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Projectbureau zeeweringen
Ter attentie van
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Uw kenmerk:

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Heinkenszand ,

Onderwerp:
ontvangstbevestiging melding
Kapuinhoekweg in Hoedekenskerke

Geachte heer

Op 29 november 2011 hebben wij uw melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
ontvangen. Deze heeft betrekking op het oprichten van een inrichting voor het op- en
overslaan van goederen aan de Kapuinhoekweg ong. in Hoedekenskerke, kadastraal bekend
sectie T-630. Deze melding wordt binnenkort gepubliceerd. U moet voldoen aan de regels van
het betreffende besluit. Informatie hierover vindt u op www.infomil.nl . Een kopie van uw
melding is bijgevoegd.

, Hoogachtend,
b meester en wethouders van Borsele,

en, hoofd afdelin Ruimtelijke ordening en milieu,

Behandeld door : mw.A.C.A. Crucq, doorkiesnummer: (0113) 23 84 35 Bijlagen: 2

Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand $ Stenevate 10. Heinkenszand $ Telefoon (0113) 23 83 83

------ Fax (0113) 5613 85 $ E·mail info@borsele.nl $ Bank Nederlandse Gemeenten 2850.01.345

http://www.infomil.nl
mailto:info@borsele.nl
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Van:
Aan:
Datum:
Onderwerp:

<niemand@aimcmfs.nl>
<info@borsele.nl>
11/29/201113:16
Melding Activiteitenbesluit staat klaar (Dossierkenmerk: f9ajx5dbvO)

Melding Activiteitenbesluit
No.

GEfvlEEi"-ÎTt: BORSELE
iNGEKOMEN
rr IJlcf~ AH

2 9 NOV 2011 /(811
Aan: de gemeente Borsele

Class:
Ontvangstbevestiging:_~~~~=r~I~=id=~==~====~~_==_~..~_~....~.

Er staat een melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor u klaar. Deze bestaat uit de volgende bestanden:

Dit is .een automatisch gemaakt bericht. Reageer hier niet opl

• ME:1)_<Hng_(E'_DFl
• De milieureg~{PDF)
• I.o_eJich!ing_QP..JLELll!1l1i.!'!ure@[§JP'DF)
• Indeling inrichting
• Situatieschets

Deze bestanden zijn nog 6 maanden beschikbaar.

~tuur melder een ontvangstbevestiging
(De melder krijgt vanuit de centrale Activiteitenbesluit Internetmoduleserver een bericht dat zijn/haar melding bij de gemeente is binnengekomen)

N.B. U kunt niet op deze automatische mail reageren. Voor vragen mail naar info_@infom.jJ_.nJ

file://C:\Documents and Settings\RoodenbuE\Local Settings\Temp\XPgrpwise\4ED4... 29-11-2011
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Activiteitenbesluit Internet Module (AlM) 29-11-2011

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, als gemachtigde van de ), melding van de oprichting van de
inrichting Depot projectbureau Zeeweringen. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is

Activiteiten
De volgende activiteiten worden in de inrichting uitgevoerd:

Opslaan en overslaan van goederen
• Activiteiten met luèhtemissies algemeen

Gegevens inrichting
Naam inrichting: Depot projectbureau Zeeweringen

Perceel: ISectie: IT630 I
Bouwplan: Naam bouwplan:

Nummer bouwplan:

KvK nummer:
(

Type bedrijf: type B

Reden van melding: oprichting

Gegevens drijver inrichting
Naam drijver:

"

Gegevens gemachtigde
Naam gemachtigde:

nl

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar:
POstbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG
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Activiteitenbesluit Internet Module (AlM) 29-11-2011

Gegevens oprichting inrichting
Datum oprichting: 1-2-2012

Omschrijving: Het inrichten van een tijdelijke depotlocatie voor de dijkversterkingswerkzaamheden van
projectbureau Zeeweringen voor Hoedekenskerke "restant" (2012). De tijdelijke depotlocatie
dient voor de tijdelijke opslag van betonzuilen, breuksteen, zand, klei, steenslag en
fosforslakken.

Bijlage meezenden: Nee

Extra informatie bij de melding
U heeft geen extra informatie bij de.melding gevoegd.

Bijlagen geüpload
De volgende bestanden heeft u geüpload en gaan op het moment dat u deze melding officieel indient naar het
bevoegd gezag.

Indeling inrichting (oprichting) P:\AXZ_Ontwerp\Gert Jan Wijkhuizen\Transportroutes en projectgebieden
\Transportroutes 2012\Dijkvakken\Ontwerpnota-transpr-Hoedekenskerke restant
2012 Transportroute (1).pdf

Situatieschets P:\AXZ_Ontwerp\Gert Jan Wijkhuizen\Transportroutes en projedgebieden
\Transportroutes 2012\Dijkvakken\Ontwerpnota-transpr-Hoedekenskerke· restant
2012 Transportroute (1).pdf

Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.

Gegevens afvalstoffen

• Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Borsele
Afdeling Milieu
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand

Bestanden met milieuregels en toelichtingen
Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AlM zijn pdf-bestanden gemaakt met daarin de
milieuregels uit het Activiteitenbesluit en toelichtingen op deze milieuregels. Met de volgende link gaat u naar de
downloadpagina (opent in een nieuw scherm), waar u deze bestanden kunt inzien of downloaden.

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer
gebruiken?

