dan vijf winkels en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak
meer dan 1000 m2 bedraagt en voor een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m 2 per
winkel, met daarin een supermarkt of grootschalige detailhandel, 509
c.

2. In afwijking van het eerste lid wordt een functiedie onderdeel zijn van lintbebouwing die

loodrecht of nagenoeg loodrecht is gelegen op een risicovolle buisleiding, voor een risico
vanbuisleiding als bedoeld in bijlage VIIa, onder A, onder 3, bij dit besluit, voor zover het betreft het
risico op een ongewoon voorval bijwaarbij die buisleiding aangemerkt als een beperkt kwetsbare
115

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016
functie.510is betrokken.
2.
Gebouwen met een logiesfunctie:
a.
behalve in logiesgebouwen, met een dichtheid van ten hoogste 2 logiesfuncties per ha,
of b. met een vloeroppervlakte van ten hoogste 1.500 m2.
3.
Gebouwen met een onderwijsfunctie voor volwassenenonderwijs, voor ten hoogste 50
personen.
4.
Gebouwen met een kantoorfunctie met een vloeroppervlakte van ten hoogste 1.500 m 2.
5.
Gebouwen met een winkelfunctie:
a.
met een vloeroppervlakte van ten hoogste 2.000 m2, maar niet een supermarkt of
grootschalige detailhandel, of
b.
met ten hoogste vijf winkelfuncties en een gezamenlijk vloeroppervlakte van ten hoogste
1.000 m2.
6.
Gebouwen met een bijeenkomstfunctie, met uitzondering van een bijeenkomstfunctie voor
kinderopvang:
a.
voor kunst, cultuur of communicatie, voor zover op enig moment ten hoogste 50
personen tegelijkertijd aanwezig zijn gedurende ten minste één uur en ten hoogste acht uur
binnen een willekeurige aaneengesloten periode van 24 uur,
b.
voor godsdienst voor zover ten hoogste 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn op ten
hoogste drie dagen per week,
c.
voor het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse, voor ten hoogste
50 personen,
d.
voor het aanschouwen van sport, met ten hoogste 500 zitplaatsen of staplaatsen, of
e.
voor ontspanning, voor ten hoogste 200 personen.
7.
Gebouwen met een sportfunctie.
8.
Gebouwen met een industriefunctie, maar niet een lichte industriefunctie, voor ten hoogste
50 personen.

B.

Beperkt kwetsbare locaties

1.
Locaties voor woonwagens met een dichtheid van ten hoogste 2 woonwagens per ha.
2.
Locaties voor drijvende woonfuncties met een dichtheid van ten hoogste 2
drijvende woonfuncties per ha.
3.
Locaties voor evenementen in de open lucht waar ten hoogste 5.000 personen aanwezig
kunnen zijn.
4.
Locaties voor sport of spel of recreatief dagverblijf voor zover op enig moment ten hoogste 250
personen tegelijkertijd aanwezig zijn binnen een willekeurige aaneengesloten periode van 24 uur.
5.
Locaties voor recreatief nachtverblijf, voor ten hoogste 50 personen.

C.

Kwetsbare gebouwen

1.
Gebouwen met een woonfunctie met een dichtheid van meer dan 2 woonfuncties per ha.
2.
Gebouwen met een logiesfunctie:
a.
behalve in logiesgebouwen, met een dichtheid van meer dan 2 logiesfuncties per ha,
of b. met een vloeroppervlakte van meer dan 1.500 m2.

3.

Gebouwen met een onderwijsfunctie:

a.

504

Nader bezien: huidige “bedrijfsgebouwen voor zover zij niet

onder kwetsbare objecten vallen”.voor volwassenenonderwijs, voor

meer dan 50 personen, of b. voor zover zij niet onder E, onder 3,
vallen.
505

N.B. Park(je) geen beperkt kwetsbaar object (vgl. Bosweg Gouda, ECLI:NL:RVS:2015:2382) 506 N.B. Vgl.
zwembad. Geldt ook voor sauna.
507
N.B. Deze functies staan bij elkaar onder de noemer 'maatschappelijk'.
508
N.B. algemene categorieën als 'cultuur en ontspanning' kunnen zowel kwetsbare als beperkt kwetsbare
functies omvatten, en worden daarom aangemerkt als kwetsbaar.
509 “hypermarkt” (Bevi) wordt niet genoemd in de RO-standaarden. Ssupermarkt. wordt die laatste wel en die
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eerste niet genoemd. “Warenhuis” wordt niet expliciet genoemd in de standaarden, wel “detailhandel
grootschalig”.
510 Nader bezien of ‘nagenoeg loodrecht’ noodzakelijk blijft en of verdere aanpassingen nodig zijn.

4.
Gebouwen met een kantoorfunctie met een vloeroppervlakte van meer dan 1.500 m2.
5.
Gebouwen met een winkelfunctie:
a.
voor zover sprake is van een supermarkt of grootschalige
detailhandel, b. met een vloeroppervlakte van meer dan 2.000 m2, of
c.
met meer dan vijf winkelfuncties en een gezamenlijk vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m2.
6.
Gebouwen met een bijeenkomstfunctie, met uitzondering van een bijeenkomstfunctie
voor kinderopvang:
a.
voor kunst, cultuur of communicatie voor zover op enig moment meer dan 50 personen
tegelijkertijd aanwezig zijn gedurende ten minste één uur en ten hoogste acht uur binnen een
willekeurige aaneengesloten periode van 24 uur,
b.
voor godsdienst, voor zover meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn op meer dan
drie dagen per week,
c.
voor het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse, voor meer dan 50
personen, d. voor het aanschouwen van sport, voor meer dan 500 zitplaatsen of staplaatsen, of
e.
voor ontspanning, voor meer dan 200 personen.
7.
Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie, zonder een bedgebied.
8.
Gebouwen met een industriefunctie voor meer dan 50 personen.

D.

Kwetsbare locaties

1.
Locaties voor woonwagens met een dichtheid van meer dan 2 woonwagens per ha.
2.
Locaties voor drijvende woonfuncties met een dichtheid van meer dan 2 drijvende
woonfuncties per ha.
3.
Locaties voor evenementen in de open lucht waar meer dan 5.000 personen aanwezig
kunnen zijn.
4.
Locaties voor sport, spel of recreatief dagverblijf, voor zover op enig moment meer dan 250
personen tegelijkertijd aanwezig zijn binnen een willekeurige aaneengesloten periode van 24 uur.
5.
Locaties voor recreatief nachtverblijf, voor meer dan 50 personen.

Artikel 3 (zeer kwetsbare functies)
E.
Zeer kwetsbare functies zijn alleen de volgende functies:gebouwen

a.
b.
c.
d.
e.
f.

gezondheidszorg,511

h.
i.

kinderdagverblijf,
justitiële inrichting.

zorginstelling,
zorgwoning voor het verblijf van tien of meer personen,512
zorgboerderij,
primair onderwijs,

buitenschoolse
opvang, g.
peuterspeelzaal,
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511

Nader bezien: Hoe stroomlijnen met categorieën voor geluid: “ziekenhuizen en verpleeghuizen
verzorgingstehuizen psychiatrische inrichtingen”? RO-standaarden eventueel aanvullen.
512 N.B. Een woonzorgcomplex kan evt. ook een functie wonen hebben. Is er sprake van zelfstandige bewoning
en heeft het zorgaanbod een ondergeschikte functie, dan is de bestemming 'woondoeleinden'. Voert de zorg de
boventoon, dan is er geen sprake van nagenoeg zelfstandige bewoning en ligt de bestemming 'maatschappelijke
doeleinden' het meest voor de hand. Evt. tijdelijke afwijking
toepassen?http://kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg/past_mijn_woonzorgcomplex_wel_in_het_bestemmingsplan

1.
Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie met een bedgebied.
2.
Gebouwen met een woonfunctie voor zorg.
3.
Gebouwen met een onderwijsfunctie voor basisschoolonderwijs aan minderjarigen en
voor onderwijs aan minderjarigen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
4.
Gebouwen met een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang.
5.
Gebouwen met een celfunctie.
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BIJLAGE VIIIVII BIJ DE ARTIKELEN 5.3, DERDE LID, 5.4, VIERDE LID, 5.7, VIJFDE LID, EN11.3, TWEEDE LID EN 10.1, EERSTE EN DERDE
LID, VAN DIT BESLUIT (ACTIVITEITEN MET (COMPLEXE) EXTERNE
VEILIGHEIDSRISICO’S) 513 514

A.
Artikel 1 (activiteitenActiviteiten met externe veiligheidsrisico’s)Activiteiten met externe veiligheidsrisico's zijn waarvoor afstanden voor
het plaatsgebonden risico gelden:
1.
Het verminderen van aardgasdruk of het meten van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit, bedoeld in paragraaf 3.3.5 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.
Tabel 1, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand(1) van het gasdrukregel- en
Capaciteit
meetstation
3
per
uur
of
meer
40.0 normaal m
25
2.
a. het afleverenHet tanken van LPGCNG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, voor zover: 1°. de doorzet van LPG meer bedraagt dan 50 m3
per jaar,bedoeld in paragraaf 4.36 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
2°. de opslagcapaciteit voor LPG niet meer bedraagt dan 50 ton,
Tabel 2, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters gelet op doorzet per etmaal
Doorzet per etmaal (aantal autobussen) Afstand vanaf afleverzuil
Meer dan 100 autobussen

20

Tabel 2a, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters gelet op waterinhoud bufferopslag
Waterinhoud bufferopslag

Afstand vanaf bufferopslag

Meer dan 5.000 l

20

3.

Het opslaan van brandstoffen in bunkerstations, bedoeld in paragraaf 4.40 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tabel 3, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand(2) vanaf vulpunt van bunkerstation en de zijden van bunkerstation waarin
513

Nader bezien of verwezen kan worden naar de milieubelastende activiteiten aangewezen in het Omgevingsbesluit/BAL. De aanwijzing in deze bijlage is (deels) een
specificatie van die activiteiten. De formulering wijkt nog deels af van die in de andere besluiten.
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brandstoffen van ADR-klasse 3, uitgezonderd dieselolie, worden opgeslagen
20
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4.

Het kleinschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.41 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tabel 4, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand(3) vanaf tankinstallatie waarmee brandstoffen van ADR-klasse 3,
uitgezonderd dieselolie, worden getankt
20
5.

Het grootschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.42 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tabel 5, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand(3) vanaf tankinstallatie waarmee brandstoffen van ADR-klasse 3,
uitgezonderd dieselolie, worden getankt
20
6.

Het vergisten van vaste mest of drijfmest, bedoeld in paragraaf 4.87 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tabel 6, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand vanaf gaszak of opslagtank
waarin vergistingsgas wordt
opgeslagen

Afstand vanaf aftappunt van opslagtank
waarin vloeibaar biogas wordt
opgeslagen

50

50

7.

Het opslaan van propaan of propeen in bovengrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.90 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tabel 7, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand(4) bij bevoorrading meer dan 5
keer per jaar

Inhoud opslagtank
Niet meer dan 5 m3
Meer dan 5

m3

maar niet meer dan 13

20
m3

25
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Tabel 7a, afstanden brandaandachtsgebied in meters
Inhoud opslagtank
Niet meer dan 5
Meer dan 5

m3

Afstand

m3

maar niet meer dan 13

25
m3

50

8.
Het opslaan van oxiderende en verstikkende cryogene gassen in bovengrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.91 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.
Tabel 8, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand(5) vanaf aansluitpunten leidingen en pomp bij bovengrondse opslagtank
20
9.

Het opslaan van propaan of propeen in ondergrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.92 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tabel 9, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand(6) bij bevoorrading meer dan 5
Inhoud opslagtank
keer per jaar
Niet meer dan 5 m3
20
Meer dan 5 m3 maar niet meer dan 13 m3
25
Tabel 9a, afstanden brandaandachtsgebied in meters
Inhoud opslagtank
Afstand
Niet meer dan 5 m3
25
3
maar
niet
meer
dan
13
m
3
Meer dan 5 m
50
10.

Het opslaan van vloeibare brandstoffen in ondergrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.97 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tabel 10, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand vanaf vulpunt van opslagtank met organische oplosmiddelen van ADRklasse 3 en opstelplaats van tankwagen
20
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11.
Het opslaan van andere vloeibare gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen in ondergrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.98 van het
Besluit activiteiten leefomgeving.
Tabel 11, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand vanaf vulpunt van opslagtank met organische oplosmiddelen van ADRklasse 3 en opstelplaats van tankwagen
20
12.

Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, bedoeld in paragraaf 4.100 van het Besluit activiteiten leefomgeving,

Tabel 12, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand vanaf opslaglocatie
Opslaglocatie waar meer dan 2.500 tot en met
10.000 kg gevaarlijke brandbare stoffen in
verpakking wordt opgeslagen, met
20
uitzondering van gasflessen met stoffen van
ADR-klasse 2
13.

Het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.108 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tabel 13, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Afstand(7) vanaf opstelplaats van voertuigen/opleggers/ aanhangers
20

B.
Activiteiten met externe veiligheidsrisico’s waarvoor afstanden voor het plaatsgebonden risico, een vergunningplicht en, voor
zover van toepassing, aandachtsgebieden gelden:
1.

Het tanken en opslaan van LPG, bedoeld in paragraaf 4.34 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tabel 1, afstanden plaatsgebonden risico en afstanden aandachtsgebieden in meters
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Doorzet (m3)
per jaar

Afstand vanaf
vulpunt

Afstand vanaf
ondergronds
LPG-reservoir(8)

Afstand brandaandachtsgebied vanaf
vulpunt

Afstand
explosieaandachtsgebied vanaf
vulpunt

60

160

≥ 1.000

40

25

-

-

500–1.000

35

25

-

-

< 500

25

25

-

-

b.

hetHet opslaan van meer dan 10.000 kg per opslagvoorziening, met een oppervlak van ten hoogste 2.500 m 2, van verpakte gevaarlijke
afvalstoffen of verpakte gevaarlijke stoffen, maar niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen waaronder: 1°. brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-,
chloor-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen,515, voor zover de opslag geen onderdeel is van een Seveso-inrichting, geen verpakkingseenheden van
meer dan 100 kg met een stof die is ingedeeld in ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, in de open lucht worden gelost of geladen, en voor zover:
a.
2°.brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen worden opgeslagen of zowel
brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen binnenworden
opgeslagen in een opslagvoorziening, met een oppervlak van ten hoogste 100 m2,
3°. als geen verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met gevaarlijke stoffen of preparaten die bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding
milieugevaarlijke stoffen en preparaten zijn ingedeeld als zeer vergiftige, of gevaarlijke stoffen van ADR klasse 6.1, verpakkingsgroep I, in de open lucht
worden gelost en geladen,
b.
stoffen, genoemd onder a, worden opgeslagen in een opslagvoorziening met een oppervlak van meer dan 100 m 2 en ten hoogste 2.500 m2 en
de opslagvoorziening is uitgerust met een automatisch brandbestrijdingssysteem van een van de volgende categorieën:
- Automatische sprinklerinstallatie, met inbegrip van sprinkler in rekken,
- Automatische deluge installatie, of
- Automatische high-ex inside air installatie, en
c.
het aanwezig hebben van een koel- of vriesinstallatie met een inhoud van meer dan 1.500 kg enstoffen genoemd onder a met een gehalte van minder
dan 5% stikstof worden opgeslagen in een opslagvoorziening met een oppervlak van meer dan
100 m2 en ten hoogste 2.500 m2.
2.

