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Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIMsessie A4lirez8zh0

Activiteit: In werking hebben van een stookinstallatie
Artikel 3.7 lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is niet van toepassing op:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

het stoken van brandstoffen in stookinstallaties die ingevolge bijlage I, onderdeel C, categorie 1.4, onder a,
van het Besluit omgevingsrecht er toe leiden, dat een inrichting vergunningplichtig is;
stookinstallaties waarop paragraaf 5.1.1 van toepassing is;
stookinstallaties waarop paragraaf 5.1.2 van toepassing is;
stookinstallaties waarop Richtlijn 97/68/EG betrekking heeft en andere mobiele stookinstallaties;
technische voorzieningen die bij de voortstuwing van een voertuig, schip of vliegtuig worden gebruikt;
in de chemische industrie gebruikte reactoren;
windverhitters van hoogovens;
terugwinningsinstallaties in installaties voor de productie van pulp.

Artikel 3.7 lid 2 van Activiteitenbesluit
De artikelen 3.10 tot en met 3.10j en 3.10q tot en met 3.10t inzake emissies naar de lucht zijn van toepassing op
het in werking hebben van een stookinstallatie, tenzij het betreft:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

een stookinstallatie die blijkens een daarvoor aan de inrichting verleende omgevingsvergunning wordt
gebruikt voor het onderzoeken, beproeven of demonstreren van experimentele verbrandingstechnieken of
van technieken ter bestrijding van de uitworp van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) of totaal stof;
een stookinstallatie die ten hoogste 500 uren per jaar in gebruik is, met uitzondering van dieselmotoren die,
behoudens de vanuit bedrijfszekerheid noodzakelijke testen, worden gebruikt voor de opwekking van
elektriciteit terwijl het openbare net beschikbaar is. Voor zover het een installatie betreft met een nominaal
thermisch ingangsvermogen vanaf 1MW waarin een vaste brandstof wordt gestookt, voldoet deze aan een
emissiegrenswaarde voor stof van 200 mg/Nm3 indien deze voor 20 december 2018 in gebruik is genomen
en voldoet deze aan een emissiegrenswaarde voor stof van 100 mg/Nm3 indien deze op of na 20 december
2018 in gebruik is genomen;
technische voorzieningen voor de zuivering van afgassen door verbranding die niet als autonome
stookinstallatie worden geëxploiteerd;
stookinstallaties waar de gasvormige producten van het stookproces worden gebruikt voor het direct
verwarmen, drogen of anderzijds behandelen van voorwerpen of materialen;
stookinstallaties waarin de gasvormige producten van het stookproces worden gebruikt voor het direct
verwarmen met gas van binnenruimten ter verbetering van de omstandigheden op de arbeidsplaats;
crematoria.

Artikel 3.7 lid 3 van Activiteitenbesluit
De artikelen 3.10k, 3.10n en 3.10o inzake het doelmatig beheer van afvalwater, het realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico en het doelmatig beheer van afval, zijn van toepassing op het in werking hebben van
een stookinstallatie.
Artikel 3.7 lid 4 van Activiteitenbesluit
De artikelen 3.10l en 3.10m inzake een doelmatig gebruik van energie, zijn van toepassing op inrichtingen waarin
zich geen broeikasgasinstallaties als bedoeld in artikel 16.1 van de wet bevinden en waarbij het gelijktijdig
produceren van elektrische energie en thermische energie door middel van een warmtekrachtinstallatie plaatsvindt,
tenzij het een warmtekrachtinstallatie betreft waarin vergistingsgas wordt gebruikt.
Artikel 3.7 lid 5 van Activiteitenbesluit
Artikel 3.10p inzake keuring en onderhoud van een stookinstallatie is van toepassing op het in werking hebben van
een stookinstallatie, tenzij het betreft een stookinstallatie die blijkens een daarvoor aan de inrichting verleende
omgevingsvergunning wordt gebruikt voor het onderzoeken, beproeven of demonstreren van experimentele
verbrandingstechnieken of van technieken ter bestrijding van de uitworp van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden
(NOx) of totaal stof.
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Artikel 3.7 lid 6 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van deze paragraaf worden twee of meer stookinstallaties met een nominaal thermisch
ingangsvermogen van 1 MWth of meer als één stookinstallatie aangemerkt en worden de vermogens opgeteld
indien:
a.
b.

de afgassen van die stookinstallaties via één schoorsteen worden afgevoerd, of
de afgassen van die stookinstallaties, met inachtneming van technische en economische factoren, volgens
het oordeel van het bevoegd gezag via een gemeenschappelijke schoorsteen kunnen worden uitgestoten.

Indien toepassing wordt gegeven aan onderdeel b, stelt het bevoegd gezag in een maatwerkvoorschrift vast welke
stookinstallaties deel uitmaken van het samenstel van stookinstallaties.
Artikel 3.7 lid 7 van Activiteitenbesluit
Voor zover stookinstallaties onder de werkingssfeer van deze paragraaf vallen, zijn de artikelen 2.5, 2.6, 2.7 en 2.8,
derde tot en met achtste lid, niet van toepassing.
Artikel 3.7 lid 8 van Activiteitenbesluit
Onverminderd de emissieeisen in deze paragraaf kan het bevoegd gezag in het belang van de bescherming van
het milieu bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de emissies van een stookinstallatie.
Artikel 3.8 van Activiteitenbesluit
Een stookinstallatie kan gelegen zijn binnen de Nederlandse exclusieve economische zone.
Artikel 3.9 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het rookgas van een installatie voor de regeneratie van glycol voldoet aan een emissiegrenswaarde van
stikstofoxiden naar de lucht van ten hoogste 80 mg/Nm3.
Artikel 3.9 lid 2 van Activiteitenbesluit
Indien de kwaliteit van het aardgas en de technische kenmerken van de in het eerste lid genoemde installatie
daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag, bij maatwerkvoorschrift een hogere emissiegrenswaarde voor
stikstofoxiden dan genoemd in dat lid vaststellen. De emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden naar de lucht is in
dat geval ten hoogste 150 mg/Nm3 indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet
verzet.
Artikel 3.9 lid 3 van Activiteitenbesluit
Ten aanzien van de technische kenmerken, bedoeld in het tweede lid, wordt onder meer rekening gehouden met
de kosteneffectiviteit, bedoeld in artikel 2.7, vierde tot en met zesde lid, en met de integrale afweging van de
mogelijkheden voor emissiebeperking.
Artikel 3.9 lid 4 van Activiteitenbesluit
De emissiegrenswaarden genoemd in het eerste en tweede lid zijn tot 1 januari 2019 niet van toepassing op het
rookgas van een stookinstallatie voor de regeneratie van glycol die voor 1 januari 2016 in gebruik is genomen.
Artikel 3.9 lid 5 van Activiteitenbesluit
Voor installaties als bedoeld in het vierde lid blijven, in afwijking van artikel 6.1, tot 1 januari 2019 de
emissiegrenswaarden van de vergunning van toepassing.
Artikel 3.10 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het rookgas van een ketelinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen vanaf 1 MWth voldoet aan de
emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10.
Artikel 3.10 lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid voldoet een ketelinstallatie gestookt op vergistingsgas die voor 20 december 2018 in
gebruik is genomen aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide (SO2) van 200 mg/Nm3.
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Artikel 3.10 lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste en tweede lid voldoet een ketelinstallatie die groter is dan 5 MWth, wordt gestookt op
vergistingsgas en die voor 20 december 2018 in gebruik is genomen, vanaf 1 januari 2025 aan een
emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide (SO2) van 170 mg/Nm3.

Tabel 3.10
Ketelinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer
Brandstof/vermogen

Stikstofoxiden (NOx) (mg Zwaveldioxide (SO2) (mg Totaal stof (mg
per normaal
per normaal kubieke
per normaal kubieke
kubieke meter)
meter)
meter)

Brandstof in vloeibare vorm, met
uitzondering van biomassa

120

200

5

Biomassa, voor zover de
ketelinstallatie een vermogen van
5 MWth of minder heeft

275

200

20

Biomassa, voor zover de
ketelinstallatie een vermogen van
meer dan 5 MWth heeft

145

200

5

Vergistingsgas

70

100

–

Aardgas

70

–

–

Propaangas, Butaangas

140

–

–

Artikel 3.10a lid 1 van Activiteitenbesluit
Het rookgas van een stookinstallatie anders dan een ketelinstallatie, zuigermotor, gasturbine of installatie voor de
regeneratie van glycol, met een nominaal thermisch ingangsvermogen vanaf 1 MWth voldoet aan de
emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10a.
Artikel 3.10a lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag voor installaties die voor 20 december 2018 in gebruik zijn
genomen, indien de geografische ligging, de plaatselijke milieuomstandigheden of de technische kenmerken van
de betrokken installatie daartoe aanleiding geven, bij maatwerkvoorschrift een hogere emissiegrenswaarde
vaststellen tot maximaal de in tabel 3.10a tussen haakjes aangegeven waarden.
Artikel 3.10a lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid gelden de emissiegrenswaarden in dit artikel voor stookinstallaties die voor
20 december 2018 in bedrijf zijn genomen vanaf:
a.
b.