Correspondentienummer: f9ajx5dbvO
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'Activiteiten besluit Internet Module (AIM) 29-11-2011

Datum en tijdstip melding: 29-11-201113:15:30

Overzicht activiteiten met afvalstoffen en Eural codes
Omschrijving activiteit Indicatieve Eural-code(s)

* = het is een gevaarlijke afvalstof
(c) = het is een 'complementaire categorie', waarvoor op
basis van de samenstelling moet worden bepaald of het een
gevaarlijke afvalstof is

Het toepassen van bouwstoffen, grond of 101314,170101,170102,170103,170106 (*c), 170107(c),
baggerspecie, waarop het Besluit bodemkwaliteit 170302 ~c}, 170507 ~*c}, 170508 ~c} ~bouwstoffen}
van toepassing is 170503*(c), 170504(c), 191301*(c), 191302(c), 200202

~9rond}
170505*(c), 170506(c) (baggerspecie)

Correspondentienummer: f9ajx5dbvO Pagina 3 van 3



TRANSPORTROUTE

WERKGEBIED

DEPOTLOCA TIE

Figuur 8

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 01-06-2010

~ ~~ ~ __ ~ __ ~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~ __ ~T_r_a_n_s_p_o_rt_r_o_u_te__ H_o_e_de_k_e_n_s_k_e_rk_e__re_s_t_a_n_t_2_0_12~~
Topografische ondergrond, Icl Topoqr afs che Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond: Icl Kadaster, Middelburg



Kapuinhoekweg ong.

Behoort bij melding activiteiten besluit

o 0,2 Kilometers oSchaal: 1: 3.000

oc;.'S'ële
Legenda

o Kadastrale percelen

Straatnamen

o BAG openbare ruimten

o BAG woonplaatsen

Zeeland 2011

• Red:Band_1

• Green:Band_2

• Blue:Band_3

Rob Loos

1-12-2011 14:06:54



Voorschriften van het Besluit Algemene Regels

Inrichtingen Milieubeheer( BARIM)

en de

Regeling algemene regels voor

inrichtingen milieubeheer (RARIM)

Voor de inrichting

Kapuinhoekweg ong. Hoedekenskerke

Sectie T nr. 630
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AlM - Milieuregels uit het Acliviteitenbesluit 29-11-2011

AIM ..Milieuregels uit het Activiteitenbesluit

Milieu regels
U hebt op 29-11-2011 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl)
doorlopen. Dit document bevat de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële
Regeling die gelden voor uw bedrijf. Deze milieuregels zijn samengesteld aan de hand van de activiteiten die
u in de vragenboom van de AlM heeft geselecteerd, aangevuld met een aantal algemene regels, die ook op
uw bedrijf van toepassing zijn.

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

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

Inhoud
Antwoordlijst
Opslaan en overslaan van goederen
Lozingen algemeen
Emissies naar de lucht algemeen
Algemene milieuregels

1
4
13
16
21

.~
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AlM - Milieuregels uit het Acliviteitenbesluit 29-11-2011

Antwoordlijst.
In de AlM heeft u de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Hierop is de samenstelling van
de milieuregels gebaseerd.

Oprichting, verandering of checken milieuregels? Oprichting van een inrichting
Om te bepalen welke vragen er in de.AIM moeten worden gesteld, is van
belang te weten waarom u de AlM bezoekt.

Selecteer één van de onderstaande opties.
Tot welke branche behoort uw bedrijf? Geen

Kies het profiel dat het beste bij uw activiteiten past. U krijgt dan alleen
vragen over activiteiten die normaal gesproken bij een bedrijf in die
branche voorkomen. Zo nodig kiest u meerdere profielen. Voert u
activiteiten Uit die niet gebruikelijk zijn binnen de branche, kies dan ook het
profiel dat bij die activiteit past. Herkent u zich in geen enkel profiel, kies
dan Geen van bovenstaande.
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd. Geen

Selecteer hieronder alle activiteiten met afvalstoffen die er in uw bedrijf . Opslaan, overslaan,
worden uitgevoerd. bewerken of verwerken van

afvalstoffen die van buiten
de inrichting afkomstig zijn

Hieronder staan diverse activiteiten met afvalstoffen genoemd. Deze vraag· Activiteiten met
wordt gesteld om te bepalen of uw activiteiten met afvalstoffen onder de bouwstoffen, grond of
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit kunnen vallen. baggerspecie

Selecteer alle activiteiten die op uw bedrijf van toepassing zijn. Laat daarbij
afvalstoffen die binnen de inrichting zijn ontstaan, en waarmee uitsluitend
de handelingen opslaan, overslaan, mengen, scheiden of opbulken worden
uitgevoerd, buiten beschouwing.
Hieronder staan activiteiten met afvalstoffen genoemd. Deze vraag wordt . Het toepassen van
gesteld om te bepalen of uw activiteiten met afvalstoffen onder de bouwstoffen, grond of
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit kunnen vallen. baggerspecie, waarop het

Besluit bodemkwaliteit van
Selecteer alle activiteiten die op uw bedrijf van toepassing zijn. toepassing is

LET OP: Loopt u alle hieronder genoemde activiteiten zorgvuldig langs. Als
u één van de onderstaande activiteiten verricht, wordt u hiervan NIET
vergunningplichtig. Indien u ANDERE activiteiten met afvalstoffen verricht
dan de genoemde activiteiten bent u vergunningplichtig.
Onderstaande activiteiten en situaties kunnen voorkomen bij bedrijven Geen
binnen het door u gekozen bedriifsproflel. Selecteer alle activiteiten en
situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Deze vraag wordt gesteld om te bepalen of er voor uw activiteiten een
omgevingsvergunning nodig is.
Onderstaande activiteiten en situaties kunnen voorkomen bij bedrijven Geen
binnen het door u gekozen bedrijfsprofiel. Selecteer alle activiteiten en
sltuaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Deze vraag wordt gesteld om te bepalen of er voor uw activiteiten een
omgevingsvergunning nodig is.
Gpbv staat voor Geïntegre,erde Preventie en Bestrijding van Nee
Verontreiniging en is de Nederlandse vertaling van IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control). De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn
08/01 lEG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging) verplicht de lidstaten van de EU om grote
milieuvervuilende bedrijven te reguleren door middel van een integrale

Correspondentienummer: f9ajx5dbvO 1 van 34
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•
• het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie, waarop het

Besluit bodem kwaliteit van toepassing is en/of
• het opslaan van ten hoogste 10.000 kubieke meter grond en

baggerspecie die voldoet aan de eisen van de artikelen 39, 59 of 60
van het Besluit bodem kwaliteit.

vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT).
Inrichtingen met een gpbv-installatie (ook weIIPPC-inrichtingen) vallen
daarom buiten de reikwijdte van het Activiteitenbesluit en moeten
beschikken over een omgevingsvergunning. Bijlage 1 van de IPPC-richtlijn
bevat een overzicht van installaties waarop de richtlijn van toepassing is.