Tabel 2, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Oppervlakte opslagvoorziening (m2)

0–
100

100–
300

300–
600

Brandbestrijdingssysteem/
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600–
900

900–
1.500

1.500–
2.500
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0–
100

100–
300

300–
600

600–
900

900–
1.500

1.500–
2.500

Automatische sprinklerinstallatie (ook sprinkler in
rekken)

30

30

40

50

50

50

Automatische deluge installatie

30

30

40

50

50

50

Automatische blusgasinstallatie

20

Automatische hi-ex inside-air installatie

20

20

20

20

20

20

(Semi-) Automatische monitorinstallatie

20

20

20

20

20

20

Bedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie

20

Handbediende deluge-installatie met watervoorziening
door bedrijfsbrandweer

20

Handbediende deluge-installatie met watervoorziening
door lokale brandweer

20

Automatische hi-ex outside-air installatie,
stikstofgehalte < 5%(9), (10)

40

45

50

55

55

55

Automatische hi-ex outside-air installatie,
stikstofgehalte 5 tot en met 10%(10)

40

490

570

630

630

Oppervlakte opslagvoorziening (m2)
beschermingsniveau volgens PGS 15 en
stikstofcategorie
Beschermingsniveau 1(9)

Automatische hi-ex outside-air installatie,
stikstofgehalte > 10%

(10)

Bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen
(binnenaanval), stikstofgehalte < 5%(10)
Bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen
(binnenaanval), stikstofgehalte < 5%(10)
Bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen
(binnenaanval), stikstofgehalte > 10%(10)

50
260
260
310

Beschermingsniveau 2 stikstofgehalte > 10 %(9), (10)
Inzettijd < 6 min; ADR-klasse 3 in kunststof

340
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Oppervlakte opslagvoorziening (m2)

0–
100

100–
300

300–
600

600–
900

900–
1.500

Inzettijd < 6 min; ADR-klasse 3 niet in kunststof

310

Inzettijd < 6 min; geen ADR-klasse 3

190

Inzettijd < 15 min; ADR-klasse 3 in kunststof

340

Inzettijd < 15 min; ADR-klasse 3 niet in kunststof

340

Inzettijd < 15 min; geen ADR-klasse 3

210

1.500–
2.500

290

360

190

220

n.v.t.(11)

270

270

160

210

210

45

120

160

210

210

210

290

360

230

290

n.v.t.

n.v.t.

(11)

(11)

290

360

170

220

220

50

150

170

220

220

220

30

75

80

85

85

85

Beschermingsniveau 2 stikstofgehalte 5 tot en met
10(10)
Inzettijd < 6 min; ADR-klasse 3 in kunststof

290

Inzettijd < 6 min; ADR-klasse 3 niet in kunststof

270

Inzettijd < 6 min; geen ADR-klasse 3

120

Inzettijd < 15 min; ADR-klasse 3 in kunststof

290

Inzettijd < 15 min; ADR-klasse 3 niet in kunststof

290

Inzettijd < 15 min; geen ADR-klasse 3

130

Beschermingsniveau 2 stikstofgehalte < 5

%(9), (10)

Inzettijd < 6 min; ADR-klasse 3 in kunststof
Inzettijd < 6 min; ADR-klasse 3 niet in kunststof
Inzettijd < 6 min; geen ADR-klasse 3
Inzettijd < 15 min; ADR-klasse 3 in kunststof
Inzettijd < 15 min; ADR-klasse 3 niet in kunststof
Inzettijd < 15 min; geen ADR-klasse 3
Beschermingsniveau

n.v.t.
(11)

n.v.t.
(11)

n.v.t.
(11)

3(9), (10)

Stikstofgehalte <5%(10)
Stikstofgehalte 5 tot en met 10%

(10)

65
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0–
100–
Afstand vanaf
100
300
machine-kamer bij
diameter 90
vloeistofleiding naar
verdamper ≤ DN50
Gasflessen, met uitzondering van gasflessen met een
20
20
giftige stof(12)
Oppervlakte opslagvoorziening (m2)
HoeveelType
heid
Opstellings(10)
Stikstofgehalte
installatie >10%
(15)
ammoniak
(13)
Alle beschermingsniveau’s
(14)

300– 600–
900–
Afstand vanaf
600
900
1.500
machinekamer
bij diameter
vloeistofleiding
naar verdamper >
20
DN50 20
en ≤ DN20
80

1.500–
Afstand vanaf
2.500
vloeistofleiding(16) bij
diameter
vloeistofleiding naar
verdamper ≤ DN50
20

Afstand vanaf
vloeistofleiding(16) bij
diameter
vloeistofleiding naar
verdamper > DN50 en
≤ DN 80

kg
2
–
–
–
–
Het aanwezig hebben van een koel- of vriesinstallatie met een inhoud van meer dan 1.500 kg en minder dan 10.000 kg ammoniak, waarvan
3
45
45
–
–
de diameter van de vloeistofleiding naar de verdamper 80 DN of minder bedraagt,516.
1
–
50
–
–
3.500–6.000
2 risico) in meters
60
75
55
70
Tabel 3, afstanden kg
(plaatsgebonden
3
75
90
55
70 vanaf
Afstand
Afstand vanaf
Afstand vanaf
Afstand vanaf
(16) bij
vloeistofleiding
Hoeveel1
–
50
–
–
(16) bij
machinekamer
Type
machine-kamer
bij
vloeistofleiding
6.000–8.000
heid
diameter
Opstellings2
85
60
80
bij diameter
installatie
diameter65
vloeistofdiameter
(15)
kg
vloeistofleiding
naar
ammoniak
uitvoering
(13)
vloeistofleiding
leiding
naar
vloeistofleiding
naar
3
85
100
60
80> DN50 en
(14)
verdamper
naar verdamper >
verdamper ≤ DN50
verdamper ≤ DN50
1
–
50
–
– 80
≤ DN
DN50 en ≤ DN 80
8.000–
2
70
85
65
85
10.0 kg
1
–
(17)
–
(17)
–
(17)
–
(17)
3
95
105
65
85
1.500–3.500
<–25 °C
2
–
–
–
–
1
–
–
–
–
kg
uitvoering
1.500–3.500
3
35
35
–
–
> –5 °C
2
–
–
–
–
kg
1
–
–
–
–
3
45
45
–
–
3.500–6.000
2
30
40
25
40
1
–
60
–
–
kg
3.500–6.000
3
65
65
25
40
2
70
85
55
75
kg
1
–
–
–
–
3
85
95
55
75
6.000–8.000
2
30
45
30
40
1
–
65
–
–
kg
6.000–8.000
3
75
75
30
40
2
80
95
60
85
kg
1
–
–
–
–
3
90
105
60
85
8.000–
2
30
45
30
45
1
50
65
–
–
10.0 kg
8.000–
3
85
85
30
45
2
85
105
65
90
10.0 kg
–25 tot –5 °C 1.500–3.500
1
–
–
–
–
3
95
110
65
90
3.
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Tabel 3a, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Inhoud installatie a(18)
≤ 6.000 kg

Inhoud installatie
a(18) > 6.000 kg en ≤
8.0
kg

Inhoud
installatie b(19)
≤ 3.500 kg

Zie afstand die in tabel 3 is vermeld bij een zelfde installatie(19) als installatie a, doch
met een inhoud die behoort tot de eerstvolgende hogere inhoudscategorie

Inhoud
installatie b(19)
> 3.500 kg

Zie afstand die in tabel 3 is vermeld bij een zelfde installatie(20)
als installatie a, doch met een inhoud die behoort tot de
tweede hogere inhoudscategorie

Inhoud installatie a(18) > 8.000 kg

Zie afstand die in tabel 3 is vermeld bij een
zelfde installatie(19) als installatie a,
vermeerderd met 10 m

Zie afstand die in tabel 3 is vermeld bij een zelfde installatie(20) als
installatie a, vermeerderd met 20 m

d. het opslaan van meer dan 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen groep 2 behorende tot groep 2 als bedoeld in publicatie nr. 7 van
de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van Onze Minister in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, getiteld ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’, uitgave
2007,517 e. het opslaan, herverpakken of bewerken van of consumentenvuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik als bedoeld in artikel 1.1.1,
eerste lid, van het Vuurwerkbesluit,518Het opslaan van meer dan 100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 van PGS 7.
f.
de opstelplaats van een gasdrukmeet- of regelstation, niet zijnde een gasdrukmeet- en regelstation categorie A, als: 1o. de maximale
4.

inlaatzijdige werkdruk ten hoogste 10.000 kPa bedraagt,
2o. geen expansieturbine aanwezig is, 3o. geen drukverhogende installatie aanwezig is, 4o. de gastoevoerleiding een diameter van ten hoogste 50,8 cm
heeft,519

g.

het afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren van vloeibare brandstof
aan spoorvoertuigen,520
h.
het opslaan van propaan als:521
o. het opslaan van propaan geschiedt in opslagtanks elk met een inhoud van maximaal 13 m3,
1
Tabel 4, afstanden (plaatsgebonden risico) in meters
Hoeveelheid meststoffen

Afstand vanaf opslagplaats

> 100.000 kg

60

5.

Het aanwezig hebben van een insluitsysteem van meer dan 13 m3 en ten hoogste 50 m3 propaan met een jaarlijkse doorzet van ten hoogste 600 m 3.

Tabel 5, afstanden plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden in meters
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Doorzet (m3) per jaar Afstand
Afstand
brandaandachtsgebied
60
Doorzet ≤ 100

25

100 < doorzet ≤ 300

30

300 < doorzet ≤ 600

40

Afstand
explosieaandachtsgebied
150
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6.

Het tanken en opslaan van waterstof, bedoeld in paragraaf 4.37 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Tabel 6, afstand (plaatsgebonden risico) in meters
514

Afstemming met lijst vergunningplichtige milieubelastende activiteiten moet nog plaatsvinden.

515

Nader bezien: Zijn fluor-, chloorverbindingen etc. zelf ook verpakte) gevaarlijke (afval)stoffen? Of gaat het om een combinatie van deze typen?
N.B. Afkomstig uit 4e tranche Activiteitenbesluit.

516
517

Meststoffen: (Revi: vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 van PGS 7) in het volgende artikel wordt gesproken over kunstmeststoffen. Nader
bezien: bewust verschil of te harmoniseren? Nader bezien of PGS als apart begrip wordt gedefinieerd (ook gebruikt in andere besluiten).
518 Vgl. art. 4.1a Activiteitenbesluit. Nader bezien: Waar ziet ‘of andere ontplofbare stoffen’ op? Toch alleen op
in de paragraaf genoemde stoffen, ook op ‘patronen voor vuurwapens’? Evt. specificeren als a. de opslag van zwart kruit, rookzwak kruit (art. 4.3 Activiteitenbesluit: geen
afstandseis voor opslag van noodsignalen).
519
Vgl. art. 3.11 Activiteitenbesluit.
520
Vgl. art. 3.17 Activiteitenbesluit. Dat besluit is ook van toepassing op gemotoriseerde vaar- of vliegtuigen of spoorvoertuigen of werktuigen. Verhouding met LPG nader
bezien.
521 Vgl. art. 3.27 Activiteitenbesluit.

Waterstof

Afstand vanaf vulpunt opslaginstallatie
en tankinstallatie

Gasvormig

30

C.
Activiteiten met externe veiligheidsrisico’s waarvoor afstanden voor het plaatsgebonden risico en, voor zover van
toepassing, aandachtsgebieden gelden:
2o. niet meer dan twee opslagtanks binnen het perceel522 aanwezig zijn, en 3o. propaan alleen in de gasfase aan een opslagtank wordt onttrokken behoudens
het leegmaken van een opslagtank voor verplaatsing,
i.
het opslaan in ondergrondse opslagtank van metaal of kunststof van maximaal 150 m3 van:523 1o. vloeibare brandstof, 2o. afgewerkte olie, 3o.
butanon, 4o. ethanol, 5o. ethylethanoaat, 6o. 4-methyl-2-pentanon, 7o. 1-propanol, 8o. 2-propanol, 9o. propanon, of 10o. een vloeibare bodembedreigende
stof, die geen gevaarlijke stof of CMR-stof is, j. het opslaan van stoffen in een bovengrondse opslagtank van: 1o. propeen, zuurstof, koolzuur, lucht, argon,
helium of stikstof,524
2o. stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, 3o. halfzware olie als bedoeld in artikel 26 van de Wet op
de accijns bij een inrichting voor agrarische activiteiten, 4o. PER bij een inrichting voor de reiniging van textiel,
5o. polyesterhars, of 6o. andere vloeibare bodembedreigende stoffen, niet zijnde gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen, smeerolie, afgewerkte olie, of gasolie,
k.
het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen,525

l.

het afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas, indien uitsluitend wordt afgeleverd anders dan aan motorvoertuigen voor

het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen, 526

m.

het afleveren van LNG, n. het basisnet.
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Noten
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verdampingstemperatuur. Een pompbeveiliging, als bedoeld in de eerste volzin, bestaat per koudemiddelpomp uit een zodanige combinatie van elementen en
voorzieningen, dat bij een breuk van de afvoerleiding van de pomp die pomp onmiddellijk buiten werking wordt gesteld, zodat de toevoer van ammoniak naar de leiding
wordt afgesneden.
De hoeveelheid ammoniak is de totale hoeveelheid ammoniak die in de installatie aanwezig is, inclusief de hoeveelheid in een afscheidervat met minder dan 400 kg
(12)
ammoniak.
(13)
Opstellingsuitvoering 1: opstelling waarbij alle ammoniakvoerende onderdelen zijn opgesteld in de machinekamer of in de productieruimte, eventueel met uitzondering
van de condensor met verbindend leidingwerk. Laatstgenoemde onderdelen kunnen buiten opgesteld zijn.
Opstellingsuitvoering 2: opstelling als bij opstellingsuitvoering 1, met dien verstande dat de leidingen naar en van de verdamper of verdampers met de buitenlucht in
verbinding staan.
Opstellingsuitvoering 3: opstelling als bij opstellingsuitvoering 2, met dien verstande dat het afscheidervat of vloeistofvat buiten opgesteld zijn.
(14)
Vloeistofleiding: met de buitenlucht in verbinding staande ammoniakvoerende leidingen naar de verdamper of verdampers.
(15)
De aanduiding ‘–‘ houdt in dat het plaatsgebonden risico rondom de desbetreffende installatie kleiner is dan één op de miljoen per jaar (10–6) en dat niet met de afstand
tot beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen/locaties en zeer kwetsbare gebouwen rekening gehouden hoeft te worden, onderscheidenlijk in acht genomen hoeft te worden.
De installatie waarvoor ingevolge tabel 3 (vorige tabel) de grootste afstand geldt.
(16)
(17)
(18)

De installatie die de grootste inhoud heeft, installatie a niet meegerekend.
De installatie van hetzelfde type, met dezelfde opstellingsuitvoering en een vloeistofleiding met dezelfde diameter.
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BIJLAGE VIIa BIJ DE ARTIKELEN 5.4, DERDE LID, 5.16, EERSTE LID, EN 10.1, EERSTE EN
DERDE LID, VAN DIT BESLUIT (ACTIVITEITEN MET COMPLEXE EXTERNE
VEILIGHEIDSRISICO’S)

A.
Activiteiten met complexe externe veiligheidsrisico’s waarvoor te
berekenen afstanden voor het plaatsgebonden risico en, voor zover van
toepassing, aandachtsgebieden gelden:
1.
Het opwekken van elektriciteit met een windturbine, bedoeld in paragraaf 3.2.6 van het
Besluit activiteiten leefomgeving,
2.
Een weg, maar niet het basisnet, in beheer bij gemeente, provincie of waterschap,
waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, en
3.
Het exploiteren van een buisleiding, bedoeld in paragraaf 3.3.6 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.
Tabel 3, het exploiteren van een buisleiding voor vervoer van aardgas, met een
uitwendige diameter van ten minste 0,1 m en een druk van ten minste 4.000 kPa,
afstanden brandaandachtsgebied in meters
Uitwendige diamater/druk