1 januari 2025 voor stookinstallaties meer dan 5 MWth;
1 januari 2030 voor stookinstallaties van 1 MWth of meer en 5 MWth of minder.
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Artikel 3.10a lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid en onverminderd het derde lid voldoet een stookinstallatie gestookt op vergistingsgas
die voor 20 december 2018 in gebruik is genomen aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide (SO2):
a.
b.

van 170 mg/Nm3 voor een stookinstallatie van meer dan 5 MWth;
van 200 mg/Nm3 voor een stookinstallatie van 1 MWth of meer en 5 MWth of minder.

Tabel 3.10a
Stookinstallatie anders dan een ketelinstallatie, zuigermotor, gasturbine of installatie voor de regeneratie
van glycol, met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer
Brandstof/vermogen

Stikstofoxiden (NOx) (mg
per normaal kubieke
meter)

Zwaveldioxide (SO2) (mg
per normaal kubieke
meter)

Totaal stof (mg per
normaal kubieke
meter)

Brandstof in vloeibare vorm, met
uitzondering van biomassa

120(200)

200

5(20)

Biomassa, voor zover de
installatie een vermogen heeft
van 5 MWth of minder

275(650)

200

20

Biomassa, voor zover de
installatie een vermogen heeft
van meer dan 5 MWth

145(650)

200

5

Vergistingsgas

80(250)

100

–

Aardgas

80(200)

–

–

Propaangas, Butaangas

140(250)

–

–

Artikel 3.10b van Activiteitenbesluit
Het rookgas van een ketelinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen kleiner dan 1MWth voldoet aan
de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10b.

Tabel 3.10b
Brandstof/vermogen

Stikstofoxiden (NOx)
(mg per normaal
kubieke meter)

Zwaveldioxide (SO2)
(mg per normaal
kubieke meter)

Totaal stof (mg
per normaal
kubieke meter)

Biomassa of houtpellets

300

200

40

Brandstof in vloeibare vorm, met
uitzondering van biomassa, gestookt in
een ketelinstallatie van 0,4 MWth of
meer

120

200

20

Aardgas, gestookt in een ketelinstallatie 70
van 0,4 MWth of meer

–

–

Vergistingsgas, gestookt in een
ketelinstallatie van 0,4 MWth of meer

70

200

–

Propaangas, Butaangas, gestookt in
een ketelinstallatie van 0,4 MWth of
meer

140

–

–

Artikel 3.10c lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij gelijktijdig gebruik van verschillende soorten brandstof in een stookinstallatie geldt als emissiegrenswaarde voor
stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en totaal stof, het gewogen gemiddelde van de emissiegrenswaarden
die op grond van de artikelen 3.10 tot en met 3.10b voor elk van de brandstoffen afzonderlijk zouden gelden.
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Artikel 3.10c lid 2 van Activiteitenbesluit
Het in het eerste lid bedoelde gewogen gemiddelde wordt per tijdseenheid berekend naar het aandeel van elk van
de brandstoffen in de energetische inhoud van de toegevoerde brandstoffen.
Artikel 3.10d lid 1 van Activiteitenbesluit
Het rookgas van een gasturbine voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10d.
Artikel 3.10d lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift een emissiegrenswaarde voor
stikstofoxiden van ten hoogste 75 mg/Nm3 vaststellen voor een gasturbine die voor 1 april 2010 is geplaatst of in
gebruik is genomen, indien deze gasturbine is uitgerust met een stoom of waterinjectie.
Artikel 3.10d lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid voldoet een gasturbine gelegen op een off shore olie of gaswinningsplatform die
voor 1 april 2010 in gebruik is genomen aan een emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden van 75 mg/Nm3.

Tabel 3.10d
Brandstof

Stikstofoxiden (NOx) (mg per
normaal kubieke meter)

Zwaveldioxide (SO2) (mg per
normaal kubieke meter)

Totaal stof (mg per
normaal kubieke
meter)

Brandstof in
vloeibare vorm

50

65

5

Aardgas

50

–

–

Andere
gasvormige
brandstof

50

15

–

Artikel 3.10e lid 1 van Activiteitenbesluit
Het rookgas van een dieselmotor voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10e.
Artikel 3.10e lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie van meer dan 5 MWth die voor 20 december 2018 in gebruik is
genomen tot 1 januari 2025 aan een emissiegrenswaarde voor stof van 20 mg/Nm3.
Artikel 3.10e lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie van meer dan 5 MWth en 20 MWth of minder die voor
20 december 2018 in gebruik is genomen vanaf 1 januari 2025 aan een emissiegrenswaarde voor stof van 20 mg/
Nm3.
Artikel 3.10e lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift een hogere emissiegrenswaarde
voor stikstofoxiden vaststellen voor een dieselmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van minder
dan 600 kWth gelegen op een platform dat is gelegen binnen de Nederlandse exclusieve economische zone. De
afwijkende emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden bedraagt ten hoogste 930 mg/Nm3.
Artikel 3.10e lid 5 van Activiteitenbesluit
Degene die een inrichting drijft waartoe een dieselmotor als bedoeld in het vierde lid behoort, legt elke vijf jaar ten
behoeve van het maatwerkvoorschrift aan het bevoegd gezag een haalbaarheidsstudie over naar vermindering van
de NOxemissies door toepassing van emissiebeperkende maatregelen of alternatieve technieken, zoals zonne en
windenergie, gasmotoren en turbines. Van de haalbaarheidsstudie maakt een kosteneffectiviteitsberekening deel
uit.
Artikel 3.10e lid 6 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag bepalen dat kan worden volstaan met een
kosteneffectiviteitsberekening indien de resterende levensduur van de installatie daartoe aanleiding geeft.
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Artikel 3.10e lid 7 van Activiteitenbesluit
Bij de beoordeling van de kosteneffectiviteitsberekening gaat het bevoegd gezag uit van een kosteneffectiviteit als
bedoeld in artikel 2.7, vierde tot en met zesde lid.

Tabel 3.10e
Vermogen

Stikstofoxiden (NOx) (mg per
normaal kubieke meter)

Zwaveldioxide (SO2) (mg per
normaal kubieke meter)

Totaal stof (mg per
normaal kubieke meter)

5 MWth of
minder

150

65

20

Meer dan 5
MWth

150

65

10

Artikel 3.10f lid 1 van Activiteitenbesluit
Het rookgas van een gasmotor voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10f.
Artikel 3.10f lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie van minder dan 2,5 MWth, die voor 20 december 2018 in
gebruik is genomen en op aardgas wordt gestookt, tot 1 januari 2030 aan een emissiegrenswaarde voor
stikstofoxiden (NOx) van 115 mg/Nm3.
Artikel 3.10f lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie, die voor 20 december 2018 in gebruik is genomen en wordt
gestookt op vergistingsgas, aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide (SO2) van 65 mg/Nm3.
Artikel 3.10f lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid en derde lid voldoet een installatie van 5 MWth of minder, die voor 20 december 2018
in gebruik is genomen en wordt gestookt op vergistingsgas, vanaf 1 januari 2030 aan een emissiegrenswaarde
voor zwaveldioxide (SO2) van 60 mg/Nm3.
Artikel 3.10f lid 5 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid en derde lid voldoet een installatie van meer dan 5 MWth, die voor 20 december
2018 in gebruik is genomen en wordt gestookt op vergistingsgas, vanaf 1 januari 2025 aan een
emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide (SO2) van 60 mg/Nm3.
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Artikel 3.10f lid 6 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift een hogere emissiegrenswaarde
voor onverbrande koolwaterstoffen vaststellen voor een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen
van 2,5 MWth of meer, die voor 1 april 2010 is geplaatst of in gebruik is genomen en waarin brandstof anders dan
vergistingsgas wordt verbrand, indien met een motorzijdige aanpassing onvoldoende reductie van koolwaterstoffen
kan worden bereikt. In het maatwerkvoorschrift wordt een einddatum opgenomen.