Op de website van InfoMil kunt u de tekst van de IPPC-richtlijn vinden.
Indien u niet zeker weet of sprake is van een gpbv-installatie, neemt u dan
contact op met he~bevoegd gezag.

Is er een gpbv-installatie in uw bedrijf aanwezig?

29-11-2011

Onderstaande activiteiten met stoffen kunnen voorkomen bij bedrijven
binnen de geselecteerde profielen.

Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

• Opslaan en overslaan van
goederen (inclusief
afvalstoffen, grond en
stuifgevoelige goederen)

Onderstaande activiteiten met metaal kunnen voorkomen bij bedrijven
binnen de geselecteerde profielen.

Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

Geen

Onderstaande activiteiten met diverse materialen kunnen voorkomen bij
bedrijven binnen de geselecteerde profielen.

Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

Geen

Onderstaande activiteiten met betrekking tot (afval)water kunnen
voorkomen bij bedrijven binnen de geselecteerde profielen.

Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

Geen

Onderstaande activiteiten met betrekking tot installaties kunnen voorkomen Geen
bij bedrijven binnen de geselecteerde profielen.

Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

Onderstaande activiteiten kunnen voorkomen bij bedrijven binnen de Geen
geselecteerde profielen.

Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

U heeft aangegeven dat binnen uw bedrijf sprake is van het opslaan en Geen
overslaan van goederen en/of het opslaan van vaste mest.

Selecteer hieronder alle situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn .

Wordt er vanuit uw bedrijf afvalwater geloosd op het oppervlaktewater Nee
of direct op de rioolwaterzuiveringsinstallatie? ..
Lozingen van afvalwater die vanuit uw bedrijf kunnen plaatsvinden kunnen
bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater of afvloeiend
hemelwater betreffen. Als u uitsluitend afvalwater loost op een
rioleringsstelsel kunt u deze vraag met nee beantwoorden. Met een directe
lozing op de RWZI worden lozingen bedoeld die vanuit uw bedrijf direct op
de RWZI worden geloosd.

U heeft aangegeven dat sprake is van:

Selecteer hieronder alle situaties die op uw inrichting van toepassing zijn.

Geen

Correspondenlienummer: f9ajx5dbvO 2 van 34
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Hieronder staan situaties genoemd waarvoor het mogelijk nodig is dat een . Er vinden
akoestisch rapport bij de melding worden gevoegd. transportbewegingen met

vrachtwagens plaats
Selecteer alle situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.

U heeft aangegeven dat er binnen uw bedrijf transportbewegingen . Er vinden tussen 19.00 uur
plaatsvinden. Selecteer hieronder alle situaties die op uw bedrijf van en 7.00 uur gemiddeld
toepassing zijn. meet dan vier

transportbewegingen met
Uitsluitend indien uw situatie voldoet aan beide voorwaarden moet een vrachtwagens plaats
akoestisch rapport bij de melding worden gevoegd.
Deze bepaling is niet van toepassing op inrichtingen voor de openbare
verkoop aan derden van vloeibare brandstof, mengsmering of aardgas
voor het wegverkeer en inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak
horeca-activiteiten plaatsvinden.
Op basis van de gegeven antwoorden geldt voor u in beginsel geen
verplichting om een akoestisch onderzoek bij de melding te voegen.
Het bevoegd gezag kan binnen 4 weken na ontvangst van de melding
besluiten dat een rapport van een akoestisch onderzoek toch moet worden
ingediend. Dit kan zij doen:

· als het aannemelijk is dat de gelUidsnormen overschreden zullen
worden of;· als de inrichting op een gezoneerd industrieterrein is gelegen en het
rapport nodig is voor zonebeheer.

Uit de door u gegeven antwoorden blijkt dat sprake is van het opslaan,
overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten de inrichting
afkomstig zijn.

Gegevens oyer afvalstoffen bij de melding
Bij de melding moeten de volgende gegevens over deze afvalstoffen
worden gevoegd:

· een omschrijving van de afvalstoffen;

· de handelingen die met deze afvalstoffen worden uitgevoerd;

· per handeling per afvalstof de maximale opslagcapaciteit en
de verwerkingscapaciteit per jaar.

Indien de afvalstoffen worden ingezameld bij of worden afgegeven door
een andere persoon dan degene die de inrichting drijft moet bij de melding
ook een beschrijving worden gevoegd van de procedures van acceptatie
en controle van de ontvangen afvalstoffen.
U heeft aangegeven dat goederen worden opgeslagen of overgeslagen. Nee
Deze vraag wordt gesteld om te bepalen of er daarbij sprake is van een
bodem bedreigende activiteit.

Worden er ook andere goederen dan inerte goederen opgeslagen of
overgeslagen?

Type Binrichting
U heeft nu alle vragen beantwoord. Aan de hand van de door u gegeven
antwoorden is vastgesteld dat uw bedrijf een zogenaamde Type B
inrichting is. Type B inrichtingen zijn verplicht om 4 weken voor oprichting
of verandering van de inrichting een melding te doen bij het bevoegd
gezag. Er is geen omgevingsvergunning nodig. Type B inrichtingen vallen
onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en er moet worden
voldaan aan diverse regels uit het Activiteitenbesluit.

•
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Opslaan en overslaan van goederen

,?ocument Milieuregels "Opslaan en overslaan van goederen"

Activiteitenbesluit
§ 3.3.6, artikel 3.31 tim 3.40

Vindplaats milieu regels
§ 6.13a, artikel 6.24a
§ 3.3.5, artikel 3.39 tlm 3.55

Ministeriêle Regeling § 6.1, artikel 6.5c---- -"--_--__.__ _..----...,..--
I Versie 1 juli 2011

Activiteitenbesluit (§ 3.3.6)

Artikel3.31

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

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

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

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

paragrafen 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7,4.1.1 tot en met 4.1.4 en 4.1.7, bij:
10. een autodemontagebedrijf;
2°. een zuiveringtechnisch werk, of
3°. een inrichting waar uitvoering wordt gegeven aan titel1 0.4 van de wet;

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

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

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

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

geraken.