Afstand brandaandachtsgebied

0,1 m/4.000 kPa (4”)

25

0,2 m/4.000 kPa (8”)

50

0,25 m/4.000 kPa (10”)

60

0,30 m/4.000 kPa (12”)

70

0,45 m/6.600 kPa (18”)

110

1,2 m/6.600 kPa (47”)

200

B.
Activiteiten met complexe externe veiligheidsrisico’s waarvoor te berekenen
afstanden voor het plaatsgebonden risico gelden en een vergunningplicht:
Artikel 2 (activiteiten met complexe externe veiligheidsrisico’s)
Activiteiten met complexe externe veiligheidsrisico's zijn:
1.

a.

eenEen Seveso-inrichting,.

b. hetHet opslaan in verband met het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen gedurende
korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, met
inbegrip van het laden en lossen van die stoffen en de overbrenging daarvan naar of van een andere
tak van vervoer, voor zover daadwerkelijk in aansluitend vervoer is voorzien en de betrokken
2.

gevaarlijke stoffen in hun oorspronkelijke verpakking blijven 527,, waar gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen in hoeveelheden groter dan de in kolom 2 van de delen 1 onderscheidenlijk 2 van bijlage
11, onder 1 en 2, kolom 2, bij de Seveso-richtlijn genoemde hoeveelheden,.

c.

het exploiteren van de volgende
spoorwegemplacementen: Almelo
Amersfoort Goederen
Amsterdam Westhaven
Arnhem Goederen Axel
aansluiting
Beverwijk
Blerick
Born
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522

Nader bezien of perceel hier werkt als alternatief voor het begrip inrichting.
Vgl. art. 3.29 Activiteitenbesluit.
524
Vgl. art. 4.4a, lid 1 Activiteitenbesluit.
525
Vgl. art. 4.76 Activiteitenbesluit.
526
PM verwijzing Activiteitenbesluit 527 Vgl. artikel 1, onderdeel e, Registratiebesluit.
523

Tabel 2, het opslaan in verband met vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen, maar niet
giftige gassen of giftige vloeistoffen die zijn ingedeeld in categorie GT5 respectievelijk
categorie LT3 of LT41, afstanden aandachtsgebieden in meters
Coevorden
Delfzijl
Deventer
Dordrecht
Emmen
Eindhoven
Hengelo
Kijfhoek
Lage
Zwaluwe
Maastricht
Moerdijk
Onnen
Roermond
Roodescho
ol
Roosendaa
l
Rotterdam Botlek
Rotterdam Europoort
Rotterdam Maasvlakte
Rotterdam Pernis
Rotterdam Waalhaven zuid
Rotterdam IJsselmonde
Sas van Gent
Sittard
Sloehaven I
Sloehaven II
Terneuzen
Terneuzen aansluiting Uitgeest
Containeruitwisselingspunt (CUP)
Valburg
Venlo
Zwolle
Afstand
Afstand
brandaandachtsgebied
explosieaandachtsgebied
30

3.

200

Afstand
gifwolkaandachtsgebied
300

d.

hetHet aanwezig hebben van een insluitsysteem vanmet meer dan 1.500 kg ammoniak,
maar niet zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak,.

e. hetHet aanwezig hebben van een bovengronds insluitsysteem vanmet meer dan 150
m3 zeer lichtbrandbare vloeistoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II
4.

ontvlambare of licht ontvlambare vloeistof,
5.

f.

hetHet aanwezig hebben van een insluitsysteem van meer dan 13 m3 propaan of meer dan
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13 m3 acetyleen,:
a.
meer dan 13 m3 en ten hoogste 50 m3 propaan met een jaarlijkse doorzet van meer dan
3
600 m ,
b.
meer dan 50 m3 propaan, of
c.
meer dan 13 m3 acetyleen.

g. hetHet aanwezig hebben van een cyanidehoudend bad voor het aanbrengen van
metaallagen met een inhoud van meer dan 100 liter,l.
6.

7.

h.

8.

i.

hetHet aanwezig hebben van een insluitsysteem van een vergiftige of zeer vergiftige stof,
niet zijndemet een stof die is ingedeeld in gevarenklasse 6.1 van het ADR, het RID of de ADN, of een
stof in de gevarencategorie acute toxiciteit, categorieën 1, 2, 3 of 4 als bedoeld in bijlage I, deel 3,
bij de CLP-verordening, maar niet benzine of methanol, van meer dan 1.000 liter,l.
hetHet opslaan van een vergiftige of zeer vergiftige stof die is ingedeeld in gevarenklasse
6.1 van het ADR, het RID of de ADN, of een stof in de gevarencategorie acute toxiciteit, categorieën
1, 2, 3 of 4 als bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening in gasflessen en waarbij de totale
waterinhoud meer bedraagt dan 1.500 liter,528l.

j. hetHet reduceren van aardgasdruk of meten van aardgashoeveelheid met een
gastoevoerleiding met een grotere diameter dan 20 inch,50,8 cm.
9.

10.
Een mijnbouwwerk, maar niet een mijnbouwinstallatie als bedoeld in artikel 1, onder o, van
de Mijnbouwwet, als die activiteit omvat de winning, opslag, bewerking of het gereedmaken voor
transport van een gevaarlijke stof of een stof die is ingedeeld in een gevarencategorie als bedoeld in
bijlage I bij de CLP-verordening, voor zover deze activiteit geen onderdeel is van een Sevesoinrichting.
11.

k. hetHet opslaan van meer dan 10.000 kg per opslagvoorziening, met een oppervlak van

meer dan 2.500 m2 of meer, van de volgendevan verpakte gevaarlijke afvalstoffen of verpakte
gevaarlijke stoffen, maar niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen: 1°. brandbare
gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of 2°. zowel
brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, stikstof- of
zwavelhoudende verbindingen., voor zover de opslag geen onderdeel is van een
Seveso-inrichting en voor zover:
528

Iets ingekorte formulering t.o.v. “in enige opslagvoorziening een vergiftige of zeer vergiftige stof in
gasflessen en waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met vergiftige of zeer vergiftige inhoud in die
opslagvoorziening meer bedraagt dan 1.500 liter”

a.
brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende
verbindingen met een gehalte van meer dan 5 % stikstof of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als
gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen met een
gehalte van meer dan 5 % stikstof worden opgeslagen in een opslagvoorziening: 1o. met een oppervlak
van minder dan 2.500 m2 en de opslagvoorziening is uitgerust met een ander
brandbestrijdingssysteem dan een automatische sprinklerinstallatie, automatische deluge installatie
of high-ex inside air installatie, of 2o. met een oppervlak van meer dan 2.500 m2, of
b.
verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof die is ingedeeld in ADR-klasse
6.1 verpakkingsgroep I, in de open lucht worden gelost of geladen.
12.

l.

hetHet aanwezig hebben van een koel- of vriesinstallatie met een inhoud van 10.000 kg
of meer ammoniak of waarvan de diameter van de vloeistofleiding naar de verdamper meer dan 80
DN bedraagt.

m.

buisleidingen voor:
1°. aardgas met een uitwendige diameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPA of meer,
2°. aardolieproducten met een uitwendige diameter van 70 mm of meer en een druk van 1.600
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kPA of meer, 3°. brandbare stoffen met een uitwendige diameter van 70 mm of meer of een
binnendiameter van
50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer,
4°. vergiftige stoffen, 5°. specifieke 529 stoffen met een uitwendige diameter van 70 mm of meer of een
binnendiameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer.
met uitzondering van:
1°. buisleidingen voor zover die behoren bij een activiteit met externe veiligheidsrisico's of met
complexe externe veiligheidsrisico's,530
2°. buisleidingen voor zover die gelegen zijn in zee,
n. windturbines,531
o.
een krachtens artikelen 23 of 24 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aangewezen weg. 532 533
13.
Het tanken en opslaan van LNG, bedoeld in paragraaf 4.35 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.
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Tabel 13, afstanden brandaandachtsgebied in meters
BovenReactietijd
Vulling
noodstopvoorziening ≤5
sec

Verlading
pomp

Afstand brandVoordruk < 420
aandachtskPa
gebied

Ja

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

n.v.t.

Ja

Nee

Nee

n.v.t.

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

n.v.t.

Nee

Nee

Nee

n.v.t.

50

75

125
150
200

529
C.
Nader bezien: welke specifieke stoffen? Alle andere stoffen? 530 Nader bezien: dit kan toch vervallen,
aangezien buisleidingen ook activiteiten zijn met complexe externeActiviteiten met complexe

externe veiligheidsrisico’s waarvoor aandachtsgebieden
veiligheidsrisico’s?
531
Vgl. art. 3.15a Activiteitenbesluit. Nader bezien of de definitie ‘een apparaat voor het opwekken van
elektrisch of thermisch vermogen uit wind’ niet overbodig is.
532
Nader bezien hoe aanwijzing plaatsvindt van waterwegen voorgevaarlijk transport plaatsvindt
(beperkingengebieden): moeten er ook onder vallen. Vgl. NvT bij art. 7 Bevt.
533
Nader bezien: nieuwe categorie mijnbouwwerken art. 2, sub i, Revi.

moeten worden berekend:
1.
Het exploiteren van een buisleiding voor het vervoer van brandbare vloeistoffen met
een vlampunt lager dan 21o C.
2.
Het exploiteren van een buisleiding voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar niet
aardgas of brandbare vloeistoffen.
3.
Een
Seveso-inrichting.
4.
Het opslaan in verband met vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage
VIIa, onder B, onder 2, bij dit besluit, voor zover giftige gassen of giftige vloeistoffen worden
opgeslagen die zijn ingedeeld in categorie GT5 respectievelijk categorie LT3 of LT4 (2).
5.
Activiteiten met complexe externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in bijlage VIIa, onder B, onder
3
tot en met 12, bij dit besluit.
Noten
(1)
De criteria voor de indeling van giftige stoffen in categorie GT5 of de criteria voor de indeling van
giftige vloeistoffen in categorie LT3 of LT4 zijn hieronder weergegeven.
Criteria voor giftige gassen:
Druk bij kooktemperatuur of kritische temperatuur alsmede
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LC50-waarde (ihl-rat-1uur) in ppm
Tkrit Tkook
(K)
(K)

LC50
< 100

>440 >273

100-1.000 1.00010.000

GT5
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400440

253-273

GT5

GT5

293400

182-253

GT5

GT5

GT5

Criteria voor giftige vloeistoffen:
Dampspanning bij 20 oC of kooktemperatuur alsmede
LC50-waarde (ihl-rat-1 uur) in ppm
P20
Tkook (K)
LC50
(mbar)
<10

10-50

353-373

LT3

50-200 323-353

LT4

200-700 303-323
>700

<303

10-100 100- 1.0001.000 5.000

LT3
LT4

LT3
LT4

LT3

(2)
De criteria voor de indeling van giftige stoffen in categorie GT5 of de criteria voor de indeling van
giftige vloeistoffen in categorie LT3 of LT4 zijn in bijlage VIIa, onder B, tabel 2, voetnoot 1, bij dit besluit
weergegeven.
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BIJLAGE VIII BIJ ARTIKEL 5.19, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT (AFSTANDEN VUURWERK
EN PYROTECHNISCHE ARTIKELEN VOOR THEATERGEBRUIK)

Categorie
vuurwerk
en pyrotechnische
artikelen
voor
theatergebruik

Aard van de
Hoeveelheid
ruimte
vuurwerk en
pyrotechnische
artikelen voor
theatergebruik

Grootte
deuropening

Afstand(1) vanaf
bewaarplaats en
bufferbewaarplaats voor
vuurwerk en
pyrotechnische artikelen
voor theatergebruik, in
meters
VoorZijwaarts(2) waarts(2)

Achterwaarts(2)

F4 en T2

0 tot 750 kg
netto
explosieve
massa

alle

alle

400

400

400

F4 en T2

750 tot en met
6.0
kg netto
explosieve
massa

alle

alle

800

800

800

F1 – F3, T1

Niet meer dan
10.0 kg

alle

alle

-

-

bewaarplaats

0 m2 tot en
met 4 m2

20

-

-

bewaarplaats

4 m2 tot en
met 6 m2

25

-

-

bewaarplaats

6 m2 tot en
met 8 m2

30

-

-

bufferbewaarplaats van 0 kg
tot en met 500
kg

alle

20

20

bufferbewaarplaats van 500
kg tot 1.000 kg

alle

25

20

bufferbewaarplaats van 1.000
k
kg tot 2.000 kg

alle

33

25

bufferbewaarplaats van 2.000
k
kg tot 3.500 kg

alle

42

31

alle

48

36

F1 – F3, T1
F1 – F3, T1
F1 – F3, T1

F1 – F3, T1

F1 – F3, T1

F1 – F3, T1

F1 – F3, T1

F1 – F3, T1

Meer dan
10.0
g
Meer dan
10.0
g
Meer dan
10.0
g
Meer dan
10.0
g
Meer dan
10.0
g
Meer dan
10.0
g
Meer dan
10.0
g
Meer dan
10.0
g

k
k
k

k

k

bufferbewaarplaats van 3.500
kg tot en met
k
5.0
k
g

Noten
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voor theatergebruik van categorie T1, in verband met vervoer, als het opslaan plaatsvindt binnen de
begrenzing van een locatie waarvoor een omgevingsvergunning is verleend en het opslaan plaatsvindt in de
oorspronkelijke verpakking.

BIJLAGE IX BIJ DE ARTIKELEN 5.25,ARTIKEL 5.21, EERSTE LID, EN 11.5, VAN DIT
BESLUIT (LOCATIES TOETSING LUCHTKWALITEITCIVIELE EXPLOSIEAANDACHTSGEBIEDEN)

A.

ADR-klasse 1.1(1), afstanden in meters

NEM(2) tot
en met (kg)

B.

ExplosieaanExplosieaanExplosieaandachtsgebied A dachtsgebied B dachtsgebied C

14,1

41

62

124

25,0

87

130

260

50,0

141

212

424

75,0

173

260

520

100,0

196

294

588

125,0

214

321

642

150,0

228

342

684

175,0

240

360

720

200,0

251

376

752

204,15.000,0

254

381

762

6.000,0

270

405

810

ADR-klasse 1.3(3), afstanden in meters

NEM(4) tot
en met (kg)

ExplosieaanExplosieaandachtsgebied A dachtsgebied B

50

16

24

100

20

30

150

23

34

200

25

37

250

27

40

300

29

43

350

30

45

400

31

47

450

33

49

500

34

51

550

35

52

600

36

54

650

37

55

700

38

57

750

39

58

800

39

59

850

41

61
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900
41
62

C.

950

42

63

1.000

43

64

ADR-klasse 1.4(5), afstanden in meters
Munitie

Overig(6)

Explosieaandachtsgebied B

> 250.000
patronen

> 25 kg (NEM(7))

20

D.