Tabel 3.10f
Gasmotor
Brandstof/vermogen Stikstofoxiden (NOx) Zwaveldioxide (SO2) Totaal stof
(mg per
(mg per normaal
(mg per normaal
normaal
kubieke meter)
kubieke meter)
kubieke
meter)

onverbrande
koolwaterstoffen (CxHy)
(mg per normaal kubieke
meter)

Minder dan 2,5 MWth 95
gestookt op aardgas

–

–

–

Minder dan 2,5 MWth, 115
gestookt op
propaangas of
butaangas

–

–

–

2,5 MWth of meer,
met uitzondering van
vergistingsgas

35

–

–

500

Vergistingsgas
ongeacht het
vermogen

115

40

–

–

Artikel 3.10g lid 1 van Activiteitenbesluit
Een stookinstallatie waarvan het rookgas vanwege een storing niet voldoet aan de emissiegrenswaarden die op
grond van deze paragraaf voor die stookinstallatie gelden, wordt zo spoedig mogelijk opgelost en mag ten hoogste
120 achtereenvolgende uren na het optreden van de storing in gebruik blijven, met een maximum van 120 uur per
kalenderjaar.
Artikel 3.10g lid 2 van Activiteitenbesluit
Indien een storing als bedoeld in het eerste lid niet binnen 120 uur op een zodanige wijze is opgeheven dat het
rookgas van de stookinstallatie weer aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voldoet, wordt de
stookinstallatie door de drijver van de inrichting buiten bedrijf gesteld.
Artikel 3.10g lid 3 van Activiteitenbesluit
Het tweede lid blijft buiten toepassing indien het een stookinstallatie betreft die zich binnen de Nederlandse
exclusieve economische zone bevindt, de storing redelijkerwijs niet binnen het in het eerste lid genoemde aantal
uren kan worden hersteld en deze omstandigheid voor het verstrijken van dat aantal uren schriftelijk en met
opgave van redenen is gemeld bij het Staatstoezicht op de mijnen. Het Staatstoezicht op de mijnen stelt in dat
geval een termijn waarbinnen de storing wordt hersteld. De storing wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Indien de
storing niet wordt hersteld binnen de door het Staatstoezicht op de mijnen gestelde termijn, wordt de betreffende
stookinstallatie alsnog buiten bedrijf gesteld.
Artikel 3.10g lid 4 van Activiteitenbesluit
Indien een storing samenhangt met de brandstof die in een stookinstallatie wordt verstookt mag gedurende het
aantal uren, genoemd in het eerste lid, een andere brandstof worden gebruikt en blijven de emissiegrenswaarden,
die gelden op grond van deze paragraaf, gedurende die uren buiten toepassing.
Artikel 3.10h van Activiteitenbesluit
Een stookinstallatie die strekt tot vervanging voor ten hoogste zes maanden van een stookinstallatie die buiten
bedrijf is gesteld in verband met onderhoud, reparatie of definitieve vervanging en die is afgekoppeld van de
brandstoftoevoer of van het stoom of elektriciteitsnet waaraan zij levert, voldoet ten minste aan de
emissiegrenswaarden die gelden voor de buiten bedrijf gestelde stookinstallatie.
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Artikel 3.10i lid 1 van Activiteitenbesluit
Voor de berekening van de uitworp van rookgas door een stookinstallatie wordt de massaconcentratie van
stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) in
het rookgas herleid op rookgas met een volumegehalte aan zuurstof van:
a.
b.
c.

15 procent, indien het een dieselmotor, gasmotor of gasturbine betreft;
6 procent, indien het een stookinstallatie met vaste brandstof betreft;
3 procent, in alle andere gevallen.

Artikel 3.10i lid 2 van Activiteitenbesluit
Voor de berekening van de uitworp van rookgas door een stookinstallatie, wordt de massaconcentratie aan
stikstofoxiden (NOx) in het rookgas berekend als massaconcentratie van stikstofdioxide.
Artikel 3.10j lid 1 van Activiteitenbesluit
De concentratie aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande koolwaterstoffen (CxHy,
uitgedrukt in C) in het rookgas dat wordt uitgeworpen door een stookinstallatie waarvoor in deze paragraaf
emissiegrenswaarden zijn gesteld, wordt door de drijver van de inrichting bepaald door een meting.
Artikel 3.10j lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid behoeft geen meting te worden verricht van zwaveldioxide (SO2), indien het in acht
nemen van de emissiegrenswaarden geschiedt door het stoken van brandstof met een bekend zwavelgehalte en
de stookinstallatie niet is uitgerust met apparatuur voor het reduceren van de emissie van zwaveldioxide.
Artikel 3.10j lid 3 van Activiteitenbesluit
De meting, bedoeld in het eerste lid, waaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie en rapportage
van de meting, voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.10k lid 1 van Activiteitenbesluit
Het spuien van een stoomketel van een stookinstallatie geschiedt in een geschikte spuitank dan wel in een andere
geschikte voorziening die ten behoeve van het doelmatig beheer van afvalwater ten minste voldoet aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.10k lid 2 van Activiteitenbesluit
Het lozen van spuiwater van een stoomketel of condensaat van rookgassen van een stookinstallatie op of in de
bodem of in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan, indien niet in een vuilwaterriool kan worden geloosd.
Artikel 3.10l lid 1 van Activiteitenbesluit
Van een warmtekrachtinstallatie is het jaargemiddeld rendement ten minste 65%, berekend volgens de formule: de
som van het energetisch rendement van de opwekking van kracht plus tweederde deel van het energetisch
rendement van de productie van nuttig aan te wenden warmte.
Artikel 3.10l lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid haalt een warmtekrachtinstallatie die in gebruik is genomen voor 1 januari 2008 een
jaargemiddeld rendement van ten minste 60% berekend volgens de formule, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 3.10l lid 3 van Activiteitenbesluit
De warmtekrachtinstallatie wordt zodanig in bedrijf gehouden dat de hoeveelheid warmte die nuttig gebruikt wordt
zo hoog mogelijk is en de hoeveelheid warmte die ongebruikt aan de omgeving wordt afgegeven zo klein mogelijk
is. Onder ongebruikte warmte wordt mede verstaan de warmte die door de noodkoeler wordt afgegeven.
Artikel 3.10m lid 1 van Activiteitenbesluit
Jaarlijks wordt het brandstofverbruik en de geproduceerde elektriciteit van een warmtekrachtinstallatie
geregistreerd.
Artikel 3.10m lid 2 van Activiteitenbesluit
Indien de warmtekrachtinstallatie is aangesloten op een noodkoeler wordt jaarlijks de hoeveelheid nuttig
toegepaste warmte geregistreerd.
Artikel 3.10m lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien de warmtekrachtinstallatie niet is aangesloten op een noodkoeler wordt het thermisch rendement eenmaal
per vier jaar vastgesteld.

AIMsessie: A4lirez8zh0

Pagina 8 van 48

Uw kenmerk: Petfood factory

19072018

Artikel 3.10m lid 4 van Activiteitenbesluit
De registraties, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening bewaard
en zijn in de inrichting aanwezig of binnen een termijn die wordt gesteld door het bevoegd gezag voor deze
beschikbaar.
Artikel 3.10n lid 1 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 2.14a, eerste lid, is het verbranden van biomassa die tevens afvalstof is, toegestaan indien:
a.
b.
c.

het de verbranding in een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van15 MWth of
minder betreft;
het verbranden van de biomassa materiaalhergebruik niet belemmert, en
de vrijkomende warmte nuttig wordt gebruikt.