Artikel 3.33

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

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

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

4. Het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste en tweede lid, kan op een doelmatige wijze worden
bemonsterd.

Correspondentienummer: f9ajx5dbvO 4 van 34



AlM - Milieuregels uit het Acliviteilenbesluit 29-11-2011

5. Indien de opgeslagen inerte goederen worden bevochtigd, wordt afvalwater dat met opgeslagen
goederen in contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt.

Artikel 3.34

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

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

l
·3. Het in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater dat in contact is geweest met

goederen als bedoeld in het eerste lid waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken,
is toegestaan indien in enig steekmonster de emissiegrenswaarden, vermeld in tabel 3.34, niet worden
overschreden.

Tabe13.34

Parameter Emissiegrenswaarde

Chemisch zuurstof verbruik 200 milligram per liter

Onopgeloste stoffen 300 milligram per liter

Som zware metalen (som van arseen, chroom, koper, lood, 1 milligram per liter
nikkel en zink)

Minerale olie 20 milligram per liter

PAK's (som van naftaleen, anthraceen, fluorantheen, 50 microgram per liter
benzo(g, h, i,)peryleen, benzo(a)pyreen,
benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en
indenort. 2, 3-cd)pyreen)

Extraheerbaar organisch chloor. 5 microgram per liter

Totaal stikstof 10 milligram per liter

Fosfor 2 milligram per liter

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

5. Het bevoegd gezag kan in belang vahnbescherming vIan het mffi.lieumet betrekkinq tot het 10dzen,bedoeld ,A.
in het derde lid, bij maatwerkvoorsc rift voor onopge oste sto en lagere ermssreqrenswaar en •.,
vaststellen.

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

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

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

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

Artikel 3.35

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

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

Artikel 3.36

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

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

Artikel 3.37

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

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

Artikel 3.38

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

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

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

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

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

1. Bij het voldoen aan artikel 3.32, onder a en b, wordt de opslag van asbesthoudende afvalstoffen bij een
inrichting waar uitvoering wordt gegeven aan titel1 0.4 van de wet ten minste overeenkomstig artikel 7
van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 uitgevoerd.

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

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.13a)

Artikel 6.24a

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

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

Ministeriële Regeling (§ 3.3.5)

Artikel 3.39
Voor de toepassing van artikel 3.31 i vierde lid, van het besluit worden onder inerte goederen, in ieder geval
de volgende goederen verstaan, voor zover deze niet verontreinigd zijn met bodembedreigende stoffen:
a, bouwstoffen als bedoeld in artikel1 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar zijn,

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

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

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

Artikel 3.40

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

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

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

Artikel3.41

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

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

een morsklep.

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

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

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

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

Artikel 3.42

...•

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

2. Op de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is artikel2A van overeenkomstige toepassing.

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

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

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

Artikel 3.43

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

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

\

3. In afwijking van het tweede lid vindt de opslag plaats boven een vloeistofkerende voorziening indien
deze zodanig tegen inregenen is beschermd dat uitlogen wordt voorkomen.

Correspondenlienummer: f9ajx5dbvO 8 van 34



AlM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 29-11-2011

4. In afwijking van het tweede lid vindt de opslag van zink plaats boven een bodem bescherm ende
voorziening, indien opslag overeenkomstig het derde lid redelijkerwijs niet mogelijk is.

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

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

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

8. Op de opslag, bedoeld in het vijfde lid, is voorschrift 2.1 van Bijlage 11bij het Besluit mestbassins
milieubeheer van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.44

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

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

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

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

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

2. Voor de toepassinq van artikel 3.43 worden onder goederen waaruit een significante hoeveelheid
bodem bedreigende stoffen kunnen uitlogen, in ieder geval verstaan:
a. lBC-bouwstoffen als bedoeld in artikel1 van het Besluit bodemkwaliteit;
b. metalen met aanhangende olie of emulsie resterende na afscheiden van de olie of emulsie door

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

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

Artikel 3.45

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

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

Artikel 3.46

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

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

Artikel 3.47

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

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

Artikel 3.48

__ 1. Aan artikel 3.38, tweede lid, van het besluit wordt bij het mengen van goederen behorend tot de
stuifklassen S1, 52, S3 of S4 van bijlage 4.6 van de NeR in een gesloten ruimte in ieder geval voldaan
indien de ruimte op onderdruk wordt gehouden en de afgezogen lucht door een filtrerende afscheider
wordt gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als
voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

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

Artikel 3.49

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

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

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

Artikel 3.50

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

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

windreductieschermen of sproeiers.

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

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

langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen.

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

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

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

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

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

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

Artikel 3.52
Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij
het laden en lossen van goederen behorend tot stuifklasse S1, 82 en S3 van bijlage 4.6 van de NeR met
behulp van grijpers in ieder geval voldaan indien het laden en lossen plaatsvindt met deugdelijke en van de
bovenkant afgesloten grijpers.

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

Artikel 3.55

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

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

Ministeriële Regeling - Overgangsrecht (§ 6.1)

Artikel 6.5c
Artikel 3A3, zevende en achtste lid, is tot en met 1 januari 2014 niet van toepassing op een opslag van
verpompbare baggerspecie waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan 1 januari 2011 een vergunning in
werking en onherroepelijk was.

Correspondentienummer: f9ajx5dbvO 12 van 34



AlM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 29.-11-2011

Lozingen algemeen

..
Document Milieuregels "Lozingen algemeen"-~: ....