Civiele explosieaandachtsgebieden
Civiel explosieaandachtsgebied A

Civiel explosieaandachtsgebied B

Civiel explosieaandachtsgebied C

Complex TNO Rijswijk

Ja

Ja

Nee

Complex TNO Ypenburg

Ja

Ja

Ja

Complex Ulicoten

Ja

Ja

Ja

Gebieden rondom:

Noten
(3)
Explosieaandachtsgebied A ligt op een afstand van 2/3 van explosieaandachtsgebied B.
Explosieaandachtsgebied C is niet van belang, omdat het belangrijkste kenmerk van klasse 1.3 niet blast
(overdruk), maar intense warmtestraling is.
(4)
NEM = netto explosieve massa in kg.
(5)
Bij deze klasse is geen noodzaak voor het bepalen van een explosieaandachtsgebied A of C.
(6)
Hier vallen ontstekers, slaghoedjes, noodsignalen en dergelijke onder.
(7)
NEM = netto explosieve massa in kg.
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BIJLAGE X BIJ ARTIKEL 5.21a, TWEEDE LID, EN 8.10, VIERDE LID, VAN DIT BESLUIT
(MILITAIRE EXPLOSIEAANDACHTSGEBIEDEN)

Militair explosieaandachtsgebied A

Militair explosieaandachtsgebied B

Militair explosieaandachtsgebied C

Complex Nieuwe Haven

Ja

Ja

Ja

Genm de R V S Kazerne

Ja

Ja

Ja

Johannes Postkazerne

Ja

Ja

nee

Kamp Alphen

Ja

Ja

Ja

LC Maartensdijk

Ja

Ja

Ja

Gebieden rondom:

Legerplaats bij Oldebroek

Nee

Ja

Ja

Luitenant-Generaal Bestkazerne

Ja

Ja

Ja

Lunettenkazerne

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

MC Duivelsberg

Ja

Ja

Ja

MMC Beetgumermolen

Ja

Ja

Ja

MMC Coevorden

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

MMC Ritthem

Ja

Ja

Ja

MMC Ruinen

Ja

Ja

Ja

MMC Staphorst

Ja

Ja

Ja

MMC Veenhuizen

Ja

Ja

Ja

MVK De Kooy

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Van Ghentkazerne

Ja

Ja

Nee

Vliegbasis Eindhoven

Ja

Ja

Ja

Vliegbasis Gilze-Rijen

Ja

Ja

Ja

Vliegbasis Leeuwarden

Ja

Ja

Ja

Vliegbasis Volkel

Ja

Ja

Ja

Vliegbasis Woensdrecht

Ja

Ja

Ja

Willem L V Nassaukazerne

Ja

Ja

Ja

Marinekazerne Erfprins

MMC Hoenderloo II

Prinses Margrietkazerne
Sergeant-Majoor Scheickkazerne
Springterrein Schaijk
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BIJLAGE XI BIJ ARTIKEL 5.24 VAN DIT BESLUIT (KUSTFUNDAMENT)
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BIJLAGE XII BIJ ARTIKEL 5.26, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT (GROTE RIVIEREN)
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BIJLAGE XIII BIJ DE ARTIKELEN 5.36 EN 10.6 VAN DIT BESLUIT (AANDACHTSGEBIEDEN
LUCHTKWALITEIT)

A.
Artikel 1 (locatiesAandachtsgebieden voor stikstofdioxide en fijn stof (PM10))fijnstof
De volgende agglomeraties:
1.

a.

Amsterdam/Haarlem: de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn,

Ouder- Amstel, Diemen, Zaanstad, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Bloemendaal,
Zandvoort, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer ,.
2.

b. agglomeratie Den Haag/Leiden: de gemeenten Den Haag, Westland, Midden-Delfland,

Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Leiden, Oegstgeest, Katwijk
en Leiderdorp,
3.
c. Rotterdam/Dordrecht: de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis,
Spijkenisse,
Albrandswaard, Capelle aan de IJssel, Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht,.
4.

d.
e.

Utrecht: de gemeenten Utrecht, Houten, Nieuwegein en IJsselstein,.

5.
Eindhoven: de gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en
Helmond.

B.

Aandachtsgebieden voor fijnstof

Artikel 2 (locaties voor fijn stof (PM10))
De volgende gemeenten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

g.

7.

a.
b.

Asten,.

Barneveld, c. Bernheze, d. Ede,.
Bernheze.
Ede.

e. Leudal,.
f. Nederweert,.

Scherpenzeel, h. Venray..
Venray.
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BIJLAGE XXIV BIJ ARTIKEL 5.475.40 VAN DIT BESLUIT (MILITAIRE
OBJECTEN/VEILIGHEIDSZONESLOCATIES UITGEZONDERD VAN NIET IN BETEKENENDE
MATE)

A.

Locatie in de gemeente Asten

B.

Locatie in de gemeente Nederweert
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C.
Locatie bestaand uit delen van de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en
Scherpenzeel

D.

Locatie in de gemeente Deurne
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BIJLAGE XV BIJ DE ARTIKELEN 5.44, 5.49 EN 5.54 VAN DIT BESLUIT (GELUID-EN
TRILLINGWAARDEN)

A.
Standaardwaarden op de gevel van geluidgevoelige gebouwen en op
de geluidgevoelige locaties
7.0 –
19.0 uur

19.0 23.0 uur

23.0 7.0 uur

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt
door aandrijfgeluid van transportmiddelen

--

70 dB(A)

70 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt
door andere piekgeluiden

--

65 dB(A)

65 dB(A)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LAr,LT als gevolg van bedrijfsmatige
activiteiten

B.
Grenswaarden in geluidgevoelige ruimten van in- en aanpandige
geluidgevoelige gebouwen
7.0 –
19.0 uur

19.0 23.0 uur

23.0 7.0 uur

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt
door aandrijfgeluid van transportmiddelen

--

55 dB(A)

55 dB(A)

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt
door andere piekgeluiden

--

45 dB(A)

45 dB(A)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LAr,LT

C.

Standaardwaarden voor trillingssterkte voor continue trillingen
Dag en avond

Nacht

A1

A2

A3

A1

A2

A3

0,1

0,4

0,05

0,1

0,2

0,05

D.
Standaardwaarden voor trillingssterkte voor herhaald voorkomende
trillingen transportmiddelen
Dag en avond

Nacht

A1

A2

A3

A1

A2

A3

0,2

0,8

0,1

0,2

0,4

0,1

148

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

BIJLAGE XVI BIJ DE ARTIKELEN 5.61, EERSTE EN TWEEDE LID, 5.63, EERSTE EN TWEEDE
LID, 5.65 EERSTE LID, 5.66, 5.67, DERDE LID, 5.68, EERSTE TOT EN MET VIERDE LID, 5.69,
EERSTE TOT EN MET DERDE LID, 5.70, EERSTE LID EN 8.14, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT
(GEURBELASTING EN AFSTANDEN GEUR)

A.
Geurbelasting ouE/m3 (odour units per kubieke meter lucht) als 98-percentiel
door een zuiveringtechnisch werk op geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige
locaties
Activiteit /
installatie
Zuiveringtechnisch werk
Zuiveringtechnisch werk
dat is opgericht
voor 1 februari
1996 en waarvoor
op dat tijdstip een
vergunning op
grond van de Wet
milieubeheer in
werking en
onherroepelijk
was

Geurgevoelige gebouwen en locaties

Grenswaarde

Gelegen binnen de bebouwingscontour geur

0,5 ouE/m3

Gelegen buiten de bebouwingscontour geur, gelegen op
1 ouE/m3
een gezoneerd industrieterrein of op een bedrijventerrein
Gelegen binnen de bebouwingscontour geur

1,5 ouE/m3

Gelegen buiten de bebouwingscontour geur, gelegen op
een gezoneerd industrieterrein of gelegen op een
bedrijventerrein

3,5 ouE/m3

B.
Geurbelasting ouE/m3 (odour units per kubieke meter lucht) als 98-percentiel
door een veehouderij op geurgevoelige gebouwen en geurgevoelige locaties
Militaire objecten als bedoeld in artikel 5.47, eerste lid
Geurgevoelige gebouwen en
Activiteit /
Standaardwaarde
installatie
locaties
Veehouderij met
één of meer
dierenverblijven
waar dieren
worden gehouden
van een
diercategorie
waarvoor bij
ministeriële
regeling een geuremissiefactor is
vastgesteld

Grenswaarde

Gelegen binnen de
bebouwingscontour geur en
buiten een concentratiegebied

2,0 ouE/m3

8,0 ouE/m3

Gelegen binnen de
bebouwingscontour geur en
binnen een concentratiegebied

3,0 ouE/m3

14,0 ouE/m3

Gelegen buiten de
bebouwingscontour geuren
buiten een concentratiegebied

8,0 ouE/m3

20,0 ouE/m3

Gelegen buiten de
bebouwingscontour geur en
binnen een concentratiegebied

14,0 ouE/m3

35,0 ouE/m3
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Militaire objecten voor zeehaven:
Complex Nieuwe Haven
MC Vlissingen
C.
Afstanden tussen dierenverblijven voor landbouwhuisdieren waarvoor een
geuremissiefactor is vastgesteld en in artikel 5.65 aangewezen specifieke categorieën
geurgevoelige gebouwen
Militaire objecten voor luchtvaart:
Vliegbasis Leeuwarden
MVK De Kooy
MLT Deelen
Vliegbasis
Volkel
Vliegbasis
Woensdrecht
Vliegbasis Gilze-Rijen
Vliegbasis Eindhoven
Luitenant-Generaal Bestkazerne
Geurgevoelige gebouwen van een in artikel
Standaardafstand
Type bouwwerk 5.65, eerste en tweede lid, aangeduide
tussen A en B
categorie
Dierenverblijf voor
het houden van
gelegen binnen de bebouwingscontour geur
landbouwhuisdieren van
een diercategorie
waarvoor bij
ministeriële
gelegen buiten de bebouwingscontour geur
regeling een geuremissiefactor is
vastgesteld

Militaire objecten voor gereedstelling en verblijf:
Vliegbasis Leeuwarden
Willem L V
Nassaukazerne Johan
Willem Frisokazerne
Complex Nieuwe Haven
Marinekazerne Erfprins
MVK De Kooy Johannes
Postkazerne Legerplaats
Ermelo LKOL
Tonnetkazerne Prinses
Margrietkazerne
Legerplaats bij
Oldebroek
LC Lettele
Complex
Twente LC
Maartensdijk
Du
Moulinkazerne
LC Kamp Soesterberg
Soldaat Ketting Olivierkazerne
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Centrum Mens en Luchtvaart
Sergeant-Majoor
Scheickkazerne
Instandhoudingsbedrijf
Landsystemen
Van Braam
Houckgeestkazerne Kamp
AOCS Nieuw Millingen
Legerplaats Stroe Koning
Willem III Kazerne
Legerplaats Harskamp
(GWK) Van Ghentkazerne
Complex Klein Heidekamp
Oranjekazerne
Complex Groot
Heidekamp Engelense
Gat Lunettenkazerne
Van Brederodekazerne
Vliegbasis Volkel MC
Vlissingen
Marinekazerne
Vlissingen
D.
Afstanden tussen dierenverblijven voor nertsen en landbouwhuisdieren
waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld en geurgevoelige gebouwen en
geurgevoelige locaties

Type bouwwerk
Direnverblijf voor
het houden
landbouwhuisdieren van
een diercategorie
waarvoor niet bij
ministeriële
regeling een geuremissiefactor is
vastgesteld

Geurgevoelige gebouwen en
locaties

Standaardafstand
tussen A en B

Andere afstand
voor
omgevingsplan

gelegen binnen de
bebouwingscontour geur

100 meter

50 meter

gelegen buiten de
bebouwingscontour geur

50 meter

25 meter

Gelegen binnen de
bebouwingscontour geur:
Aantal fokteven:
1-1000
1001-1500
Dierenverblijf voor
1501-3000
het houden van
3001-6000
nertsen
6001-9000

175
200
225
250
275

Engelbrecht van Nassaukazerne
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MC Rucphem
Vliegbasis
Woensdrecht MC
Genie Basis Depot
Vliegbasis Gilze-Rijen
Genm de R V S
Kazerne
Militaire objecten voor brandstof
Gelegen buiten de
bebouwingscontour geur:
Depot Leeuwarden
BLP Leeuwarden
ADP Schiphol
(RIJK1) LC
Bathmen
Depot
Markelo TLP
Markelo
AFSL
Europoort
AFSL
Zevenhuizen
Depot Pernis
Manifold
Pernis Depot
Klaphek
Depot Best
Afsluiter Best
AFSL
Veldhoven
AFSL Wittem
Militaire objecten voor munitieopslag
Aantal fokteven:
M
M
C

e
g
b
a
s
i
s

B
e
e
t
g
u
m
m
e
r
m
o
l
e
n

L
e
e
u
w
a
r
d
e
n
M
M
C

V
l
i

V
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e
e
n
h
u
i
z
e
n
C
o
m
p
l
e
x

M
M
C
H
o
e
n
d
e
r
l
o
o
I
I

N
i
e
u
w
e

K
a
m
p
H
o
l
t
e
r
h
o
e
k

H
a
v
e
n
M
M
C

K
a
m
p

S
t
a
p
h
o
r
s
t

L
e
t
t
e
b
o
e
r

M
M
C
C
o
e
v
o
r
d
e
n

M
C
D
u
i
v
e
l
s
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b
e
r
g
Springterrein Schaijk
Vliegbasis Volkel
MMC Ritthem
V
l
i
e
g
b
a
s
i
s
W
o
e
n
s
d
r
e
c
h
t
V
l
i
e
g
b
a
s
i
s
G
i
l
z
e
R
i
j
e
n

K
i
e
k
Kamp Alphen
Genm De R V S Kazerne
Vliegbasis Eindhoven
Luitenant-Generaal Bestkazerne
1-1000
1
0
0
1
1
5
0
0
1
5
0
1
3
0
0
0
3
0
0
1
6
0
0
0
6
0
0
1
9
0
0
0
Militaire objecten voor radar:
V
l
i
e
g
b
a
s
i
s

K
a
m
p
D

e

L
e
e
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u
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d
r
e
c
h
t
V
l
i
e
g
b
a
s
i
s
G
i
l
z
e
R
i
j
e
n
V
l
i
e
g
b
a
s
i
s
E
i
n
d
h
o
v
e
n
Toepassingsregels tabel
onderdeel ‘nertsen’:
1.
In de berekening
worden jongen en reuen
buiten beschouwing
gelaten.
2.
Als meer dan 9000
fokteven worden gehouden,
wordt de afstand voor elke extra
156

3000 fokteven met
25 meter vergroot.
3.
Als de
pelsdieren in
emissiearme
huisvesting
worden gehouden,
waarbij de
ammoniakemissie
kleiner dan of
gelijk is aan 0,25
kg per dierplaats
per jaar, worden
de afstanden voor
geurgevoelige
gebouwen en
locaties gelegen
buiten de
bebouwingscontou
r
geur met 25 meter
verkleind.
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100 meter
125 meter

150 meter
175 meter
200 meter

Luitenant-Generaal Bestkazerne
Militaire objecten voor zenden en ontvangen:
Antennepark
Schiermonnikoog
Antennepark Terschelling
Zendercomplex te Ried
Radarpost Noord te Wier
Zendercomplex Burum
Antennepark Appingedam
Antennepark Hoorn
Antennepark
Kornwerderzand Complex
Nieuwe Haven Anetnnepark
Julianadorp Antennepark
Huisduinen Antennelocatie
Huisduinen Antennepark
Schoorl Antennepark
Noordwijk Antennelocatie
IJmuiden Antennepark
Zeewolde Zendercomplex
LVL/GL Twente Antennepark
Eemnes Straalzender Nieuw
Millingen Antennepark
Eibergen Radiopeilgebouw
Antennepark Scharendijke
Antennelocatie Westkapelle
E. Afstanden tussen geuremiterende activiteiten of voorzieningen en geurgevoelige
gebouwen en geurgevoelige locaties
Militaire objecten voor schieten:
SB Marnewaard
Schietrange
Vliehorst Vliegbasis
Leeuwarden SB
Breezanddijk SB
Witten
Complex Nieuwe Haven
SB Petten
Schietterrein Petten
SB Harderwijk
Artillerie
Schietkamp
Uitbreiding ASK
Infanterie
Schietkamp
Vliegbasis Volkel SB
Heumensoord
Vliegbasis
Woensdrecht
Vliegbasis
Gilze-Rijen SB
Weert Kruispeel en
Achterbroek
157