Artikel 3.10n lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 2.12, tweede en derde lid, is het toegestaan verschillende categorieën van afvalstoffen,
zijnde biomassa, te mengen bij de verbranding van biomassa mits wordt voldaan aan het eerste lid.
Artikel 3.10o van Activiteitenbesluit
Een stookinstallatie waarin vloeibare brandstof wordt verbrand, voldoet ten behoeve van het realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.10p van Activiteitenbesluit
Een stookinstallatie voldoet ten behoeve van het veilig functioneren, een optimale verbranding en
energiezuinigheid van deze stookinstallatie aan de bij ministeriële regeling inzake keuring en onderhoud gestelde
eisen.
Artikel 3.10q lid 1 van Activiteitenbesluit
In afwijking van de artikelen 3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f, voldoet het rookgas van een stookinstallatie die voor 1
april 2010 is geplaatst of in gebruik is genomen, voor zover die zich binnen de Nederlandse exclusieve
economische zone bevindt dan wel deel uitmaakt van een inrichting waarin kooldioxide (CO2), afkomstig van een
andere inrichting, wordt ingezet ten behoeve van de bemesting van gewassen teneinde het gebruik van brandstof
te verminderen, tot 1 januari 2019 aan de emissiegrenswaarden die op 31 maart 2010 voor die installatie golden
ingevolge het Besluit emissieeisen stookinstallaties milieubeheer B of het Besluit emissieeisen stookinstallaties
milieubeheer A, dan wel aan de daarvan afwijkende emissiegrenswaarden, die voor die stookinstallatie golden op
grond van een daarvoor verleende omgevingsvergunning.
Artikel 3.10q lid 2 van Activiteitenbesluit
Het rookgas van een stookinstallatie als bedoeld in het eerste lid voldoet met ingang van 1 januari 2019 aan de in
de artikelen 3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f bedoelde emissiegrenswaarden.
Artikel 3.10q lid 3 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkbesluit voor de off shore gasplatforms G16aA, G16aB, K2bA, K12B, K12
K, K9abA en P6A bepalen dat de emissiegrenswaarden in de artikelen 3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f, niet van
toepassing zijn, indien degene die de inrichting drijft voor 1 januari 2019 aan het bevoegd gezag schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt de activiteiten te beëindigen voor 1 januari 2022.
Artikel 3.10q lid 4 van Activiteitenbesluit
Op het in werking hebben van een stookinstallatie die voor 1 januari 2014 is geplaatst of in gebruik is genomen en
waarop titel 16.3 van de wet van toepassing was, zijn de op grond van de artikelen 3.10 tot en met 3.10j geldende
emissiegrenswaarden en meetmethoden voor stikstofoxiden (NOx) tot 1 januari 2019 niet van toepassing. Het
bevoegd gezag kan voor deze stookinstallaties tot deze datum bij maatwerkvoorschrift emissiegrenswaarden en
meetmethoden voor stikstofoxiden (NOx) in het rookgas van de stookinstallatie vaststellen, indien de lokale
luchtkwaliteit dat vergt.
Artikel 3.10q lid 5 van Activiteitenbesluit
Indien ingevolge het eerste lid de emissiegrenswaarden van het Besluit emissieeisen stookinstallaties
milieubeheer A van toepassing zijn, zijn in afwijking van artikel 3.10p tevens de regels inzake keuring en onderhoud
van dat besluit van toepassing.
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Artikel 3.10r lid 1 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 3.10b, voldoet het rookgas van een ketelinstallatie met een nominaal vermogen kleiner dan
1 MWth die voor 1 januari 2013 is geplaatst of in gebruik is genomen, totdat het tweede lid van toepassing wordt,
aan de emissiegrenswaarden die tot 1 januari 2013 voor die installatie golden ingevolge het Besluit typekeuring
verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden, dan wel aan de daarvan afwijkende
emissiegrenswaarden, die voor die stookinstallatie golden ingevolge een daarvoor verleende
omgevingsvergunning of ingevolge het derde of vierde lid.
Artikel 3.10r lid 2 van Activiteitenbesluit
Het rookgas van een ketelinstallatie als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de in artikel 3.10b genoemde
emissiegrenswaarden vanaf het tijdstip dat:
a.
b.
c.

de branders zijn vervangen;
wijzigingen zijn aangebracht die met nieuwbouw van de ketelinstallatie overeenkomen, of
een wijziging wordt doorgevoerd, die leidt tot een toename van emissies van de stoffen, genoemd in artikel
3.10b, met meer dan 10 procent.

Artikel 3.10r lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 3.10b en onverminderd het eerste lid, voldoet het rookgas van een ketelinstallatie met een
nominaal vermogen tussen 500 kWth en 1 MWth, waarin biomassa wordt verbrand of waarin houtpellets, voor
zover het geen biomassa betreft worden verbrand, die in gebruik is genomen tussen 1 januari 2013 en 1 januari
2015, aan een emissiegrenswaarde van 75 mg per normaal kubieke meter voor totaal stof, herleid op rookgas met
een volumegehalte aan zuurstof van 6%, totdat aan een van de criteria, bedoeld in het tweede lid, wordt voldaan.
Artikel 3.10r lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 3.10b en onverminderd het eerste lid, voldoet het rookgas van een ketelinstallatie met een
nominaal vermogen kleiner dan of gelijk aan 500 kWth, waarin biomassa wordt verbrand of waarin houtpellets,
voor zover het geen biomassa betreft worden verbrand, die in gebruik is genomen tussen 1 januari 2013 en
1 januari 2015, aan een emissiegrenswaarde van 150 mg per normaal kubieke meter voor normaal stof, herleid op
rookgas met een volumegehalte aan zuurstof van 6%, totdat aan een van de criteria, bedoeld in het tweede lid,
wordt voldaan.
Artikel 3.10s van Activiteitenbesluit
Indien aan een stookinstallatie als bedoeld in artikel 3.10q, eerste lid, of artikel 3.10r, eerste lid, voor 1 januari 2019
een wijziging van het nominaal thermisch ingangsvermogen wordt aangebracht die leidt tot een toename van
emissies van de stoffen, genoemd in deze paragraaf, met meer dan 10 procent, wordt die wijziging zodanig
uitgevoerd dat aan de emissiegrenswaarden, genoemd in de artikelen 3.10, 3.10a, 3.10b, 3.10d, 3.10e of 3.10f
wordt voldaan.
Artikel 3.10t van Activiteitenbesluit
Artikel 3.10c is van overeenkomstige toepassing op het in werking hebben van een stookinstallatie als bedoeld in
artikel 3.10q, eerste lid, of artikel 3.10r, eerste lid.
Artikel 3.10u van Activiteitenbesluit
Degene die de inrichting drijft houdt de perioden voor het opstarten en stilleggen van de stookinstallaties waarop
deze paragraaf van toepassing is zo kort mogelijk.
Artikel 3.10v van Activiteitenbesluit
Onverminderd het gestelde in de artikelen 3.10g en 3.10h neemt, indien de emissiegrenswaarden genoemd in de
artikelen 3.10 tot en met 3.10f of in maatwerkvoorschriften niet worden nageleefd, degene die de inrichting drijft de
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die grenswaarden zo spoedig mogelijk weer worden nageleefd. Hij
meldt zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag het niet naleven, de oorzaak ervan en de genomen
maatregelen.
Artikel 3.5 lid 1 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.10b van het besluit wordt voor zover het betreft de uitstoot van totaal stof bij de verbranding van
brandstof in vloeibare vorm in ieder geval voldaan indien het asgehalte van de brandstof in massaprocent lager is
dan de toepasselijke emissieeis gedeeld door 800 en door middel van een keuring als bedoeld in artikel 3.7m kan
worden aangetoond dat de concentratie van koolstofmonoxide (CO) in het rookgas lager ligt dan 100 mg/Nm3.
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Artikel 3.5 lid 2 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.10b van het besluit wordt voor zover het betreft de uitstoot van totaal stof bij de verbranding van hout,
in ieder geval voldaan indien:
a.
b.

de afgezogen stofemissies die vrijkomen worden gevoerd door een elektrostatische Efilter waarvan door
middel van een rapport van de leverancier kan worden aangetoond dat aan de emissieeis in artikel 3.10b
van het besluit kan worden voldaan; en
de elektrostatische Efilter in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak
als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 3.5 lid 3 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.10b van het besluit wordt voor zover het betreft de uitstoot van stikstofoxiden (NO x) bij de verbranding
van hout, in ieder geval voldaan indien:
a.
b.

de inrichtinghouder een meetrapport van de leverancier kan overleggen waaruit blijkt dat aan de in artikel
3.10b opgenomen emissiegrenswaarde van het besluit kan worden voldaan; en
in de ketelinstallatie het houttype wordt gestookt waarop het onder a bedoelde rapport is betrokken.

Artikel 3.5 lid 4 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.10b van het besluit wordt, voor zover het betreft de uitstoot van stof bij de verbranding van biomassa
en houtpellets geproduceerd uit biomassa, in een installatie tot 400kW, in ieder geval voldaan indien:
a.
b.

de drijver van de inrichting een meetrapport van de leverancier kan overleggen waaruit blijkt dat aan de
emissiegrenswaarden in dat artikel kan worden voldaan, en
in de ketelinstallatie het type biomassa en houtpellets geproduceerd uit biomassa, wordt gestookt waarop het
rapport, bedoeld in onderdeel a, betrekking heeft.