Activiteitenbesluit
Afdeling 2.2, artikel 2.2, 2.2a en 2.3

•Vindplaats milieu regels .§ 6.1, artikel 6.2, 6.3 en 6.5

Ministeriêle Regeling nvt-
VérSie 1 juli 2011

Activiteitenbesluit (Afdeling 2.2)

Artikel2.2

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

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

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

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

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

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

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

Artikel2.3

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

chroom, cobalt, ijzer, koper, molybdeen, nikkel, lood, seleen, tin, titaan, uranium, vanadium, zilver en
zink, waarbij de ontsluiting van de elementen plaats vindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1ên NEN
6961 ;
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h.
i.
j.
k,
I.
m.
n.
o.

e p.
q.
r.
s.
t.

b. NEN-EN-1483 ten aanzien van kwik;
c. NEN-EN-ISO 14403 ten aanzien van vrij cyanide in afvalwater;
d. NEN-EN-ISO 15680 ten aanzien van benzeen, tolueen, ethyl benzeen, xyleen en naftaleen;
e. NEN 6401 ten aanzien van vluchtige organohalogeenverbindingen;
f. NEN-EN-ISO 6468 ten aanzien van aromatische organohalogeenverbindingen;
g. NEN-EN-ISO 10301 ten aanzien van chlooretheen (vinylchloride), dichloormethaan,

tetrachlooretl1een (PER), tetrachloormethaan. trichlooretheen, trichloormethaan, 1, 1-dichloorethaan,
1,2-dichloorethaan, 1,2-dichlooretheen, cis-1 ,2-dichlooretheen, trans-1 ,2-dichlooretheen 1,1,1-
trichloorethaan en 1,1 ,2-trichloorethaan;
NEN 6676 ten aanzien van extraheerbare organohalogeenverbindingen;
NEN-EN-ISO 9377-2 ten aanzien van olie;
NEN-EN-ISO 17993 ten aanzien van polyaromatlsche koolwaterstoffen;
ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2 ten aanzien van het biochemisch zuurstof verbruik;
NEN 6633 ten aanzien van het chemisch zuurstof verbruik;
NEN-EN-ISO 13395 ten aanzien van nitrietstikstof en nitraatstikstof;
NEN-ISO 5663 of NEN 6646 ten aanzien van organisch stikstof (Kjeldahlstikstof);
NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN 6604 ten aanzien van ammoniumstikstof;
NEN-ISO 5813 of NEN-ISO 5814 ten aanzien van het zuurstofgehalte;
NEN-EN 872 ten aanzien van onopgeloste stoffen;
NEN-ISO 15681-1 en NEN-ISO 15681-2 ten aanzien van fosfor totaal;
NEN 6414 ten aanzien van temperatuur; en
ISO 11083 ten aanzien van chroom VI.

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

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

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.1)

Artikel6.2

1. Voor het lozen vanuit een inrichting type A of 8, waarvoor onmiddellijk vooratqaand aan het tijdstip van
het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste of tweede lid, op die inrichting een vergunning op
grond van artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van
artikel 6.2 van de Waterwet in werking en onherroepelijk was, worden de voorschriften van die
vergunning gedurende drie jaar na het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste of
tweede lid, op die inrichting aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de voorschriften van die
vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van
maatwerkvoorschriften .

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het van toepassing worden van artikeI1.4, derde lid,
met betrekking tot het lozen vanuit een inrichting type C, voor zover het lozen betrekking heeft op de
activiteiten genoemd in hoofdstuk 3.

3. De nadere eisen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van artikel
1.4, eerste, tweede of derde lid, voor een inrichting golden krachtens het Lozingenbesluit Wvo
huishoudelijk afvalwater of het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering voor het lozen vanuit
een inrichting, blijven na het tijdstip van het van toepassing worden van artikel1.4 op die inrichting
gelden als maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de reikwijdte van een
maatwerkvoorschrift.
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4. De voorschriften van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit Wvo
huishoudelijk afvalwater of het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering voor het lozen vanuit
een inrichting, die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing
worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichting in werking en onherroepelijk waren
en niet vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften
worden indien op grond van dit besluit strengere bepalingen gelden, gedurende zes maanden
aangemerkt als maatwerkvoorschriften.

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

Artikel6.3

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

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

3. Onverminderd artikeI6.2, derde en vierde lid, is het lozen vanuit een bodemsanering in het vuilwaterriool
dat op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4 op een inrichting was toegestaan
volgens het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, in afwijking van artikel 3.1, vijfde
lid, toegestaan en worden de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste tot en met derde lid, 7, eerste lid, 8,12,13
en 14 van dat besluit aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onder
b.

4. Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel1.4 op een inrichting het lozen van
huishoudelijk afvalwater in een oppèrvlaktewaterlichaam was toegestaan op grond van artikel14 van het'
Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater, blijft die toestemming gelden gedurende de termijn die
volgt uit de toepassing van dat artikel.

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

Artikel6.5
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikeI1.4, eerste, tweede of derde lid, op een
inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 1 van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet en dit
besluit op het betreffende lozen van toepassing is, wordt de aanvraag om de vergunning aangemerkt als:
a. een melding overeenkomstig artikel 1.10, voor zover het lozen bij of krachtens de in hoofdstuk 3 of 4 van

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

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

Document Milieuregels "Emissies naar de lucht algemeen"

Activiteitenbesluit Afdeling 2.3, artikel 2.4 Um 2.8
Vindplaa,ts milieuregel~

Ministeriêle Regeling §6.1, artikel 6.7 en 6.8......_-..,_...__ -,
Versie 1 april2011

Activiteitenbesluit (Afdeling 2.3)

Artikel2.4
De artikelen 2.5 en 2.6 zijn uitsluitend van toepassing op emissies van stoffen bij activiteiten waarvoor bij of
krachtens de artikelen 3.38, 3.43,4.21,4.23,4.27,4.29,4.33 tot en met 4.35,4.40 tot en met 4.42,4.44 tot
en met4.46, 4.50, 4.54, 4.58,4.60,4.62,4.65,4.68, 4.74b, 4.74f, 4.94, 4.94g, 4.103a, 4.103d, 4.119 en
4.125, ten aanzien van emissies naar de lucht regels zijn gesteld.

e Artikel 2.5

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

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

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

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

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

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

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

4. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron in afwijking
van het tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel a, afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per
normaal kubieke meter.
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5. Onverminderd het eerste lid is voor de stofcategorieên MVP, sA en go de in tabel2.5 bij die stofklasse
genoemde emmissieconcentratie-eis voor alle bronnen afzonderlijk van toepassing indien:
a. de gedurende één uur optredende massastromen van stoffen uit een stofklasse genoemd in tabel