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016
Koningin
Máximakazerne
Koningin
Beatrixkazerne
Brigade Utrecht
Brigade
Scheldestromen
Camp New Amsterdam
Geurgevoelig gebouw of
locatie

Standaardafstand
tussen A en B

dat gelegen is binnen de
bebouwingscontour geur

100 meter

dat gelegen is buiten de
bebouwingscontour geur

50 meter

dat gelegen is binnen de
bebouwingscontour geur

150 meter

dat gelegen is buiten de
bebouwingscontour geur

100 meter

dat gelegen is binnen de
bebouwingscontour geur

100 meter

dat gelegen is buiten de
bebouwingscontour geur

50 meter

dat gelegen is binnen de
bebouwingscontour geur

100 meter

dat gelegen is buiten de
bebouwingscontour geur

50 meter

ongeacht ligging

50 meter

ongeacht ligging

25 meter

-

-

100 meter

-

dat een functionele binding
heeft met een andere
veehouderij

50 meter

gezamenlijke
oppervlakten van de
mestbassins op het
bedrijfsperceel < 350
m2

-

50 meter

Activiteit
< 600 m3
3
Opslaan van vaste < 600 m
mest, champost
en dikke fractie
> 600 m3

> 600 m3
Behandelen van
dierlijke
meststoffen
Opslaan of
composteren van

Militaire objecten voor oefenen:
OT Marnewaard
UTC Marnehuizen
niet houtachtig
groenafval, voor
een duur van
meer dan 14
dagen, tot max.
600 m3
niet afgedekt
Opslaan van
kuilvoer of vaste
bijvoedermiddelen afgedekt

Opslaan van
drijfmest,
digestaat en
dunne fractie in
een mestbassin
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gezamenlijke
oppervlakten van de
dat geen functionele
mestbassins op het
binding heeft met een
bedrijfsperceel > 350
andere veehouderij
m2
gezamenlijke
oppervlakten van de
mestbassins op het
bedrijfsperceel > 750
m2
of de gezamenlijke
inhoud van de
mestbassins op het
bedrijfsperceel > 2500
m3

dat geen functionele
binding heeft met een
andere veehouderij

100 meter

150

BIJLAGE XVII BIJ DE ARTIKELEN 5.90, 5.95, EERSTE EN TWEEDE LID, 7.5 EN 7.10 VAN
DIT BESLUIT (LOCATIES VAN MILITAIRE TERREINEN EN TERREINEN MET MILITAIRE
OBJECTEN EN MAXIMALE HOOGTES VAN BOUWWERKEN IN
RADARVERSTORINGSGEBIEDEN)
OT Joost Dourleinkazerne
OT Baggelhuizen
OT De Haar
OT
Havelte
West
OT
Havelte Oost
OT De Zande
OT
Beekhuizerza
nd
OT Ermelose Heide
OT ‘t Harde
OT Woldberg/vliegstrip
OT Wezeperberg
OT Olst-Welsum
OT Vlakte van Waalsdorp
OT De
Vlasakkers Du
Moulinkazerne
OT
Leusderheide
OT Oude Kamp
OT Stroese
Zand
OT Garderenseveld
OT Ederheide
OT Scherpenberg
OT Arnhemse
Heide OT
Gorsselse Heide
OT Het Groote Veld
7
OT Ginkelse
Heide OT
Vrachelse Heide
Overdiepsepolde
r OT De Vijf Eiken
159

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016
Fort Crevecoeur
OT De Kamp
OT Vughtse
Heide OT
Langenboom
Tentenkamp
OT Rucphense
Heide
OT
Woensdrechtse
Heide
OT
Ossendrechtse Heide
OT Galderse Heide OT
Oirschotse Heide
OT Crayelheide
OT Weerterheide
Bos- en heideterrein Schinveld
OT De Dellen
Overige militaire
objecten: HV Nassau
Ouwerkerkkamp NIC
Brunssum
US Army Garrison Schinnen

A.
Militaire functiebeschermingsgebiedenterreinen en terreinen met een militair
object als bedoeld in artikel 5.47, tweede lid Locaties voor bouwen rondom militaire
luchthavens en militaire objecten met de functie: a. radar
b.
zenden of ontvangen
Locaties voor obstakelhoogtes rondom militaire luchthavens
Locaties voor vogelaantrekkende voorzieningen rondom militaire luchthavens
Locaties voor hinderlijke stationaire lichtbronnen rondom militaire luchthavens5.90, eerste lid
Locatie

Gemeente

ADP Schiphol (Rijk1)

Haarlemmermeer

Afsluiter Europoort

Rotterdam

Afsluiter Veldhoven

Veldhoven

Afsluiter Wittem

Gulpen-Wittem

Afsluiter Zevenhuizen

Zuidplas

Afsluiter Best

Best

Antennelocatie Huisduinen

Den Helder

Antennelocatie IJmuiden

Velsen

Antennelocatie Scheveningen

's-Gravenhage

Antennelocatie Westkapelle

Veere

Antennepark Appingedam

Appingedam

Antennepark Eemnes

Eemnes

Antennepark Eibergen

Berkelland

Antennepark Hoorn

Hoorn

Antennepark Huisduinen

Den Helder

Antennepark Julianadorp

Den Helder

Antennepark Kornwerderzand

Súdwest-Fryslân

Antennepark Noordwijk

Noordwijk

Antennepark Scharendijke

Schouwen-Duiveland
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Antennepark Schiermonnikoog
Schiermonnikoog
Antennepark Schoorl

Bergen (NH)

Antennepark Terschelling

Terschelling

Antennepark Zeewolde

Zeewolde

Artillerie Schietkamp

Oldebroek

BLP Leeuwarden

Menameradiel

Bos- en Heideterrein Schinveld

Onderbanken

Brigade Scheldestromen

Woensdrecht

Brigade Utrecht

Baarn

Camp New Amsterdam

Soest

Centrum Mens en Luchtvaart

Haarlemmermeer

Complex Badhoevedorp

Haarlemmermeer

Complex Groot Heidekamp

Arnhem

Complex Klein Heidekamp

Arnhem

Complex Nieuwe Haven

Den Helder

Complex Twente

Enschede

Depot Best

Oirschot
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Locaties voor bouwen vanwege militaire laagvlieggebieden
Depot Klaphek
Lopik
Depot Leeuwarden

Menameradiel

Depot Markelo

Hof van Twente

Depot Pernis

Albrandswaard

Du Moulinkazerne

Soest

Engelbrecht van Nassaukazerne

Roosendaal

Engelense Gat

's-Hertogenbosch

Fort Crevecoeur

's-Hertogenbosch

Genm de R V S Kazerne

Oirschot

HV Nassau Ouwerkerkkamp

Brunssum

Infanterie Schietkamp

Ede

Instandhoudingsbedrijf Landsystemen

Leusden

Johan Willem Frisokazerne

Assen

Johannes Postkazerne

Westerveld

Kamp Alphen

Alphen-Chaam

Kamp Aocs Nw Milligen

Apeldoorn

Kamp De Kiek

Goirle

Kamp Holterhoek

Berkelland

Kamp Letteboer

Berkelland

Koning Willem III Kazerne

Apeldoorn

Koningin Beatrixkazerne

‘s-Gravenhage

Koningin Máximakazerne

Haarlemmermeer

Kruispeel en Achterbroek

Weert

LC Bathmen

Deventer

LC Kamp Soesterberg

Soest

LC Lettele

Deventer

LC Maartensdijk

De Bilt

Legerplaats bij Oldebroek

Elburg

Legerplaats Ermelo

Ermelo

Legerplaats Harskamp (GWK)

Ede

Legerplaats Stroe

Barneveld

Lkol Tonnetkazerne

Elburg

Luitenant-Generaal Bestkazerne

Venray

Lunettenkazerne

Vught

Manifold Pernis

Rotterdam

Marinekazerne Erfprins

Den Helder

Marinekazerne Vlissingen

Vlissingen

Mass-Radarcomplex Soesterberg

Soest

Mass-Radarcomplex Twente

Enschede

MC Duivelsberg

Arnhem

MC Genie Basis Depot

Gilze en Rijen

MC Rucphen

Rucphen

MC Vlissingen

Vlissingen
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Michiel A De Ruyterkazerne
Vlissingen

Militaire functie-invloedsgebieden als bedoeld in artikel 5.47, derde lid
Locaties voor militaire activiteiten boven, op of in zee
Locaties voor militaire activiteiten boven of op land
Locaties voor de veiligheid ten gevolge van militaire functies
MLT Deelen
Arnhem
MMC Beetgumermolen

Leeuwarden

MMC Coevorden

Coevorden

MMC Hoenderloo II

Ede

MMC Ritthem

Vlissingen

MMC Ruinen

De Wolden

MMC Staphorst

Staphorst

MMC Veenhuizen

Noordenveld

MVK De Kooy

Den Helder

NIC Brunssum

Brunssum

Oranjekazerne

Arnhem

OT Arnhemse Heide

Arnhem

OT Baggelhuizen

Assen

OT Beekhuizerzand

Harderwijk

OT Crayelheide

Venlo

OT De Dellen

Meerssen

OT De Haar

Assen

OT De Kamp

Vught

OT De Vijf Eiken

Gilze en Rijen

OT De Vlasakkers

Amersfoort

OT De Zande

Kampen

OT Ederheide

Ede

OT Ermelose Heide

Ermelo

OT Galderse Heide

Breda

OT Garderenseveld

Apeldoorn

OT Ginkelse Heide

Ede

OT Gorsselse Heide

Lochem

OT Havelte Oost

Westerveld

OT Havelte West

Steenwijkerland

OT Het Groote Veld 7

Lochem

OT Joost Dourleinkazerne

Texel

OT Langenboom

Mill en Sint Hubert

OT Leusderheide

Leusden

OT Marnewaard

De Marne

OT Oirschotse Heide

Oirschot

OT Olst-Welsum

Olst-Wijhe

OT Ossendrechtse Heide

Woensdrecht

OT Oude Kamp

Soest

OT Rucphense Heide

Rucphen

OT Scherpenberg

Apeldoorn
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OT Stroese Zand
Barneveld
OT 't Harde

Elburg

OT Vlakte Van Waalsdorp

's-Gravenhage

OT Vrachelse Heide

Oosterhout

Veiligheidszone A als bedoeld in artikel 5.47a, eerste lid
OT Vughtse Heide
Vught
OT Weerterheide

Cranendonck

OT Wezeperberg

Oldebroek

OT Woensdrechtse Heide

Woensdrecht

OT Woldberg/Vliegstrip

Epe

Overdiepsepolder

Geertruidenberg

Prinses Margrietkazerne

Oldebroek

POMS Eygelshoven

Kerkrade

Radarlocatie Herwijnen

Lingewaal

Radarpost Noord te Wier

het Bildt

Radiopeilgebouw

Berkelland

Sb Breezanddijk

Súdwest-Fryslân

Sb Harderwijk

Harderwijk

Sb Marnewaard

De Marne

Sb Petten

Schagen

Sb Weert

Weert

Sb Witten

Assen

Schietbaan Heumensoord

Heumen

Schietrange Vliehors

Vlieland

Schietterrein Petten

Schagen

Sergeant-Majoor Scheickkazerne

Soest

Soldaat Ketting Olivierkazerne

Soest

Springterrein Schaijk

Landerd

Straalzender Nieuw Milligen

Apeldoorn

Tentenkamp

Rucphen

TLP Markelo

Hof van Twente

Uitbreiding ASK

Epe

US Army Garrison Schinnen

Schinnen

UTC Marnehuizen

De Marne

Van Braam Houckgeestkazerne

Utrechtse Heuvelrug

Van Brederodekazerne

Vught

Van Ghentkazerne

Rotterdam

Vliegbasis Eindhoven

Eindhoven

Vliegbasis Gilze-Rijen

Gilze en Rijen

Vliegbasis Leeuwarden

Leeuwarden

Vliegbasis Volkel

Uden

Vliegbasis Woensdrecht

Woensdrecht

Willem L V Nassaukazerne

De Marne

Zendercomplex Burum

Kollumerland en Nieuwkruisland
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Zendercomplex LVL/GL Twente
Enschede
Zendercomplex te Ried

Franekeradeel
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[PM]
B.

Onveilige gebieden bij militaire schietbanen als bedoeld in artikel 5.90, tweede lid

Veiligheidszone B
Onveilige gebieden bij militaire schietbanen als bedoeld in artikel 5.47a, tweede lid5.90, tweede lid,
zijn de gebieden in de nabijheid van de militaire terreinen en terreinen met een militair object:
[PM]
Locatie

Gemeente

Marinekazerne Erfprins

Den Helder

Sb Breezanddijk

Súdwest-Fryslân

Sb Marnewaard

De Marne

Sb Petten

Schagen

Schietrange Vliehors

Vlieland

Schietterrein Petten

Schagen

Veiligheidszone C
C.
Gebieden waar bouwwerken een militaire zend- en ontvangstinstallatie
kunnen verstoren als bedoeld in artikel 5.47a,5.90, derde lid
[PM]
Gebieden waar bouwwerken een militaire zend- en ontvangstinstallatie kunnen verstoren als
bedoeld in artikel 5.90, derde lid, zijn de gebieden rondom de volgende terreinen met militaire
zend-en ontvangstinstallaties:
Locatie

Gemeente

Antennelocatie IJmuiden

Velsen

Antennelocatie Scheveningen

's-Gravenhage

Antennelocatie Westkapelle

Veere

Antennepark Appingedam

Appingedam

Antennepark Eemnes

Eemnes

Antennepark Eibergen

Berkelland

Antennepark Hoorn

Hoorn

Antennepark Huisduinen

Den Helder

Antennepark Julianadorp

Den Helder

Antennepark Kornwerderzand

Súdwest-Fryslân

Antennepark Noordwijk

Noordwijk

Antennepark Scharendijke

Schouwen-Duiveland

Antennepark Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Antennepark Schoorl

Bergen (NH)

Antennepark Terschelling

Terschelling

Antennepark Zeewolde

Zeewolde

Complex Nieuwe Haven

Den Helder

Complex Twente

Enschede

Prinses Margrietkazerne

Oldebroek

Willem L V Nassaukazerne

De Marne

Zendercomplex Burum

Kollumerland en Nieuwkruisland
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Zendercomplex LVL/GL Twente
Enschede
Zendercomplex te Ried

Franekeradeel
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D.
Gebieden waar zich een militaire laagvliegroute voor jacht- en
transportvliegtuigen bevindt als bedoeld in artikel 5.90, vierde lid
BIJLAGE XI BIJ ARTIKEL 5.47B (RADARVERSTORINGSGEBIEDEN)
Gebieden waar zich een militaire laagvliegroute voor jacht- en transportvliegtuigen bevindt zijn:
1.
Laagvliegroute 10, die loopt van de Duitse grens nabij Eibergen noordelijk via Almelo richting
Slagharen en ten noorden van Emmen richting de Duitse grens nabij Bourtrange, en
2.
Laagvliegroute 10A, die loopt vanaf het Lauwersmeer naar het zuiden ten oosten van
Drachten, Zwolle en Deventer en naar de Duitse grens ten noorden van Winterswijk.
[PM]
E.
Gebieden waar bouwwerken het radarbeeld kunnen verstoren als bedoeld in artikel
5.90, vijfde lid en tabel met maximale hoogtes van bouwwerken en bouwwerken, zijnde
windturbines als bedoeld in artikel 5.95, eerste lid
Gebieden waar
bouwwerken het
radarbeeld kunnen
verstoren zijn de
gebieden rondom de
volgende
radarstations:

Hoogte antenne ten
opzichte van NAP (m)

Kamp Aocs Nw Milligen

53

Mass-Radarcomplex
Soesterberg

63

Mass-Radarcomplex
Twente

71

Radarpost Noord te Wier

24

Radarstation Herwijnen

25

Vliegbasis Leeuwarden

30

Vliegbasis Volkel

49

Vliegbasis Woensdrecht

48
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Maximale hoogte
van bouwwerken ten
opzichte van NAP
binnen een straal
van 15 km rondom
het radarstation

Maximale hoogte van de
tippen van windturbines
ten opzichte van NAP
buiten een straal van 15
km tot 75 km rondom het
radarstation (m)

De maximale hoogte
van een bouwwerk,
bedoeld in artikel
5.93, eerste lid,
wordt bepaald door
de hoogte van de
antenne
vermeerderd met
0,004363 keer de
afstand van de
locatie waar het
bouwwerk wordt
toegelaten tot de
locatie van de radar
in meters.