Artikel 3.6 lid 1 van Activiteitenregeling
Een meting als bedoeld in artikel 3.10j van het besluit voldoet aan de eisen in de artikelen 3.7 tot en met 3.7j.
Artikel 3.6 lid 2 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van het doelmatige beheer van afvalwater, bedoeld in artikel 3.10k van het besluit voldoet het spuien
van een stoomketel aan artikel 3.7k.
Artikel 3.6 lid 3 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.10o van het besluit
voldoet een stookinstallatie aan artikel 3.7l.
Artikel 3.6 lid 4 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van keuring van en onderhoud op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid van
een stookinstallatie als bedoeld in artikel 3.10p van het besluit, voldoet een stookinstallatie aan de artikelen 3.7m
tot en met 3.7p.
Artikel 3.6 lid 5 van Activiteitenregeling
Het eerste lid is niet van toepassing op de uitstoot van totaal stof, stikstofoxiden (NO x) of koolmonoxiden (CO),
indien voldaan wordt aan artikel 3.5.
Artikel 3.7 lid 1 van Activiteitenregeling
De concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande koolwaterstoffen
(CxHy, uitgedrukt in C) in het rookgas worden bepaald door continue of afzonderlijke meting.
Artikel 3.7 lid 2 van Activiteitenregeling
In afwijking van het eerste lid wordt de concentratie aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en
onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) in het rookgas bepaald door continue meting, indien ter
bestrijding van de uitworp rookgasreiniging of andere emissiereductietechnieken worden toegepast.
Artikel 3.7 lid 3 van Activiteitenregeling
In afwijking van het tweede lid kan worden volstaan met afzonderlijke metingen, indien een logboek van registraties
wordt bijgehouden waaruit met een voldoende mate van zekerheid blijkt dat de rookgasreiniging of andere
emissiereductietechnieken continu in bedrijf zijn en de betreffende emissiegrenswaarden niet worden
overschreden.
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Artikel 3.7 lid 4 van Activiteitenregeling
De concentraties van stoffen waarvoor emissiegrenswaarden zijn vastgesteld worden voor een vervangende
stookinstallatie als bedoeld in artikel 3.10h van het besluit binnen vier weken na de inbedrijfstelling van die
vervangende installatie bepaald door middel van een afzonderlijke meting.
Artikel 3.7a lid 1 van Activiteitenregeling
Onverminderd de artikelen 3.7 en 3.7e worden voor het bepalen van de concentraties stoffen in het rookgas,
representatieve metingen verricht.
Artikel 3.7a lid 2 van Activiteitenregeling
De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn voor het bepalen van het voldoen aan
de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn voorgeschreven, worden
uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
a.

emissiemeting:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.

b.

stikstofoxiden (NOx): NENEN 14792;
zwaveldioxide (SO2): NENEN 14791;
onverbrande koolwaterstoffen (CxHy): NENEN 12619;
totaal stof: NENEN 132841 of NENEN 132842;
zuurstof (O2): NENEN 14789.

monstername betreffende de onder a genoemde stoffen: NENEN 15259.

Artikel 3.7a lid 3 van Activiteitenregeling
Bij toepassing van de normbladen, bedoeld in het tweede lid, onder a, worden de regels voor de meetlocatie,
bedoeld in NENEN 15259 toegepast.
Artikel 3.7a lid 4 van Activiteitenregeling
Het uitvoeren van afzonderlijke metingen, parallelmetingen en referentiemetingen geschiedt door een instantie die
is geaccrediteerd door een accreditatieinstantie.
Artikel 3.7a lid 5 van Activiteitenregeling
In afwijking van het tweede lid, onder a, en het vierde lid, mag een afzonderlijke meting aan een middelgrote
stookinstallatie vallend onder §3.2.1 van het besluit worden uitgevoerd overeenkomstig Scope 6 van de
Deelregeling voor stookinstallaties, onderdeel uitmakende van de Certificatieregeling voor het
kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van de uitvoeren van onderhoud en inspecties aan technische
installaties, van de stichting SCIOS, door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat, afgegeven door een
instantie die door een accreditatieinstantie is geaccrediteerd, om uitvoering te kunnen geven aan genoemde
deelregeling.
Artikel 3.7a lid 6 van Activiteitenregeling
Bij het uitvoeren handelingen als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 1, 2 en 5 kunnen tot [1
april 2019] onderstaande normbladen worden toegepast:
a.
b.
c.

NENEN 14792:2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van
massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx) – Referentiemethode – Chemiluminescentie, december 2005,
NENEN 14 791, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de
massaconcentratie aan zwaveldioxide – Referentiemethode, november 2005, respectievelijk
NENEN 14 789, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de
volumeconcentratie van zuurstof (O2) – Referentiemethode – Paramagnetisme, november 2005.

Artikel 3.7b lid 1 van Activiteitenregeling
Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof of onverbrande koolwaterstoffen
(CxHy, uitgedrukt in C) afzonderlijk worden gemeten, wordt zodra een emissiegrenswaarde van toepassing is
geworden, binnen vier weken nadien een afzonderlijke meting verricht.
Artikel 3.7b lid 2 van Activiteitenregeling
Onverminderd het eerste lid kan de meting van het rookgas van een stookinstallatie worden verricht voorafgaand
aan het van toepassing worden van een emissiegrenswaarde.
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Artikel 3.7b lid 3 van Activiteitenregeling
Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof of onverbrande koolwaterstoffen
(CxHy, uitgedrukt in C) bij een gasturbine, een gasmotor of een dieselmotor afzonderlijk worden gemeten, wordt in
aanvulling op het eerste lid, om de vier jaar een nieuwe afzonderlijke meting verricht.
Artikel 3.7b lid 4 van Activiteitenregeling
Indien door het veranderen van brandstof andere emissiegrenswaarden van toepassing worden, wordt binnen vier
weken nadien een nieuwe afzonderlijke meting verricht. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3.7b lid 5 van Activiteitenregeling
In aanvulling op het eerste lid en in afwijking van het derde lid worden:
a.
b.
c.
d.
e.

jaarlijks afzonderlijke metingen verricht aan een stookinstallatie met een nominaal thermisch
ingangsvermogen groter dan 20 MWth die op of na 20 december 2018 in bedrijf is genomen;
iedere drie jaar afzonderlijke metingen verricht aan een stookinstallatie met een nominaal thermisch
ingangsvermogen van 1 MWth of meer en 20 MWth of minder die op of na 20 december 2018 in bedrijf is
genomen;
vanaf 2025 en vervolgens jaarlijks afzonderlijke metingen verricht aan een stookinstallatie met een nominaal
thermisch ingangsvermogen groter dan 20 MWth die voor 20 december 2018 in bedrijf is genomen;
vanaf 2025 en vervolgens iedere drie jaar afzonderlijke metingen verricht aan een stookinstallatie met een
nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5 MWth en 20 MWth of minder die voor 20 december
2018 in bedrijf is genomen;
vanaf 2030 en vervolgens iedere drie jaar afzonderlijke metingen verricht aan een stookinstallatie met een
nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer en 5 MWth of minder die voor 20 december 2018
in bedrijf is genomen.

Artikel 3.7b lid 6 van Activiteitenregeling
Het vijfde lid is niet van toepassing op stookinstallaties gelegen op een offshore olie of gaswinningsplatform.
Artikel 3.7c lid 1 van Activiteitenregeling
Een afzonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7b bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien minuten en
ten hoogste dertig minuten.
Artikel 3.7c lid 2 van Activiteitenregeling
Indien geen van de deelmetingen, bedoeld in het eerste lid, de desbetreffende emissiegrenswaarde overschrijdt,
wordt aan die emissiegrenswaarde voldaan.
Artikel 3.7d lid 1 van Activiteitenregeling
Bij een afzonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7b mag van een deelmeting een door een onafhankelijke en
deskundige meetinstantie aangetoond 95%betrouwbaarheidsinterval worden afgetrokken ten behoeve van de
toetsing aan de emissiegrenswaarde, bedoeld in artikel 3.7c, tweede lid.
Artikel 3.7d lid 2 van Activiteitenregeling
De waarde van het 95%betrouwbaarheidsinterval, bedoeld in het eerste lid, is niet groter dan de volgende
percentages van de emissiegrenswaarde voor:
a.
b.
c.
d.

zwaveldioxide (SO2): 20;
stikstofoxiden (NOx): 20;
totaal stof: 30; en
onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C): 20.