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

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

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

Tabel2.5

Stofcategorie Stofklasse Grensmassastroom Emissieconcentratie-eis
r (gluur) ( milligram per normaal

kubieke meter)

MVP MVP1 0,15 0,05

MVP2 2,5 1

sA sA.1 0,25 0,05

2,5
/

sA2 0,5

sA3 10 5

gA ~ gA1 2,5 0,5

gA.2 15 3

gA.3 150 30
-

gA.4 2000 50

gAS 2000 200

gO gO.1 100 20

gO.2 500 50

gO.3 500 100

Artikel2.6
Indien de massastroom van een bron op jaarbasis kleiner is dan de in tabel 2.6 genoemde vrijstellingsgrens
gelden in afwijking van artikel 2.5 en de emissieconcentratie-eisen voor stoffen waarvoor in hoofdstuk 4
eisen ten aanzien van emissies naar de lucht zijn gesteld, de daarin genoemde emissieconcentratie-eisen
niet voor de emissie van die bron.
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Tabel2.6

Stofcategorie Stofklasse Vrijstellingsg rens
( kilogram per jaar)

MVP MVP1 0,075

MVP2 1,25

S S 100

sO sO 50

sA sA.1 0,125

sA.2 1,25

sA.3 5

gA gA.1 1,25

gA.2 7,5

gA.3 75

gA.4 1000

gA.5 1000
~- -- -_.~._-~--_._-

gO gO.1 50

gO.2 250

gO.3 250

Artikel2.7

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

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

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

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

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

aanleiding geven.
,

3. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het onderhoud en de controle
van een emissiebeperkende techniek die door de inrichting wordt ingezet om aan de artikelen 2.5, 2.6,
3.38, 3.43,4.21,4.23,4.27,4.29,4.33 tot en met 4.35,4.40 tot en met 4.42,4.44 tot en met 4.46,4.50,
4.54, 4.58, 4.60, 4.62, 4.65, 4.68, 4.74b, 4.74f, 4.94, 4.94g, 4.1 03a, 4.1 03d, 4.119 en 4.125 te voldoen
indien geen of naar de mening van het bevoegd gezag onvoldoende onderhoud is verricht aan de
emissiebeperkende techniek.
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Artikel2_8

1. Indien bij ministeriële regeling op grond van artikel1.7 is bepaald dat daarbij aangegeven maatregelen
ter bescherming van het milieu kunnen worden toegepast en degene die de inrichting drijft op een
andere wijze voldoet aan de eisen ten aanzien van de emissies naar de lucht van stoffen die bij of
krachtens de hoofdstukken 3 en 4 zijn gesteld:
a. wordt op verzoek van het bevoegd gezag éénmalig aangetoond of de grensmassastromen zoals

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

b. wordt op verzoek van het bevoegd gezag indien één of meer grensmassastromen als bedoeld in
artikel 2.5 worden overschreden, eenmalig aangetoond of wordt voldaan aan de emissie-eisen dan
wel een op grond van artikeI2.7, eerste lid, gestelde eis ten aanzien van stoffen waarvoor in de
artikelen 3.38, 3.43, 4.21,4.23,4.27,4.29,4.33 tot en met 4.35,4.40 tot en met 4.42,4.44 tot en met
4.46,4.50,4.54,4.58,4.60,4.62,4.65,4.68, 4.74b, 4.74f, 4.94, 4.94g, 4.103a, 4.103d, 4.119 en
4.125, eisen ten aanzien van emissies naar de lucht zijn gesteld door middel van een emissiemeting,
dan wel door middel van een emissieberekening mits dit is goedgekeurd door het bevoegd gezag,
met uitzondering van bronnen waarvan is aangetoond dat de massastroom lager is dan de
vrijstellingsgrens, bedoeld in artikel 2.6.

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

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

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

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

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

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

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

Ministeriële Regeling - Overgangsrecht (§ 6.1)

Artikel6.7

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

Artikel6.8

1. Ten aanzien van inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing
worden van artikel 1.4, eerste of tweede lid, van het besluit, op die inrichtingen, een vergunning in
werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van één van de besluiten,
genoemd in artikel6.43 van het besluit, zijn de artikelen 4.40, vierde lid, 4.46, vierde lid, 4.64, vierde lid,
4.68, zesde lid, 4.84c, tweede lid, 4.85, 4.100, eerste lid, 4.1 02c, tweede lid, 4.102f, tweede lid, 4.104d,
tweede lid, 4.107, eerste lid, en 4.108, eerste lid, niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor
zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de geurbelasting op
gevoelige gebouwen.

2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld in de artikelen
4.40, zevende en achtste lid, 4.46, zevende en achtste lid, 4.64, zevende en achtste lid, 4.68, achtste en
negende lid, 4.84c, vierde en vijfde lid, 4.100, derde lid, 4.1 02c, vierde lid, 4.1 02f, vierde en vijfde lid,
4.104d, vierde en vijfde lid, 4.107, vierde lid, en 4.108, tweede en derde lid stellen.

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

:
Doc_ument Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

.! Afdeling 2.1, artikel 2.1
Afdeling 2.5, artikel2.12 t/m 2.14b
Afdeling 2.6, artikel 2.15
Afdeling 2.7, artikel2.16 [per 1-1-2014]
Afdeling 2.8, artikel2.17 Um 2.22

Activiteitenbesluit
Afdeling 2.9, artikel 2.23
§6.1, artikel6.1 , 6.4 en 6.6

Vindplaats milieuregels §6.2, artikel ê.ê

§ 6.3, artikel6.9
§ 6.5, artikel ~.12 Um 6.16

1': § 6.27, artikel 6.38
§6.29, artikel6.41 en 6.43
Afdeling 2.2, artikel2.7 en 2.8 [per 1-1-2014]

Ministeriêle Regeling Afdeling 2.3, artikel 2.9
" §6.2, artikel 6.15

Versie 28 juli 2011

Activiteitenbesluit - Zorgplicht (Afdeling 2.1)

Artikel2.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aangewezen gebieden.