118
128
136
89
90
95
114
113
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BIJLAGE XIIXVIII BIJ ARTIKEL 5.595.96 VAN DIT BESLUIT
(ELEKTRICITEITSVOORZIENING)

Artikel 1 (Vestigingsplaatsen grootschalige elektriciteitsopwekking)
A.
VestigingsplaatsenLocaties voor grootschalige elektriciteitsopwekking zijn:

a.
b.

Eemshaven (gemeente Eemsmond),

Burgum (gemeente
Tytsjerksteradiel), c. Harculo (gemeente
Zwolle),

d.

Nijmegen (gemeente
Nijmegen), e. Utrecht (gemeente
Utrecht),
f.
Flevo (gemeente Lelystad),

g.
h.

Velsen (gemeente Velsen),

j.
k.

Maasvlakte I (gemeente Rotterdam),

m.
n.

Buggenum (gemeente Leudal),

Hemweg (gemeente
Amsterdam), i. Diemen (gemeente
Diemen),
Borssele/Vlissingen (gemeenten Borsele en
Vlissingen), l. Amer Geertruidenberg (gemeente
Geertruidenberg),
Maasbracht (gemeente
Maasgouw), o. Moerdijk (gemeente
Moerdijk),

p.

Geleen (gemeente
Sittard-Geleen), q. Delfzijl (gemeente
Delfzijl),

r.

Amsterdams Havengebied/Noordzeekanaal (gemeente
Amsterdam), s. Maasvlakte II (gemeente Rotterdam),

t.

Rijnmond/Rotterdams Havengebied (gemeente
Rotterdam), u. Terneuzen/Sas van Gent (gemeente Terneuzen)
Locatie

Gemeente

Amer Geertruidenberg

Geertruidenberg

Amsterdams Havengebied/Noordzeekanaal

Amsterdam

Borssele/Vlissingen

Borsele en Vlissingen

Buggenum

Leudal

Burgum

Tytsjerksteradiel

Delfzijl

Delfzijl

Diemen

Diemen

Eemshaven

Eemsmond

Flevo

Lelystad

Geleen

Sittard-Geleen

Harculo

Zwolle

Hemweg

Amsterdam

Maasbracht

Maasgouw
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Maasvlakte I
Rotterdam
Maasvlakte II

Rotterdam

Moerdijk

Moerdijk

Nijmegen

Nijmegen

Rijnmond/Rotterdams Havengebied

Rotterdam

Terneuzen/Sas van Gent

Terneuzen

Utrecht

Utrecht

Velsen

Velsen

Artikel 2 (Vestigingsplaatsen kernenergiecentrale)
B.
VestigingsplaatsenLocaties voor een kernenergiecentrale zijn:

a.

Borssele/Vlissingen (gemeenten Borsele en
Vlissingen), b. Eemshaven (gemeente Eemsmond),

c.

Maasvlakte I (gemeente Rotterdam),

Locatie

Gemeente

Borssele/Vlissingen

Borsele en Vlissingen

Eemshaven

Eemsmond

Maasvlakte I

Rotterdam

C.

Locaties voor een hoogspanningsverbinding

Artikel 3 (Hoogspanningsverbindingen)
Hoogspanningsverbindingen bevinden zich op de locaties: a.
Weiwerd – lijn Eemshaven-Meeden,

b.

Eemshaven –
Meeden, c. Meeden –
Zwolle,
d.
Meeden – Diele (Duisland),

e.
f.

Eemshaven – Vierverlaten,

Vierverlaten – Zeyerveen –
Hoogeveen, g. Hoogeveen – Zwolle,

h.

Vierverlaten – Burgum –
Ens, i. Ens – Zwolle,

j.

Zwolle – Hengelo (O) – Doetinchem – Dodewaard – Maasbracht – Eindhoven – Geertruidenberg –
Krimpen a/d IJssel – Diemen – Lelystad – Ens – Zwolle, k.
Hengelo (O) – Gronau (Duitsland),

l.

Locaties voor een hoogspanningsverbinding zijn de tracés tussen de

locaties: Beverwijk – Oostzaan – Diemen, m. Maasvlakte – Westerlee,
Wateringen – Westerlee,

n.
o.
p.
q.

Wateringen – Zoetermeer,
Bleiswijk – Krimpen a./d IJssel,

Maasvlakte – Crayenstein –
Krimpen a/d IJssel, r. Borssele –
Kreekrak – Geertruidenberg, Eemshaven
– Meeden,
s.
Kreekrak – Zandvliet (België),

t.

Maasbracht – Gramme (België),
Eemshaven – Noorwegen,
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Eemshaven – Vierverlaten,
Ens – Zwolle, Hengelo (O) –
Gronau (Duitsland),
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u.

Maasbracht – Meerhout (België),
Hoogeveen – Zwolle,

v.

Kreekrak – Zandvliet
(België), Maasbracht – Graetheide,
Maasbracht – Gramme (België),
Maasbracht – Meerhout (België),
Maasbracht – Oberzier (Duitsland),
w. Maasbracht –
Graetheide,Maasvlakte –
Crayenstein – Krimpen a/d IJssel,
x.
Eemshaven – Noorwegen,
y.
Maasvlakte – Groot-Brittannië., Maasvlakte – Westerlee, Meeden – Diele (Duitsland), Meeden
– Zwolle, Vierverlaten – Burgum – Ens,
Vierverlaten – Zeyerveen – Hoogeveen,
Wateringen – Westerlee, Wateringen –
Zoetermeer,
Weiwerd – lijn Eemshaven-Meeden, en
Zwolle – Hengelo (O) – Doetinchem – Dodewaard – Maasbracht – Eindhoven – Geertruidenberg –
Krimpen a/d IJssel – Diemen – Lelystad – Ens – Zwolle.
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BIJLAGE XIIIXIX BIJ ARTIKEL 5.67,7.3, EERSTE LID, BIJVAN DIT BESLUIT (AANLEG
BUISLEIDINGENKERNKWALITEITEN WERELDERFGOEDEREN EN ERFGOEDEREN OP DE
VOORLOPIGE LIJST WERELDERFGOED)

A.

De Beemster

1.
Kernkwaliteiten van De Beemster zijn:
a.
Het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, vroeg zeventiende-eeuwse
(landschaps)architectonische geheel van de droogmakerij De Beemster, bestaande uit:
1°. het vierkante gridpatroon van wegen en waterlopen en rechthoekige percelen,
2°. de ringdijk en ringvaart (continuïteit en eenheid in vormgeving),
3°. het centraal gelegen dorp (Middenbeemster) op een assenkruis van wegen,
4°. bebouwing langs de wegen,
5°. de relatief hooggelegen wegen met laanbeplanting,
6°. de monumentale en typerende (stolp)boerderijen en restanten van buitens,
7°. de oude negentiende-eeuwse gemalen en molengangen, en
8°. de structuur en het karakter van het (beschermde) dorpsgezicht van Middenbeemster, en
b. grote openheid.
2.
Voor zover het werelderfgoed De Beemster samenvalt met het werelderfgoed De Stelling
van Amsterdam, zijn de uitgewerkte universele waarden van het werelderfgoed De Stelling van
Amsterdam ook van toepassing op het werelderfgoed De Beemster.

B.

Stelling van Amsterdam

Kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam zijn:
a.
het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, laatnegentiende-eeuwse en
vroegtwintigste-eeuwse hydrologische en militair-landschappelijke geheel, bestaande uit:
1°. een doorgaand stelsel van liniedijken in een grote ring om Amsterdam,
2°. sluizen en voor- en achterkanalen,
3°. de forten, liggend op regelmatige afstand, voornamelijk langs dijken,
4°. inundatiegebieden,
5°. voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen (merendeels onbebouwd
gebied), en 6°. de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire
objecten,
b.
c.

de relatief grote openheid, en
de groene en relatief stille ring rond Amsterdam.

C.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn:
a.
het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen negentiende en
twintigste-eeuwse hydrologische en militairverdedigingssysteem, bestaande uit: 1°.
inundatiegebieden,
2°. een zone met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten betonnen
mitrailleurkazematten en groepsschuilplaatsen in hun samenhang met de omgeving,
3°. voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen (merendeels
onbebouwd gebied)
rondom de forten,
4°. waterwerken als waterlichamen, sluizen, inlaten, duikers, en dijken functionerend in
samenhang met verdedigingswerken en inundatiegebieden, 5°. overige elementen als
beschutte wegen, (resten van) loopgraven en tankgrachten,
6°. de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire objecten, en
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7°. de historische vestingstructuur van de vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, Nieuwersluis,
Gorinchem en Woudrichem,
[PM]
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b.
c.

de grote openheid, en
het groen en overwegend rustig karakter.

BIJLAGE XIV BIJ ARTIKEL 6.8, EERSTE LID, VAN DIT BESLUIT
(KERNKWALITEITEN ERFGOED)
D.

Romeinse Limes

[PM]
Kernkwaliteiten van de Romeinse Limes zijn:
a.
de unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven voormalige (militaire) grens van het
Romeinse Rijk, en
b.
archeologische overblijfselen uit de periode 0 tot 400 na Christus langs de toenmalige loop
van de Rijn, bestaande uit: 1°. forten (castella), burgerlijke nederzettingen (kampdorpen/vici) en
grafvelden,
2°. militaire infrastructuur, bestaande uit wegen, waterwerken en wachttorens, en
3°. scheepswrakken.
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BIJLAGE XVXX BIJ ARTIKEL 8.12,8.9, EERSTE LID, 8.74, DERDE LID EN VIJFDE8.79,
TWEEDE LID, VAN DIT BESLUIT (TOETSINGSWAARDEN VOOR HET TE INFILTREREN
WATERINFORMATIEDOCUMENTEN OVER MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN
LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF
ZUIVERINGSTECHNISCH WERK)

A.

Informatiedocumenten over beste beschikbare technieken

Naam document

Jaartal

vindplaats

Handreiking (co-)vergisting van mest

september
2010

InfoMil.nl

NRB 2012; Nederlandse richtlijn
bodembescherming

maart 2012

rwsleefomgeving.nl

Handreiking methaanreductie stortplaatsen

april 2007

rwsleefomgeving.nl

PGS 7: Opslag van vaste minerale
anorganische meststoffen

oktober 2007

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 8: Organische peroxiden: Opslag

december 2011 publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 9: Cryogene gassen: opslag van 0,125
m3 – 100 m3

april 2014

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 12: Ammoniak: opslag en verlading

april 2014

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 13: Ammoniak: toepassing als
koudemiddel voor koelinstallaties en
warmtepompen

februari 2009

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke
stoffen

december 2011 publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 16: LPG: Afleverinstallaties

september
2010

PGS 18: LPG: depots

december 2013 publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 19: Propaan en butaan: opslag

oktober 2013

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 22: Toepassing van propaan

september
2008

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 23: LPG: Vulstations voor flessen en
ballonvaarttanks

december 2013 publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 25: Aardgas-afleverinstallaties voor
motorvoertuigen

december 2012 publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 28: Vloeibare brandstoffen –
ondergrondse tankinstallaties en
afleverinstallaties

december 2011 publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 29: Richtlijn voor bovengrondse opslag
van brandbare vloeistoffen in verticale
cilindrische tanks

oktober 2008

PGS 30: Vloeibare brandstoffen –
bovengrondse tankinstallaties en
afleverinstallaties

december 2011 publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 33-1: Aardgas: afleverinstallaties van
vloeibaar aardgas (LNG) voor
motorvoertuigen

juni 2013

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots

april 1998

Helpdeskwater.nl/ciw
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Riooloverstorten deel 1: Knelpuntcriteria
juni 2001

Helpdeskwater.nl/ciw

Naam document

Jaartal

vindplaats

Riooloverstorten deel 2: Eenduidige
basisinspanning

juni 2001

Helpdeskwater.nl/ciw

Riooloverstorten deel 3: Model voor
vergunningverlening riooloverstorten

december 2001 Helpdeskwater.nl/ciw

Riooloverstorten deel 4a: Nadere uitwerking
monitoring riooloverstorten, spoor 1

september
2002

Helpdeskwater.nl/ciw

Riooloverstorten deel 4b: Nadere uitwerking
monitoring riooloverstorten, fase B

januari 2003

Helpdeskwater.nl/ciw

Verwerking waterfractie gevaarlijke en nietgevaarlijke afvalstoffen

april 2001

Helpdeskwater.nl/ciw

Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging

april 2002

Helpdeskwater.nl/ciw

riooloverstorten

B.
Informatiedocumenten voor de beoordeling van een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of
zuiveringtechnisch werk
Integrale aanpak van risico's van onvoorziene
lozingen

februari 2000

Helpdeskwater.nl/ciw

Algemene BeoordelingsMethodiek 2016

maart 2016

www.infomil.nl/ABMwater

Handboek Immissietoets 2016

Maart 2016

www.infomil.nl/Immissiewater

CIW beoordelingssystematiek
warmtelozingen

november 2004 Helpdeskwater.nl/ciw

C. Informatiedocumenten voor het stellen van voorschriften in een
omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of
zuiveringtechnisch werk
Lozingseisen Wvo-vergunningen

november 2005 Helpdeskwater.nl/ciw
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BIJLAGE XXI BIJ ARTIKEL 8.20 VAN DIT BESLUIT (KOSTENEFFECTIVITEIT)

De methodiek op basis waarvan de kosteneffectiviteit wordt berekend, wordt weergegeven in het
schema in figuur 1. Hieronder wordt verder ingegaan op een vijftal aspecten, waaronder dit
schema.
Rentevoet en afschrijving
Het resultaat van een kostenberekening is sterk afhankelijk van de gehanteerde rentevoet. In deze
methodiek is gekozen voor een vaste rentevoet. De vaste rentevoet is gesteld op 10%. Deze 10% is
een compromis tussen de nominale kapitaalmarktrente en de interne rentevoet die door bedrijven
wordt gehanteerd (‘return on investment’).
Afschrijvingsmethodiek
In de methodiek worden investeringen op annuïtaire wijze afgeschreven. In principe kan op twee
manieren worden afgeschreven: op lineaire of op annuïtaire wijze. In werkelijkheid worden
investeringen vaak op lineaire wijze afgeschreven. De annuïtaire afschrijvingsmethode heeft echter als
voordeel dat constante jaarkosten worden verkregen zodat de methodiek eenvoudiger te hanteren is.
Afschrijvingstermijn
In de methodiek worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
 10 jaar voor het elektromechanische deel van de milieu-investering;
 25 jaar voor het bouwkundig deel van de milieu-investering.
Onder het elektromechanische deel wordt alle apparatuur verstaan, compleet met instrumentatie en
dergelijke. Onder het bouwkundige deel worden vaak de hallen, loodsen, funderingen,
leidingbruggen en dergelijke verstaan. De reden dat deze bouwkundige investeringen over een
langere termijn worden afgeschreven is dat de levensduur veelal langer is dan 10 jaar en dat deze
voorzieningen ook bruikbaar blijven als de huidige apparatuur wordt vervangen. Echter, in praktijk
zijn (delen van) de bouwkundige investeringen toch installatiespecifiek en moeten worden verwijderd
als de apparatuur is afgeschreven, wordt ontmanteld en niet meer wordt vervangen. Indien dit wordt
voorzien, dan moeten deze installatiespecifieke bouwkundige voorzieningen worden gerekend tot het
elektromechanische gedeelte en dus worden afgeschreven over 10 jaar.
Berekening annuïteit
De annuïteit is de factor die uitdrukt wat de jaarlijkse kosten zijn van een eenmalige investering. De
annuïteit wordt berekend uit rente plus afschrijving volgens:
i * (1 + i)n
Annuïteit =
(1+i)n - 1
Waarin i de rentevoet is (dimensieloos) en n de afschrijvingstermijn (in jaar). Voor een rentevoet van
10 procent (i = 0,1) is de annuïteit bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar gelijk aan 0,163 en bij een
afschrijvingstermijn van 25 jaar gelijk aan 0,110.
De afschrijvingstermijn vangt aan op het moment dat de installatie in bedrijf wordt genomen.
Kapitaalskosten die worden gemaakt voor dit tijdstip vallen onder het begrip ‘bouwrente’ en maken
onderdeel uit van de eenmalige investeringen.
Afwegingsgebied
Een maatregel met betrekking tot emissies van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2),
vluchtige organische stoffen (VOS) of totaal stof is in ieder geval kosteneffectief indien de
berekende waarde lager is dan de laagste waarde van het afwegingsgebied in tabel 1.
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Tabel 1. Afwegingsgebied
Afwegingsgebied (€/kg)
NOx

5 – 20

SO2

5 – 10

VOS

8 – 15

Stof

8 – 15

Een maatregel met betrekking tot de emissie van de stoffen, is niet kosteneffectief indien de
berekende waarde hoger is dan de hoogste waarde van het afwegingsgebied in tabel 1.
Figuur 1. Methodiek kosteneffectiviteit
a.