Artikel 3.7d lid 3 van Activiteitenregeling
In afwijking van het tweede lid, onderdeel c, is de waarde van het 95%betrouwbaarheidsinterval voor totaal stof
niet groter dan 40% van de emissiegrenswaarde voor totaal stof, voor zover het een stookinstallatie betreft met een
nominaal thermisch ingangsvermogen kleiner dan 1 MWth.
Artikel 3.7e lid 1 van Activiteitenregeling
Afzonderlijke metingen zijn representatief voor normale bedrijfsvoering met het brandstofmengsel dat de hoogste
emissie zal opleveren.
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Artikel 3.7e lid 2 van Activiteitenregeling
Een afzonderlijke meting bij een ketelinstallatie wordt verricht bij een belasting van meer dan 60 procent. Een
afzonderlijke meting bij een dieselmotor, een gasmotor of een gasturbine, wordt verricht bij de hoogste belasting,
waarbij deze continu kan worden bedreven.
Artikel 3.7e lid 3 van Activiteitenregeling
Een afzonderlijke meting bij een gasturbine, met een bijbehorende ketelinstallatie, wordt verricht bij een bijstook
van ten hoogste 10% in de bijbehorende ketelinstallatie.
Artikel 3.7f lid 1 van Activiteitenregeling
Continue meting voor de bepaling van de concentratie van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), totaal stof of
onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) vindt plaats door:
a.
b.

rechtstreekse continue meting van de concentratie in het rookgas, of
continue meting van de parameters van de voor een stookinstallatie vastgestelde uitworpkarakteristiek.

Artikel 3.7f lid 2 van Activiteitenregeling
De kwaliteitsborging van de ter controle van de emissiegrenswaarden geïnstalleerde apparatuur en toegepaste
uitworpkarakteristieken voldoen aan NENEN 14181. De resultaten van de in het kader van deze norm uitgevoerde
jaarlijkse controlemetingen worden door degene die de inrichting drijft, ter beschikking van het bevoegd gezag
gesteld.
Artikel 3.7g van Activiteitenregeling
Bij een continue meting als bedoeld in artikel 3.7f wordt aan een emissiegrenswaarde voldaan indien geen
daggemiddelde die emissiegrenswaarde overschrijdt.
Artikel 3.7h lid 1 van Activiteitenregeling
Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), onverbrande koolwaterstoffen (CxHy,
uitgedrukt in C) of totaal stof continu worden gemeten, wordt de uitworp tijdens het opstarten en stilleggen van de
stookinstallatie niet meegerekend bij het bepalen of aan de desbetreffende emissiegrenswaarde wordt voldaan.
Artikel 3.7h lid 2 van Activiteitenregeling
Indien de concentratie aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), onverbrande koolwaterstoffen (CxHy,
uitgedrukt in C) of totaal stof continu wordt gemeten en de stookinstallatie is uitgerust met nageschakelde
apparatuur die is bedoeld voor het verminderen van de emissie van de genoemde stoffen, wordt de uitworp tijdens
perioden als bedoeld in artikel 3.10g van het besluit, niet meegerekend.
Artikel 3.7i lid 1 van Activiteitenregeling
De waarde van het 95%betrouwbaarheidsinterval van individuele waarnemingen, op basis waarvan de
gemiddelden worden berekend die getoetst worden aan een emissiegrenswaarde, is bij continue metingen niet
groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde:
a.
b.
c.
d.

zwaveldioxide (SO2): 20;
stikstofoxiden (NOx): 20;
totaal stof: 30; en
onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C): 20.

Artikel 3.7i lid 2 van Activiteitenregeling
Bij continue metingen vindt toetsing aan de emissiegrenswaarden plaats op basis van het gemiddelde van de
individuele waarnemingen, na aftrek van de waarde van het in het eerste lid bedoelde betrouwbaarheidsinterval.
Artikel 3.7i lid 3 van Activiteitenregeling
Indien in een dag meer dan drie uurgemiddelden ongeldig zijn wegens storing of onderhoud van het continu
werkende meetsysteem, worden de metingen van die dag als ongeldig beschouwd. Indien in enig kalenderjaar de
metingen van meer dan tien dagen ongeldig zijn, treft degene die de inrichting drijft passende maatregelen om de
betrouwbaarheid van het continu werkende meetsysteem te verbeteren.
Artikel 3.7j van Activiteitenregeling
Van een meting of monstername als bedoeld in deze paragraaf wordt een rapport gemaakt volgens NENEN
15259.
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Artikel 3.7k lid 1 van Activiteitenregeling
Bij het spuien van een stoomketel van een stookinstallatie zijn ten minste de spuitank dan wel de andere geschikte
voorziening en de leidingen waardoor het spuiwater wordt geleid bestand tegen de inwerking van het spuiwater.
Artikel 3.7k lid 2 van Activiteitenregeling
De spuitank, bedoeld in het eerste lid, is voorzien van een ontluchtingsleiding, die zodanig is bemeten, dat het
bezwijken van de spuiketel door overdruk in de spuitank tijdens het spuien wordt voorkomen.
Artikel 3.7l van Activiteitenregeling
Het vullen en het legen van een stookinstallatie met vloeibare brandstof vindt plaats boven een
bodembeschermende voorziening.
Artikel 3.7m lid 1 van Activiteitenregeling
Een nietgasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van:
a.
b.

20 kilowatt tot ten hoogste 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig
functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid;
meer dan 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale
verbranding en energiezuinigheid.

Artikel 3.7m lid 2 van Activiteitenregeling
Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kilowatt wordt
ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.
Artikel 3.7m lid 3 van Activiteitenregeling
Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt voor de eerste keer uitgevoerd binnen zes weken na
ingebruikname.
Artikel 3.7m lid 4 van Activiteitenregeling
Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid omvat mede:
a.
b.
c.
d.

de afstelling van de verbranding;
het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht;
de afvoer van verbrandingsgassen;
een meting van koolmonoxide (CO), gemeten voor de onder a genoemde afstelling, uitgedrukt in mg/Nm3, bij
een zuurstofpercentage zoals aangegeven in artikel 3.10i, eerste lid, van het besluit, voor stookinstallaties
met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer, met dien verstande dat voor installaties
in gebruik genomen voor 20 december 2018 deze verplichting geldt:
1.
2.

vanaf 1 januari 2024, indien deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5 MWth
hebben;
vanaf 1 januari 2029, indien deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van 5 MWth of minder
hebben.

Artikel 3.7m lid 5 van Activiteitenregeling
Aan het vierde lid, onderdeel d, wordt voor stookinstallaties als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, onderdeel b, van
het besluit, geacht te zijn voldaan, indien de drijver van de inrichting een meetrapport van de fabrikant kan
overleggen van een COmeting die is uitgevoerd aan de stookinstallatie of een stookinstallatie van hetzelfde merk
en type, volgens de in het vierde lid, onderdeel d, genoemde eisen.
Artikel 3.7m lid 6 van Activiteitenregeling
Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt verricht door een bedrijf dat beschikt over een geldig
certificaat dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatieinstantie is geaccrediteerd om uitvoering te
kunnen geven aan de Deelregeling voor stookinstallaties, onderdeel uitmakende van de Certificatieregeling voor
het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische
installaties, van de stichting SCIOS.
Artikel 3.7m lid 7 van Activiteitenregeling
Indien uit een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid blijkt dat de stookinstallatie onderhoud behoeft, vindt
dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats.
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Artikel 3.7m lid 8 van Activiteitenregeling
Het verslag van de keuring, bedoeld in het eerste of tweede lid, ondertekend door degene die de keuring heeft
verricht, ligt bij de stookinstallatie ter inzage van het bevoegd gezag en wordt voor een periode van ten minste zes
jaar bewaard.
Artikel 3.7m lid 9 van Activiteitenregeling
Na uitvoering van onderhoud als bedoeld in het zevende lid ligt een bewijs van uitvoering van dat onderhoud,
gedateerd en ondertekend door degene die het onderhoud heeft uitgevoerd, bij de stookinstallatie ter inzage van
het bevoegd gezag.
Artikel 3.7m lid 10 van Activiteitenregeling
Indien een stookinstallatie bij keuring dan wel na uitvoering van onderhoud, als bedoeld in het zevende lid, voldoet
aan de eisen voor veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid, zorgt degene die de inrichting
drijft ervoor dat de stookinstallatie wordt afgemeld in het afmeldsysteem van de stichting SCIOS.
Artikel 3.7m lid 11 van Activiteitenregeling
Voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MWth of meer omvat het verslag en de
afmelding als bedoeld in het achtste en tiende lid ten minste de volgende gegevens:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