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

Activiteitenbesluit - Afvalbeheer (Afdeling 2.5)

Artikel2.12

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

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

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

gevergd.

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

vooratqaand aan dat lozen.

4. Bij ministeriêle regeling worden categorieên van afvalstoffen aangewezen waarin per categorie de
afvalstoffen wat betreft aard, samenstelling en concentratie in ieder gevalvergelijkbaar zijn.

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

Artikel2.14
Indien binnen een inrichting een afvalstof zijnde metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of
gips als grondstof wordt ingezet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten of
onderdelen daarvan bestaande uit metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips en de
eigenschappen van de afvalstof afwijken van de gangbare grondstof kan het bevoegd gezag
maatwerkvoorschriften stellen om nadelige gevolgen voor het milieu die kunnen ontstaan door het afwijken
van de eigenschappen, te voorkomen of voor zover dat niet mogelijk is te beperken.

Artikel2.14a

1. Het is verboden afvalstoffen te verbranden.

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

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

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

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

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

Artikel2.14b

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

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

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

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

gangbaar is voor de categorie, worden behandeld. .

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

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

nageleefd.

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

Activiteitenbesluit - Energiebesparing (Afdeling 2.6)

Artikel 2.15

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

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

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

4. Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner
is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten
aan brandstoffen.

Correspondentienummer: f9ajx5dbvO 23 van 34



AlM - Milieuregels uil hel Aclivileilenbesluil 29-11-2011

Activiteitenbesluit - Overgàngsrecht energiebesparing (§ 6.2)

Artikel6.8
In afwijking van artikel 6.1 worden de nadere eisen die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het
tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.15 op grond van voorschrift 4.2.1 van bijlage 2 van het Besluit
detailhandel en ambachtsbedrijven golden tot 1 januari 2012 aangemerkt als maatwerkvoorschriften. Artikel
8.42, vierde lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing.

Activiteitenbesluit - Verkeer en vervoer (Afdeling 2.7)

Artikel2.16 [Treedt in werking per 1 januari 2014]

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

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

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

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

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht verkeer en vervoer (§ 6.3)

Artikel6.9
Indien artikel 2.16 in werking treedt na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.1, is artikel 2.1, derde lid,
van toepassing ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting.

Activiteitenbesluit - Geluidhinder (Afdeling 2.8)

Artikel 2.17

_ 1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr.LT) eh het rnaximaal geluidsniveau LAmax,

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting
verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de
onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die

tabel aangegeven waarden;

Tabel2.17a
" 07:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-07:00 uur

LAr.L T op de gevel van gevoelige 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
gebouwen

LAr.LT in in- en aanpandige 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)
gevoelige gebouwen

LAmax op de gevel van gevoelige 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)
gebouwen

LAmax in in- en aanpandige 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)
gevoelige gebouwen
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b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus
LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

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

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

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

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

2. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een gezoneerd industrieterrein, waarbij binnen een
afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het
gezoneerde industrieterrein, zijn gelegen, bedraagt in afwijking van het eerste lid, het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LÀr.LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen,
alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten niet meer dan de in tabel2.17b bij
het betreffende tijdstip aangegeven waarde. De eerste volzin is niet van toepassing op windturbines.

Tabel2.17b

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

LAt.LT op een afstand van 50 meter 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
vanaf de grens van de inrichting

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

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

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

c. de in tabel 2.1.7c aangeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet van
toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het
in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

d. de in tabel2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen
op de grens van het terrein;

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

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

Tabel2.17c
-

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

LAr.LT op de gevel van gevoelige 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)
gebouwen op het bedrijventerrein

LAr.LT in in- en aanpandige gevoelige 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)
gebouwen op het bedrijventerrein

LAmax op de gevel van gevoelige 75 dB(A) 70 dB(A) 65 dB(A)
gebouwen op het bedrijventerrein

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

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

b. de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax

niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Tabel2.17d

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

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

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

c. de in tabel2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van
het terrein;

d. indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een afstand van 50 meter
geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein zijn
gelegen, de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel2.17d gelden op
een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting; en

e. de in tabel2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een
gezoneerd industrieterrein.

Artikel2.18

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17,2.19,2.20 dan we16.12, blijft buiten
beschouwing:
a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel2.17 wordt voor muziekgeluid geen
bedrijfsduurcorrectie toegepast.
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3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten beschouwing
het geluid als gevolg van:
a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en

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

4. De maximale geluidsniveaus LAmax, bedoeld in artikel2.17 zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van ,,'
toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien:
a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het maximaal geluidsniveau LAmax, genoemd in tabel

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

van 65dB(A).

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

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

1. Bij gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden vastgesteld op grond waarvan krachtens de ..
.verordening gebieden worden aangewezen waarin de in de verordening opgenomen geluidsnormen
gelden die afwijken van de waarden, bedoeld in artikel2.17 indien de in dat artikel genoemde waarden
gelet op de aard van de gebieden niet passend zijn.
Alvorens een gebied wordt aangewezen worden de gevolgen hiervan voor de in die gebieden gelegen
inrichtingen, de bewoners van die gebieden en andere belanghebbenden in kaart gebracht.

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

Tabe12.19

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 2.20

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

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

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

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

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

Artikel 2.21

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

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

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

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

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

Artikel 2.22

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

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

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht geluidhincler (§ 6.5)

Artikel 6.12

1. De waarden op de gevel van gevoelige gebouwen en de grens van gevoelige terreinen in tabel 2.17a
worden met 5 dB(A) verhoogd indien onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel2.17
op grond van een in het derde lid genoemd voorschrift hogere waarden golden.

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

Artikel 6.13

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

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

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

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

Artikel6.14

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

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

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

Artikel 6.16

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

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

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

en terreinen.