Kosten

Aanschaffingsprijs

Kapitaalvernietiging door desinvesteringen
------------------------------------------------ +
Totale investeringen

€......
€......
€......
€......
------- +
€ invest

Totale investeringen * annuïteit =>

€ invest*0.163=>

Bouwkundige investeringen

€ bouwk

Bijkomende investeringen
Eenmalige investeringen

Bouwkundige investeringen* annuïteit

bouwk

=>

Onderhoud
Bediening
Overige vaste operationele kosten
------------------------------------------------ +
Totale vaste operationele kosten =>
Voorzieningen (gas, elektriciteit, water, stoom
etc.)
Reststoffenverwerking/lozingsheffingen
Overige variabele operationele kosten +
-----------------------------------------------Totale variabele operationele kosten =>

€ bouwk*0.110=>
€......
€......
€......
------- +
€......=>
€......
€......
€......
------- +
€......=>

Kapitaalskosten
Bouwkundige
kapitaalkosten

Vaste operationele
kosten

Variabele operationele
kosten
--------------------- +
= Totale bruto jaarlijkse
kosten

Opbrengsten en besparingen =>

€...... =>

Opbrengsten en
besparingen
--------------------- = Totale netto
jaarlijkse kosten

b.

Effecten

Jaarlijkse ongereinigde vracht =>
Jaarlijkse restemissie
Jaarlijkse emissies tijdens storingen
Jaarlijkse emissies tijdens onderhoud
------------------------------------------------- +

...... =>
......
......
......
------ +
...... =>
179

Jaarlijkse ongereinigde
vracht

Totale jaarlijkse

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – 1 JULI 2016

Totale jaarlijkse restemissie =>

restemissie
--------------------- = Totale jaarlijkse
emissiereductie

c.

Kosteneffectiviteit

Kosteneffectiviteit =

Totale netto jaarlijkse
kosten
----------------Totale jaarlijkse
emissiereductie

Standaard waarden*:
Som bijkomende en eenmalige investeringen*:
30-250% van aanschaffingsprijs
Eenmalige investeringen*:
25% van aanschaffingsprijs
Vaste operationele kosten*:
3-5% van de aanschaffingsprijs en bijkomende
investeringen
Voorzieningen-prijzen:
Uit DACE-prijzenboekje (24)
Tijdsduur storingen en onderhoud:
2% van de bedrijfstijd
* Het verdient de voorkeur om bijkomende en eenmalige investeringskosten en vaste operationele
kosten uit het verkennend ontwerp af te leiden. Alleen indien het verkennend ontwerp niet genoeg
houvast biedt, kan met de standaardwaarden worden gewerkt
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BIJLAGE XXII BIJ ARTIKEL 8.75, TWEEDE LID, VAN DIT BESLUIT (TOETSINGSWAARDEN
VOOR HET TE INFILTREREN WATER)

A.

a.

Toetsingswaarden voor het te infiltreren water534

nr. stof
MACRO PARAMETERS
1

zuurgraad (pH)

2

zwev.stof

3

calcium (Ca

4

chloride (CI-)

5

waterstofcarbonaat (HCO3-)

6

natrium (Na+)

7

ammonium (NH4+)

8

nitraat (NO3-)

9

totaal-fosfaat (PO42-tot)

10

sulfaat (SO42-)

11

fluoride (F-)

12

cyaniden totaal (CN (tot))

++)

ZWARE METALEN
13

arseen (As)

14

barium (Ba)

15

cadmium (Cd)

l6

cobalt (Co)

l7

chroom (Cr)

18

koper (Cu)

19

kwik (Hg)

20

nikkel (Ni)

2l

lood (Pb)

22

zink (Zn)
BESTRIJDINGSMIDDELEN

23

som van de bestrijdingsmiddelen
organochloorbestrijdingsmiddelen

24

som (org.chl.bestr.mid.)

25

endosulfan

26

α-HCH

27

-HCH (lindaan)

28

DDT (incl.DDD en DDE)

29

dichloorpropeen

30

aldrin
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3l

534

Voorheen bijlage I, Infiltratiebesluit bodembescherming

nr. stof
3l

dieldrin

32

endrin

33

heptachloor

34

heptachloorepoxide

35

hexachloorbutadieen

36

hexachloorbenzeen
organofosforbestrijdingsmiddelen

37

azinfos-methyl

38

dichloorvos

39

dimethoaat

40

mevinfos

41

parathion
triazines/triazinonen/aniliden

42

atrazine

43

simazin

44

metolachloor
chloorfenoxyherbiciden

45

2-methyl-4-chloorfenoxy-azijnzuur (MCPA)

46

mecoprop

47

2,4-dichloorfenoxy-azijnzuur (2,4 D)
ureumherbiciden

48

chloortoluron

49

isoproturon

50

metoxuron

51

linuron
chloorfenolen

52

trichloorfenolen

53

tetrachloorfenol

54

pentachloorfenol
diversen

55

dinoseb

56

2,4 dinitrofenol

57

bentazon
OLIE
182
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58 minerale olie
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN (PAK's)
59

naftaleen

nr. stof

eenheid

toetsingswaarde
(opgelost)1

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
(PAK's)
59

naftaleen

µg/l

0,1

60

anthraceen

µg/l

0,02

61

fenanthreen

µg/l

0,02

62

cryseen

µg/l

0,02

63

fluorantheen

µg/l

64

benzo(a)anthraceen

µg/l

65

benzo(k)fluorantheen

µg/l

66

benzo(a)pyreen

µg/l

67

benzo(ghi)peryleen

µg/l

68

indeno(l23cd)pyreen

µg/l

∑ 0,1

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
69

trichlooretheen

µg/l

0.5

70

tetrachlooretheen

µg/l

0.5

71

trihalomethanen (THM's)

µg/l

2

72

dichloorfenolen

µg/l

0,5

73

adsorbeerbare organische halogeenverbindingen
(AOX)

µg/l

30

5

6

Noten
1
De toetsingswaarde voor zwevende stof betreft de niet opgeloste hoeveelheid materiaal.
2
Punt van aandacht bij de vergunningverlening i.v.m. lokale situatie.
300 mg/l; Na+ 180 mg/l en NO 2- 11,2 mgN/I; Ba 300 µg/l.
4
Dit betreft de som van de concentraties van de in deze lijst genoemde bestrijdingsmiddelen, waarbij
bepalingen
waarvan het meetresultaat< detectiegrens is, een meetresultaat O wordt toegekend.
3
5
THM te bepalen als som van de concentraties van chloroform, broomdichloormethaan, dibroomchloormethaan en
bromoform. Als een transportchloring wordt toegepast, is het toegestane maximum 70 µg/l.
6
Als een transportchloring wordt toegepast, is het toegestane maximum l00 µg/l.

B.

Families en groepen van stoffen

Lijst I. Families en groepen van stoffen
1.
Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit die verbindingen kunnen ontstaan.
2.
Organische fosforverbindingen.
3.
Organische tinverbindingen
4.
Stoffen die een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking hebben.
5.
Minerale oliën en koolwaterstoffen.
6.
Cyaniden.
7.
De volgende metaloïden en metalen evenals verbindingen daarvan:
- kwik
- cadmium
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- lood
- arsenicum
- antimoon
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-

tin
beryllium
uranium
thallium
tellurium
zilver

LIJSTLijst II. Families en groepen van stoffen
1.
De volgende metalloïden en metalen alsmedeevenals verbindingen daarvan:
- zink
- koper
- nikkel
- chroom
- selenium
- molybdeen
- borium
- vanadium
- kobalt
- barium
- titaan
2.
Biociden en derivaten daarvan, die niet onder lijst I vallen.
3.
Stoffen met een schadelijke werking op de smaak of geur van het grondwater
alsmedeevenals verbindingen waaruit dergelijkedie stoffen in het water kunnen ontstaan en die
het water ongeschikt voor menselijke consumptie maken.
4.
Organische siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn en stoffen waaruit dergelijkedie
verbindingen kunnen ontstaan, met uitzondering van die welkedie biologisch onschadelijk zijn of die
snel worden omgezet in onschadelijke stoffen.
5.
Anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor.
6.
Ammoniak, nitrieten en nitraten.
7.
Chloriden, bromiden, fluoriden.
8.
Sulfaten.
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BIJLAGE XVIXXIII BIJ DE ARTIKELEN 11.36,10.13, EERSTE LID, EN 11.37,10.14, TWEEDE LID, VAN DIT BESLUIT
(INDICATORENMONITORINGSINDICATOREN VOOR DE GOEDE ECOLOGISCHE KWALITEIT VAN OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN)

Deze bijlage heeft betrekking op de monitoring van de kwaliteitselementen van de ecologische toestand of het ecologische potentieel, die in bijlage V,
paragraaf 1.1, bij de kaderrichtlijn water zijn opgenomen als ‘specifieke synthetische verontreinigende stoffen’ en ‘specifieke niet-synthetische
verontreinigende stoffen’. De in de tabel opgenomen concentratiewaarden voor specifieke verontreinigende stoffen zijn vastgesteld in overeenstemming met
de procedure, die is beschreven in bijlage V, paragraaf 1.2.6, bij de kaderrichtlijn water, waarbij bij de toepassing van deze procedure ook rekening is
gehouden met de toxiciteit van chemische stoffen voor mensen en dieren via het aquatische milieu en de lijst van stoffen die is opgenomen in bijlage VIII
bij de kaderrichtlijn water. De indeling van een oppervlaktewaterlichaam in een van de toestandsklassen waarin de ecologische toestand of het ecologisch
potentieel is onderverdeeld vindt plaats in overeenstemming met het monitoringsprogramma, aan de hand van de omschrijvingen die zijn opgenomen in
bijlage V, paragraaf 1.2, de tabellen 1.2.1 tot en met 1.2.5, bij de kaderrichtlijn water.
Monitoringsindicatoren voor de goede ecologische kwaliteit oppervlaktewaterlichamen (stoffen)
EG- CAS
nr

Stofnaam

Jaargemiddel
de waarde
van de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Uitgedrukt
als

Jaargemidd Uitgedrukt
elde waarde als
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardbare als
waarde van
de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardals
bare waarde
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

4

Arseen (en
7440-38- anorganische
2
verbindingen
daarvan)

0,5

opgelost,
AC correctie
mogelijk

0,6

opgelost,
AC correctie
mogelijk

8

opgelost,
AC correctie
mogelijk

1,1

opgelost,
AC correctie
mogelijk

5

2642-71Azinfos-ethyl
9

0,0011

totaal

0,00011

totaal

0,011

totaal

0,0011

totaal

6

86-50-0

0,0065

totaal

0,0013

totaal

0,014

totaal

0,0028

totaal

9

Benzylchloride
100-44-7 (alfachloortolueen)

0,02

totaal

0,02

totaal

n.a.

Azinfos-methyl
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EG- CAS
nr

Stofnaam

Benzylideenchlor
ide (alfa,alfadichloortolueen)

Jaargemiddel
de waarde
van de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Uitgedrukt
als

Jaargemidd Uitgedrukt
elde waarde als
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardbare als
waarde van
de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardals
bare waarde
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

0,0034

totaal

0,0034

totaal

n.a.

n.a.

10

98-87-3

19

106-47-8 4-Chlooraniline

0,22

totaal

0,057

totaal

1,2

totaal

0,12

totaal

49,
50,
51

683-181,
818-08- Dibutyltin
6,
(kation)
1002-535

0,13

totaal

0,09

totaal

0,28

totaal

0,21

totaal

65

78-87-5

1,2Dichloorpropaan

280

totaal

28

totaal

1300

totaal

130

totaal

69

1516567-0

Dichloorprop-P

1,0

totaal

0,13

totaal

7,6

totaal

0,76

totaal

73

60-51-5

Dimethoaat

0,07

totaal

0,07

totaal

0,7

totaal

0,7

totaal

79

100-41-4 Ethylbenzeen

65

totaal

10

totaal

220

totaal

22

totaal

80

122-14-5 Fenitrothion

0,009

totaal

n.a.

n.a.

n.a.

81

55-38-9

0,003

totaal

n.a.

n.a.

n.a.

88

330-55-2 Linuron

0,17

totaal

n.a.

0,29

89

121-75-5 Malathion

0,013

totaal

n.a.

n.a.

90

94-74-6

MCPA

1,4

totaal

0,14

totaal

15

totaal

1,5

totaal

91

93-65-2

Mecoprop-P

18

totaal

1,8

totaal

160

totaal

16

totaal

Fenthion
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EG- CAS
Stofnaam
Jaargemiddel Uitgedrukt
nr
de waarde
als
van de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Jaargemidd Uitgedrukt
elde waarde als
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardbare als
waarde van
de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardals
bare waarde
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

0,017

totaal

0,0017

totaal

n.a.

94

7786-34Mevinfos
7

0,00017

totaal

0,000017

95

1746-81Monolinuron
2

0,15

totaal

n.a.

0,15

97

1113-02Omethoate
6

1,2

totaal

n.a.

n.a.

-99

56-55-3

0,00064

totaal

0,00027

3 µg/kg

concentratie
3 µg/kg
in biota

concentratie
in biota

0,0029

totaal

totaal

30 µg/kg

concentratie
30 µg/kg
in biota

concentratie
in biota

Fenantreen

1,2

totaal

1,1

totaal

Parathion

0,005

totaal

n.a.

n.a.

n.a.

0,011

totaal

n.a.

n.a.

n.a.

-99

-99

Benz(a)anthrace
en

218-01-9 Chryseen

85-01-8

100 56-38-2

Parathion298-00-0
methyl
100

totaal

totaal

0,0014

totaal

n.a.

0,28

totaal

0,012

totaal

0,17

totaal

0,008

totaal

7,2

totaal

6,7

totaal

105

1698-60- Pyrazon
8
(Chloridazon)

27

totaal

n.a.