naam en adres van de gebruiker;
adres waar de stookinstallatie is opgesteld;
unieke identificatie van de stookinstallatie;
nominaal thermisch ingangsvermogen (MWth) van de stookinstallatie;
type stookinstallatie, onderverdeeld naar gasmotor, dieselmotor, dualfuelmotor, gasturbine, ketel, fornuis,
droger, luchtverhitter en andere stookinstallatie;
type gebruikte brandstoffen en het aandeel ervan, onderverdeeld naar vaste biomassa, houtpellets, andere
vaste brandstof, gasolie, dieselolie, huisbrandolie, biodiesel, andere vloeibare brandstoffen, aardgas,
propaangas, butaangas, vergistingsgas en andere gasvormige brandstoffen;
datum ingebruikname;
verwachte aantal jaarlijkse bedrijfsuren van de stookinstallatie en de gemiddelde belasting tijdens gebruik;
sector waarin de stookinstallatie werkt of de inrichting waarin zij wordt gebruikt (viercijferige NACEcode);
de datum en meetresultaten van de laatst uitgevoerde emissiemetingen alsmede de tijdens de keuring
gemeten koolmonoxide en zuurstofconcentratie;
indien gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling van de emissiegrenswaarden op grond van de 500
uursregeling, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, onderdeel b, van het besluit, een door de gebruiker
ondertekende verklaring dat de installatie niet meer dan 500 uur per kalenderjaar wordt ingezet;
veranderingen in de stookinstallatie of bedrijfsvoering die hebben geleid tot een verandering in
emissiegrenswaarde.

Artikel 3.7m lid 12 van Activiteitenregeling
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat draagt zorg voor het in stand houden van een register met de
gegevens, bedoeld in het elfde lid.
Artikel 3.7n lid 1 van Activiteitenregeling
De drijver van inrichting onderhoudt de ter controle van de emissiegrenswaarden geïnstalleerde apparatuur
zodanig dat de goede werking van de apparatuur is gewaarborgd.
Artikel 3.7n lid 2 van Activiteitenregeling
Indien zich een storing voordoet in de apparatuur, bedoeld in het eerste lid:
a.
b.

neemt de drijver van de inrichting onverwijld de nodige maatregelen tot opheffing van die storing, en
brengt hij geen wijzigingen aan in het gebruik van de stookinstallatie, die een substantiële stijging van de
uitworp van de te meten stof met zich kan brengen.

Artikel 3.7o lid 1 van Activiteitenregeling
Voor het bepalen of wordt voldaan aan het urencriterium, genoemd in artikel 3.7, tweede lid, onderdeel b, van het
besluit, registreert degene die de inrichting drijft maandelijks het aantal draaiuren van de stookinstallatie.
Artikel 3.7o lid 2 van Activiteitenregeling
In afwijking van het eerste lid vindt registratie van het aantal draaiuren van een stookinstallatie gelegen op een
offshore olie of gaswinningsplatform minimaal halfjaarlijks plaats.
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Artikel 3.7p lid 1 van Activiteitenregeling
Degene die de inrichting drijft, bewaart en houdt ter beschikking van het van het bevoegd gezag:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de omgevingsvergunning of de melding ingevolge artikel 1.10 van het besluit;
de registratie die wordt bijgehouden ingevolge artikel 3.7o;
de resultaten van de laatstelijk uitgevoerde metingen en andere gegevens, die nodig zijn om te kunnen
beoordelen of voldaan wordt aan de emissiegrenswaarden;
een overzicht van de soort en de hoeveelheid in de installatie gebruikte brandstoffen;
een overzicht van eventuele storingen of uitvallen van aanvullende emissiebeperkende apparatuur;
een overzicht van de gevallen van nietnaleving van de emissiegrenswaarden en de getroffen maatregelen.

Artikel 3.7p lid 2 van Activiteitenregeling
De onder b tot en met f bedoelde gegevens en informatie worden ten minste zes jaar bewaard.
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Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen  algemeen
Artikel 3.31 lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is van toepassing op het op en overslaan van inerte goederen.
Artikel 3.31 lid 2 van Activiteitenbesluit
Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type B van toepassing op het op
en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet is geregeld in de paragrafen 3.3.3,
3.4.1, 3.4.2, 3.4.5 tot en met 3.4.7, 3.4.11, 4.1.1 tot en met 4.1.4 en 4.1.7.
Artikel 3.31 lid 3 van Activiteitenbesluit
Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type C van toepassing op:
a.

het op en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet is geregeld in de
paragrafen 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.7, 3.4.11, 4.1.1 tot en met 4.1.4 en 4.1.7, bij:
1°.
2°.
3°.

b.

een autodemontagebedrijf of een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen;
een zuiveringtechnisch werk, of
een inrichting waar uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de wet;

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

Artikel 3.31 lid 4 van Activiteitenbesluit
Onverminderd het eerste tot en met derde lid is deze paragraaf van toepassing op het zeven van grond met een
capaciteit daarvoor van minder dan 100.000 ton per jaar.
Artikel 3.31 lid 5 van Activiteitenbesluit
Bij ministeriële regeling worden goederen aangewezen welke in ieder geval worden aangemerkt als inerte
goederen.
Artikel 3.32 lid 1 van Activiteitenbesluit
Goederen worden in de buitenlucht zodanig op of overgeslagen dat:
a.
b.
c.
d.

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;
verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt;
zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken;
zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een voorziening voor het beheer van afvalwater geraken.

Artikel 3.32 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het zeven van grond.
Artikel 3.33 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het 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.
Artikel 3.33 lid 2 van Activiteitenbesluit
Bij het in het oppervlaktewater lozen van afvalwater dat met inerte goederen in contact is geweest, ontstaat geen
visuele verontreiniging.
Artikel 3.33 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het lozen op of in de bodem van afvalwater dat met inerte goederen in contact is geweest, is toegestaan.
Artikel 3.33 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het in een vuilwaterriool lozen van afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen vindt slechts dan
plaats indien het lozen, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, redelijkerwijs niet mogelijk is en het gehalte
aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300 milligram per liter.
Artikel 3.33 lid 5 van Activiteitenbesluit
Het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste en vierde lid, kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
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Artikel 3.33 lid 6 van Activiteitenbesluit
Indien de opgeslagen inerte goederen worden bevochtigd, wordt afvalwater dat met opgeslagen goederen in
contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt.
Artikel 3.39 van Activiteitenregeling
Voor de toepassing van artikel 3.31, vijfde 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar zijn,
uitgezonderd IBCbouwstoffen als bedoeld in dat artikel;
grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit;
Ahout en ongeshredderd Bhout;
snoeihout;
banden van voertuigen;
autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en wrakken van tweewielige
motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een demontagebedrijf voor tweewielige
motorvoertuigen;
straatmeubilair;
tuinmeubilair;
aluminium, ijzer, roestvrij staal;
kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt,
gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen;
kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papierloodkabels en papiergeïsoleerde
grondkabels;
papier en karton;
textiel en tapijt;
vlakglas.

Artikel 3.40 lid 1 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij buitenopslag van goederen in ieder geval voldaan
indien:
a.
b.

op de laad en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever geen opslag van goederen plaatsvindt, of
er een deugdelijke keerwand aanwezig is en er geen product tussen de keerwand en de kade of oever ligt.

Artikel 3.40 lid 2 van Activiteitenregeling
Om te voldoen aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen het
schoonmaken van grijpers zo uitgevoerd dat overslagresten of spoelwater niet in het oppervlaktewater geraken.
Artikel 3.41 lid 1 van Activiteitenregeling
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.
b.

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
het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een
morsklep.
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Activiteit: Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van
grond
Artikel 3.32 lid 1 van Activiteitenbesluit
Goederen worden in de buitenlucht zodanig op of overgeslagen dat:
a.
b.
c.
d.

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;
verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt;
zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken;
zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een voorziening voor het beheer van afvalwater geraken.

Artikel 3.32 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het zeven van grond.
Artikel 3.37 lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij de volgende windsnelheden vinden afhankelijk van de stuifgevoeligheid van de goederen, behorend tot de
stuifklassen volgens bijlage 3, geen overslagactiviteiten plaats:
a.
b.