Correspondentienummer: f9ajx5dbvO 29 van 34



AlM - Milieuregels uil hel Aclivileilenbesluil 29-11-2011

Tabe16.16

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

Langtijdgem iddeld 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)
beoordelingsniveau (LAr,LT)

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

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

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

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

Activiteitenbesluit - Trillinghinder (Afdeling 2.9)

Artikel 2.23

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

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

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

Activiteitenbesluit - Algemeen overgangsrecht (§ 6.1)

Artikel6.1

-e 1. Voor inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van
artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichtingen, een vergunning op grond van artikel 8_1van
de Wet milieubeheer dan wel een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1,. eerste lid, aanhef en
onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking en onherroepelijk was, worden de
voorschriften van die vergunning gedurende drie jaar na het van toepassing worden van artikel 1.4,
eerste, tweede of derde lid; op die inrichtingen, aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de
voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen
van maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op de inrichting van toepassing is.

2_ De nadere eisen die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing
worden van artikeI1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichting op grond van de besluiten, bedoeld
in artikel 6.43 in werking en onherroepelijk waren, worden aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits
de nadere eisen vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van
maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op de inrichting van toepassing is.
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3. De voorschriften van een vergunning als bedoeld in het eerste lid dan wel de nadere eisen op grond van
.de besluiten, bedoeld in artikeI6.43, die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van
het van toepassing worden van artikel 1.4, eerste, tweede of derde lid, op die inrichting in werking en
onherroepelijk waren en niet vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van
maatwerkvoorschriften, worden indien op grond van dit besluit strengere bepalingen gelden, gedurende
zes maanden aangemerkt als maatwerkvoorschriften.

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

Artikel6.4

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

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

3. Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikeI1.4, tweede lid, op een inrichting type B
ten aanzien van die inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning op
grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevihgsrecht
voor een inrichting, zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing en wordt de aanvraag om een
vergunning aangemerkt als een melding overeenkomstig artikel 1.10.

Artikel6.6
Voor de toepassing van dit besluit wordt als eerste dag van de termijn waarbinnen wordt gekeurd
aangemerkt: de dag waarop voor het laatst is gekeurd.

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

Artikel 6.38

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

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

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

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

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

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

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

dat aangrenzend perceel gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen.

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

Activiteitenbesluit - Slotbepalingen (§ 6.29)

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

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

Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer
Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.

*
*

Ministeriële Regeling - Verkeer en vervoer (Afdeling 2.2)

Artikel 2.7 [Treedt in werking per 1 januari 2014]

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

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

inrichting van toepassing.

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

Artikel 2.8 [Treedt in werking per 1 januari 2014]
Voor de toepassing van tabel2.8 worden de volgende gemeenten als een normaal regime aangemerkt:
Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem,
Assen, Bergen op Zoom, Breda, Capelle aan den IJssel, Delft, Deventer, Diemen, Doetinchem, Dordrecht,
Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Goes, Gorinchem, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heemstede, Heerhugowaard, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Hilversum,
Hoorn, Houten, Leeuwarden, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Nieuwegein,
Nijmegen, Oegstgeest, Oss, Papendrecht, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Sittard-
Geleen, Sliedrecht, Tilburg, Utrecht, Veenendaal, Veghel, Velsen, Venlo, Vlaardingen, Waddinxveen,
Westland, Woerden, Zaanstad, Zeist, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwijndrecht en Zwolle.
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Ministeriële Regeling - Afvalbeheer (Afdeling 2.3)

Artikel2.9
De categorieên van afvalstoffen, bedoeld in artikel 2.12, vierde lid, van het besluit, waarin de,afvalstoffen in
ieder geval vergelijkbaar zijn wat betreft aard, samenstelling en concentratie, zijn de categorieên genoemd in
de bijlage bij de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen, en:
a. autowrakken die vloeistoffen of gevaarlijke stoffen bevatten;
b. brandblussers groter dan 1 kilogram en gasflessen en overige drukhouders die gassen bevatten;
c. LPG-tanks;
d. lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen;
e. lBC-bouwstoffen als bedoeld in artikel1 van het Besluit bodemkwaliteit;
f. oliedrukkabels; , 'e
g. , gepantserde papier-loodkabels;
h. teerhoudend of bitumineus dakafval;
i. composieten van teerhoudend of bitumineus dekafval;

, j. dakgrind verkleefd met teer of bitumen;
k. banden van voertuigen;
I. cellenbeton;
m. gipsproducten;
n. groenafval;
o. A- en B-hout;
p. kunststof dat geschikt is voor recyclinqals materiaal of product;
q. laminaatverpakking en kunststof, dat ongeschikt is voor recycling als materiaal of product;
r. metalen;
s. papier en karton;
t. papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en restanten, uitgezonderd oliedrukkabels en gepantserde

papier-loodkabels;
u. asfalt, anders dan teerhoudend asfalt;
v. bouwstoffen, als bedoeld in artikel1 van het Besluit bodem kwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar

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

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

Ministeriële Regeling - Slotbepalingên (§ 6.2)

Artikel 6.15

1. De artikelen van deze regeling treden in werking met ingang van 1 januari 2008 met uitzondering van:
a. artikel 2.2, vierde lid, tweede volzin, voor zover het MTBE en ETBE betreft;
b. afdeling 2.2 en bijlage 1;
c. artikeI4.30;
d. de paragrafen 3.3.4 voor zover het opslag van bilgewater en afgewerkte olie in ondergrondse

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

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

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

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

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

3. Artikel2.2, vierde lid, tweede volzin, voor zover het MTBE en ETBE betreft, treedt in werkinq met ingang
van 1 januari 2009. Afdeling 2.2 en bijlage 1 treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

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

met een opslag tot 35 kubieke meter afgedankte apparatuur, bedoeld in artikel1, onderdeel I, van de
Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur die conform artikel 4 van die regeling zijn
inqenornen bij het ter beschikking stellen van een nieuw product;

b. artikel4.32 voor zover het de opslag van autowrakken betreft, ten aanzien van inrichtlnqen waar
onderhoud en reparatie van motorvoertuigen plaatsvindt en waar autowrakken worden opgeslagen
waarop op 31 december 2007 het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van
toepassing was of zou zijn geweest;

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

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