190

n.a.

113

2401747-8

0,001

totaal

0,0001

0,02

0,002

totaal

114 126-73-8 Tributylfosfaat

66

totaal

6,6

170

17

totaal

116 52-68-6

0,001

totaal

n.a.

n.a.

n.a.

Triazophos

Trichloorfon
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EG- CAS
Stofnaam
Jaargemiddel Uitgedrukt
nr
de waarde
als
van de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

900-95125 8,
639-58127 7,
76-87-9

Trifenyltinacetaa
t,
Trifenyltinchlorid
0,00024
e,
Trifenyltinhydrox
ide

129 108-38-3 Xylenen

totaal
trifenyltin

Jaargemidd Uitgedrukt
elde waarde als
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

totaal
trifenyltin

0,00023

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardbare als
waarde van
de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

0,49

totaal
trifenyltin

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardals
bare waarde
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

0,47

17

totaal; geldt
voor de som
1,7
van de
isomeren

totaal; geldt
voor de som
244
van de
isomeren

totaal; geldt
voor de som
49
van de
isomeren

totaal; geldt
voor de som
van de
isomeren

73

totaal

7,3

totaal

totaal

totaal

132

2505789-0

A

7440-32Titaan
6

20

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

n.a.

B

7440-42Borium
8

180

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

450

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

C

7440-61Uranium
1

0,17

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

8,6

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

D

1349480-9

100

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

n.a.

Bentazon

Tellurium

totaal
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EG- CAS
Stofnaam
Jaargemiddel Uitgedrukt
nr
de waarde
als
van de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

E

7440-22Zilver
4

F

556-67-2

Octamethylcyclo
tetrasiloxaan

0,01

opgelost,
AC correctie
mogelijk

Jaargemidd Uitgedrukt
elde waarde als
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardbare als
waarde van
de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardals
bare waarde
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

0,081

opgelost,
AC correctie
mogelijk
(zie noot 1)

0,01

opgelost,
AC correctie
mogelijk

opgelost,
AC correctie
mogelijk
(zie noot 1)

0,044

totaal

n.a.

0,2

totaal

7,9 mg/kg

concentratie
7,9 mg/kg
in biota

concentratie
in biota

totaal

totaal

7175141-2

Abamectine

0,001

1479803-9

Ammonium-N

0,304
(zie noot 2)

0,0000035

0,018

0,081

n.a.

totaal

0,0009

n.a.

0,608
(zie noot 2)

5,6

opgelost,
geen AC
correctie
mogelijk

n.a.

200

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

73

opgelost,
geen AC
correctie
mogelijk

n.a.

148

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

7440-41Beryllium
7

0,08

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

0,813

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

133-06-2 Captan

0,34

totaal

n.a.

0,34

totaal

n.a.

7440-36Antimoon
0

7440-39Barium
3

174

n.a.

totaal
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EG- CAS
Stofnaam
Jaargemiddel Uitgedrukt
nr
de waarde
als
van de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)
1060521-7

Jaargemidd Uitgedrukt
elde waarde als
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardbare als
waarde van
de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardals
bare waarde
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

0,6

totaal

n.a.

totaal

4,3

totaal

0,23

totaal

Carbendazim

0,6

totaal

n.a.

101-21-3 Chloorprofam

4,0

totaal

0,8

totaal

43

1554548-9

0,4

totaal

0,04

totaal

2,3

7440-47Chroom
3

3,4

som van
chroom(III)
en
chroom(VI); 0,6
opgelost,
AC correctie
mogelijk

5291863-5

0,0000031

totaal

n.a.

0,00031

333-41-5 Diazinon

0,037

totaal

n.a.

n.a.

16351514-8

Dimethanamid-P

0,13

totaal

n.a.

1,6

totaal

n.a.

6623004-4

Esfenvaleraat

0,0001

totaal

n.a.

0,00085

totaal

n.a.

2222492-6

Fenamiphos

0,012

totaal

n.a.

0,027

totaal

n.a.

7249001-8

Fenoxycarb

0,0003

totaal

n.a.

0,026

totaal

n.a.

Chloortoluron

Deltamethrin

som van
chroom(III)
en
chroom(VI); n.a.
opgelost,
AC correctie
mogelijk

175

n.a.

totaal

n.a.
n.a.
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EG- CAS
Stofnaam
Jaargemiddel Uitgedrukt
nr
de waarde
als
van de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Jaargemidd Uitgedrukt
elde waarde als
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardbare als
waarde van
de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardals
bare waarde
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

2356059-0

Heptenofos

0,002

totaal

0,0002

totaal

0,02

totaal

0,002

totaal

13826141-3

Imidacloprid

0,0083

totaal

0,00083

totaal

0,2

totaal

0,02

totaal

9146508-6

Lambdacyhalothrin

0,00002

totaal

n.a.

0,00047

totaal

n.a.

7422364-6

Metsulfuronmethyl

0,01

totaal

n.a.

0,03

totaal

n.a.

7440-48Kobalt
4

0,2

opgelost,
geen AC
correctie
mogelijk

n.a.

1,36

opgelost,
AC correctie
mogelijk

0,21

7440-50Koper
8

2,4
(zie noot 3)

opgelost,
geen AC
correctie
mogelijk

1,1

6712908-2

Metazachloor

0,08

totaal

0,008

0,48

1869197-9

Methabenzthiazu
1,8
ron

totaal

n.a.

n.a.

opgelost,
AC correctie
mogelijk

176

n.a.

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

totaal

0,048
n.a.

totaal
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EG- CAS
Stofnaam
Jaargemiddel Uitgedrukt
nr
de waarde
als
van de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Jaargemidd Uitgedrukt
elde waarde als
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

0,4

totaal;
waarde is
van
toepassing
op Sn.a.
metolachloo
r en het
racemisch
mengsel

7439-98Molybdeen
7

136

opgelost,
geen AC
correctie
mogelijk

2310398-2

Pirimicarb

0,09

2923293-7

Pirimifos-methyl

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardbare als
waarde van
de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardals
bare waarde
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

2,1

totaal;
waarde is
van
toepassing
op Sn.a.
metolachloo
r en het
racemisch
mengsel

n.a.

340

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

totaal

n.a.

1,8

totaal

n.a.

0,0005

totaal

n.a.

0,0016

totaal

n.a.

114-26-1 Propoxur

0,01

totaal

n.a.

n.a.

9648971-3

Pyridaben

0,0017

totaal

0,00094

9573768-1

Pyriproxyfen

0,00003

totaal

n.a.

5121845-2

Metolachloor

totaal

177

n.a.

0,0062

totaal

0,0012

0,026

totaal

n.a.

totaal
(=opgelost)
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EG- CAS
Stofnaam
Jaargemiddel Uitgedrukt
nr
de waarde
als
van de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Jaargemidd Uitgedrukt
elde waarde als
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardbare als
waarde van
de
concentratie
voor landoppervlaktewateren
(µg/l)

Maximaal
Uitgedrukt
aanvaardals
bare waarde
van de
concentratie
voor andere
oppervlakte
-wateren
(µg/l)

n.a.

24,6

opgelost,
AC correctie
mogelijk

2,6

7782-49Selenium
2

0,052

opgelost,
geen AC
correctie
mogelijk

8312118-0

0,0012

totaal

n.a.

0,0017

totaal

n.a.

0,2

totaal

n.a.

1,3

totaal

n.a.

7440-28Thallium
0

0,05

opgelost,
geen AC
correctie
mogelijk

n.a.

0,76

opgelost,
AC correctie
mogelijk

0,34

7440-31Tin
5

0,6

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

36

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

5701804-9

1,2

totaal

n.a.

7,1

n.a.

7440-62Vanadium
2

3,5

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

n.a.

n.a.

7440-66Zink
6

7,8
(zie noot 3)

opgelost,
AC correctie
mogelijk

Teflubenzuron

5915-41Terbutylazine
3

Tolclofos-methyl

opgelost,
AC correctie
mogelijk

3
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15,6

opgelost,
AC correctie
mogelijk

n.a.

opgelost,
AC correctie
mogelijk
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Noten
3
Bij toetsing van de resultaten van de monitoring kan een correctie worden toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met waterkwaliteitsparameters die de
biologische beschikbaarheid van metalen beïnvloeden.

179

2

- 11,2 mgN/I; Ba 300 µg/l.
Punt van aandacht bij de vergunningverlening i.v.m. lokale situatie.
5
THM te bepalen als som van de concentraties van chloroform, broomdichloormethaan,
dibroomchloormethaan en bromoform. Als een transportchloring wordt toegepast, is
het toegestane maximum 70 µg/l.
2

In het infiltratiewater mag 70 dagen per jaar een concentratie aanwezig zijn boven de hier genoemde,
waarbij de volgende maxima niet overschreden mogen worden: zwevende stof 2 mg/l; CI
3

3

In het infiltratiewater mag 70 dagen per jaar een concentratie aanwezig zijn boven de hier
genoemde, waarbij de volgende maxima niet overschreden mogen worden: zwevende stof 2 mg/l;
CI- 300 mg/l; Na+ 180 mg/l en NO3
Voor afbraakprodukten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt onderscheid gemaakt op basis van
humaantoxicologische relevantie. De omgevingswaarde van 0,1 μg/l geldt alleen voor humaantoxicologisch
relevante afbraakprodukten.
2

6

Als een transportchloring wordt toegepast, is het toegestane maximum l00 µg/l.

1.

Families en groepen van stoffen
LIJST I. Families en groepen van stoffen
a.
Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit dergelijke verbindingen
kunnen ontstaan
b.
Organische fosforverbindingen
c.
Organische tinverbindingen
d.
Stoffen die een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking hebben
e.
Minerale oliën en koolwaterstoffen
f.
Cyaniden
g.
De volgende metaloïden en metalen alsmede verbindingen daarvan:
- kwik
- cadmium
- lood
- arsenicum
- antimoon
- tin
- beryllium

.
59

Evt vervangen door: als bedoeld in artikel 2.30, onder a van de wet.
. Het betreft randvoorwaarden van het betreffende brandbestrijdingssysteem die zijn vastgelegd in PGS 15.
(12)
Voor gasflessen met een stof die is ingedeeld in ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I met een inhoud van
meer dan 1.000 l moet het plaatsgebonden risico op grond van bijlage VIIa, onder B, onder 7, van dit besluit
worden berekend.
(13)
Het betreft installaties die zijn voorzien van een pompbeveiliging, met een maximale werktemperatuur die
lager is dan –25 °C, een maximale werktemperatuur tussen –
25 °C en –5 °C, onderscheidenlijk een maximale werktemperatuur die hoger is dan –5 °C. Hierbij wordt onder
werktemperatuur verstaan de afscheider- of
245
Bepalen BBT.
2

266

Nb art 5.41 Ow geldt ook. Die bepaling kent een breed toepassingsbereik, dat niet beperkt is tot een
omgevingsvergunning milieu of lozingen. Vgl art 2.26 Wabo. Is dat inderdaad de bedoeling? Bespreekpunt
wetsteam H5.
316
NB bezien of deze eis geldt voor alle activiteiten en RIE-installaties of dat die beperkt worden tot de RIEinstallaties. Uitgaande van uitgangspunt dat alle eisen in principe gelden voor alle vergunningplichtige
activiteiten het huidige brede bereik van de bepaling gehandhaafd.
(1)
Als het gasvoerende deel geheel ondergronds ligt, is de afstand niet minder dan de helft van de afstanden,
genoemd in deze tabel.
(2)
Dit geldt niet voor bunkerstations en op de wal geplaatste vaste tankinstallaties die zijn geïnstalleerd voor 1
januari 2011.
Als een bunkerstation waarin uitsluitend dieselolie wordt opgeslagen, is gelegen aan een doorgaande
vaarroute, is de afstand vanaf de aan die vaarroute grenzende zijde van dat bunkerstation 20 m.
(3)
Dit geldt niet voor bunkerstations en op de wal geplaatste vaste tankinstallaties die zijn geïnstalleerd voor 1

januari 2011.
(4)
Als bij een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar gebouw/locatie of zeer kwetsbaar gebouw ook een bovengrondse
opslagtank voor propaan of propeen van een derde aanwezig is, is de afstand ten minste de helft van de afstand,
genoemd in deze tabel.
(5)
Als een bovengrondse opslagtank voor de opslag van zuurstof op een afstand van minder dan tien meter is
gelegen van een bovengrondse opslagtank voor de opslag van propaan, propeen of een gas als bedoeld in artikel
4.685, is de afstand, van die bovengrondse opslagtank voor de opslag van zuurstof tot de begrenzing van de
locatie waar de activiteit wordt verricht niet minder dan deze afstand.
(6)
Als bij een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar gebouw/locatie of zeer kwetsbaar gebouw ook een ondergrondse
opslagtank voor propaan of propeen van een derde aanwezig is, is de afstand ten minste de helft van de afstand,
genoemd in deze tabel.
(7)
Deze afstand geldt niet als sprake is van het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers in verband
met het verrichten van formaliteiten, laden of lossen.
(8)
Voor LPG-tankstations met een bovengronds reservoir geldt een afstand van 120 m vanaf dat reservoir tot
kwetsbare gebouwen/locaties en zeer kwetsbare gebouwen.
(9)
De afstanden die zijn opgenomen bij de verschillende beschermingsniveau’s gelden niet voor
opslagvoorzieningen bestemd voor de opslag van gasflessen. Voor gasflessen, met uitzondering van gasflessen
met giftige inhoud, zijn de afstanden apart onderaan in de tabel opgenomen.
(1)
Het stikstofgehalte is het stikstofgehalte in gewichtsprocent van de totale hoeveelheid van de in de
opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijke stoffen, niet zijnde nitraathoudende
kunstmeststoffen, bepaald overeenkomstig de bij ministeriële regeling bepaalde methodiek.
(2)
n.v.t.: het genoemde brandbestrijdingssysteem is geschikt voor opslagvoorzieningen met een
maximaal oppervlakte van respectievelijk 500, 800 en 1.500 m
1
De afstanden zijn niet van toepassing op een bewaarplaats voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik en bufferbewaarplaats voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, bestemd
voor vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1, als
tussen die plaats en de begrenzing van de locatie een scheidingsconstructie aanwezig is. De afstanden zijn tevens
niet van toepassing op het opslaan van vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 en pyrotechnische artikelen
2
Afstanden in voorwaartse, zijwaartse en achterwaartse richting vanuit de deuropening van een bewaarplaats
voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of een bufferbewaarplaats en
bijbehorend vrijwaringsgebied.
(1)
Bij de afstanden wordt onderscheid gemaakt in de explosieaandachtsgebieden A, B en C. Het
explosieaandachtsgebied A ligt op een afstand van 2/3 van explosieaandachtsgebied B en C (alleen bij klasse
1.1) ligt op een afstand van 2 maal het explosieaandachtsgebied B.
(2)
NEM = netto explosieve massa in kg.
1
Deze waarde geldt bij saliniteit van 34‰, overeenkomend met de saliniteit in de Noordzee. Bij toetsing wordt
rekening gehouden met de actuele saliniteit in het oppervlaktewaterlichaam.
2
Deze waarde is uitgedrukt in mg N (NH4-N + NH3-N)/l, en geldt bij een pH van 7,7 en een temperatuur van
15°C. In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring een
correctie wordt toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele pH en temperatuur.
4
Op de voorgenomen wijzigingen is ingegaan in de toelichting op het Omgevingsbesluit, paragraaf 3.6.
5
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 22-25.
3
Artikel III van de Wet van 8 november 2012 tot wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen
van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied
buitenlandse luchthaven) (Stb. 2012, 582).