S1 en S2 bij een windsnelheid groter dan 8 meter per seconde;
S3 bij een windsnelheid groter dan 14 meter per seconde.

Artikel 3.37 lid 2 van Activiteitenbesluit
Indien degene die de inrichting drijft aantoont dat door het treffen van maatregelen verspreiding en morsing van
losse goederen ten gevolge van de weersomstandigheden wordt voorkomen kan het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren en overslagactiviteiten bij grotere windsnelheden
dan aangegeven in het eerste lid onder voorwaarden toestaan. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op
de toe te passen maatregelen om verspreiding of morsing van goederen te voorkomen of op hogere maximale
windsnelheden dan genoemd in het eerste lid, waarboven overslag niet meer is toegestaan.
Artikel 3.38 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het opslaan en mengen van goederen behorend tot stuifklassen S1 of S3 van bijlage 3 vindt plaats in gesloten
ruimtes.
Artikel 3.38 lid 2 van Activiteitenbesluit
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het opslaan, overslaan en mengen van
stuifgevoelige goederen in gesloten ruimtes de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a.
b.

5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S gelijk is aan of groter is dan
200 gram per uur; en
50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per uur.

Artikel 3.38 lid 3 van Activiteitenbesluit
Bij pneumatisch transport van stuifgevoelige goederen behorend tot stuifklasse S1 of S2 van bijlage 3 is de emissie
van stofklasse S uit een container, bulktransportwagen of ander transportmiddel niet hoger dan 10 milligram per
normaal kubieke meter.
Artikel 3.39 van Activiteitenbesluit
Bij het opslaan, overslaan en mengen van stuifgevoelige goederen in gesloten ruimtes worden ten behoeve van
het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissie en om het doelmatig verspreiden van emissies naar de
buitenlucht te bevorderen ten minste de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.
Artikel 3.40 lid 1 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij buitenopslag van goederen in ieder geval voldaan
indien:
a.
b.

op de laad en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever geen opslag van goederen plaatsvindt, of
er een deugdelijke keerwand aanwezig is en er geen product tussen de keerwand en de kade of oever ligt.

Artikel 3.40 lid 2 van Activiteitenregeling
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.
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Artikel 3.41 lid 1 van Activiteitenregeling
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.
b.

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
het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een
morsklep.

Artikel 3.47 lid 1 van Activiteitenregeling
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 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien de stoffen door besproeiing vochtig worden
gehouden.
Artikel 3.47 lid 2 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.38, tweede lid, van het besluit wordt bij opslag van goederen behorend tot de stuifklasse S1 en S2
van bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien afgezogen lucht door een filtrerende afscheider wordt
gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede
werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 3.48 lid 1 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.38, tweede lid, van het besluit wordt bij het mengen van goederen behorend tot de stuifklassen S1,
S2, S3 of S4 van bijlage 3 bij het besluit 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.
Artikel 3.48 lid 2 van Activiteitenregeling
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 3 bij het besluit in de buitenlucht in ieder geval voldaan indien bij het opbouwen en
afgraven van een menghoop deze goederen worden bevochtigd.
Artikel 3.49 lid 1 van Activiteitenregeling
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.
b.
c.

bij het laden en lossen in de open lucht de storthoogte wordt beperkt tot minder dan één meter,
goederen uit de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 3 bij het besluit afdoende worden bevochtigd, zo mogelijk
vooraf, of
de stofemissie van goederen uit de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 3 bij het besluit tijdens het laden en
lossen met een nevelgordijn wordt tegengegaan.

Artikel 3.49 lid 2 van Activiteitenregeling
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 3 bij het besluit 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 lid 1 van Activiteitenregeling
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 3 bij het besluit in ieder geval
voldaan indien deze in een gesloten systeem worden getransporteerd, waarbij:
a.
b.

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
de inlaat en afwerpzijde van de transporteur zijn voorzien van een afscherming in de vorm van
windreductieschermen of sproeiers.
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Artikel 3.50 lid 2 van Activiteitenregeling
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 3 bij
het besluit in ieder geval voldaan indien:
a.
b.

goederen die in een open systeem worden getransporteerd zodanig worden bevochtigd, dat verstuiving wordt
voorkomen, of
open transportsystemen in de buitenlucht worden afgeschermd tegen windinvloeden door middel van
langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen.

Artikel 3.50 lid 3 van Activiteitenregeling
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 3 bij het besluit 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 van Activiteitenregeling
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.
b.
c.
d.

stuifklasse S1 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de
trechters zijn voorzien van een afzuiginrichting;
stuifklasse S2 van bijlage 3 bij het besluit 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 watersproeiinstallatie;
stuifklasse S3 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de
trechters zijn voorzien van doelmatige windreductieschermen;
stuifklasse S4 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de
goederen worden bevochtigd met behulp van een doelmatig werkende watersproeiinstallatie of indien de
trechters zijn voorzien van doelmatige windreductieschermen.

Artikel 3.52 van Activiteitenregeling
Onverminderd artikel 3.49 wordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit bij het
laden en lossen van goederen behorend tot stuifklasse S1, S2 en S3 van bijlage 3 bij het besluit 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 van Activiteitenregeling
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 3 bij het
besluit 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.
Artikel 3.54 van Activiteitenregeling
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.
b.
c.

de weegbunkers en overstortpunten gesloten uit te voeren,
het neergeslagen stof in de overstortpunten regelmatig te verwijderen, of
de stortschoen af te zuigen.

Artikel 3.55 lid 1 van Activiteitenregeling
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.
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Artikel 3.55 lid 2 van Activiteitenregeling
Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en 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.
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Activiteit: Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of
dranken
Artikel 3.137 lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is van toepassing op het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken, voor zover
daarbij geen sprake is van:
a.
b.

het ambachtelijk bereiden van voedingsmiddelen of dranken;
het bereiden van voedingsmiddelen of dranken met:
1°.
2°.
3°.
4°.

c.
d.
e.
f.
g.

keukenapparatuur,
grootkeukenapparatuur;
een of meer bakkerijovens die chargegewijs beladen worden, of
één of meer bakkerijovens die continu beladen worden met een nominaal vermogen van ten hoogste
400 kilowatt;

het slachten van dieren en het uitsnijden van vlees en vis;
de extractie van plantaardige oliën of veredeling van vetten;
de productie van zetmeel of suiker;
de productie van alcohol, of
de productie van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren.

Artikel 3.137 lid 2 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is niet van toepassing op een IPPCinstallatie.
Artikel 3.138 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater afkomstig van het vervaardigen of bewerken van
voedingsmiddelen of dranken is uitsluitend toegestaan, indien daarbij ten minste wordt voldaan aan de eisen,
gesteld bij of krachtens het tweede tot en met het zesde lid.
Artikel 3.138 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het te lozen afvalwater bevat geen stoffen die op grond van het BBTinformatiedocument Algemene
BeoordelingsMethodiek 2016, aangewezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht,
worden aangemerkt als stoffen waarvoor een:
a.
b.

saneringsinspanning A geldt, of
saneringsinspanning B geldt, tenzij het afvalwater wordt gezuiverd door middel van biologische zuivering.

Artikel 3.138 lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het milieu zich
daar niet tegen verzet, bij maatwerkvoorschrift het lozen van afvalwater als bedoeld in dat lid, onder a of b,
toestaan. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3.138 lid 4 van Activiteitenbesluit
Onverminderd het tweede en derde lid voldoet het te lozen afvalwater in enig steekmonster aan de volgende eisen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

het biochemisch zuurstofverbruik bedraagt ten hoogste 30 mg/l;
het chemisch zuurstofverbruik bedraagt ten hoogste 250 mg/l;
de totale hoeveelheid onopgeloste bestanddelen bedraagt ten hoogste 100 mg/l;
het gehalte aan zink bedraagt ten hoogste 1 mg/l;
het gehalte aan koper bedraagt ten hoogste 1 mg/l;
het gehalte aan totaalfosfor bedraagt ten hoogste 2 mg/l, en
het gehalte aan totaalstikstof bedraagt ten hoogste 15 mg/l.

Artikel 3.138 lid 5 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift:
a.
b.

lagere gehaltes of grenswaarden vaststellen indien het belang van het milieu daartoe noodzaakt, of
hogere gehaltes of grenswaarden vaststellen, indien het belang van de bescherming van het milieu zich
daartegen niet verzet.

Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 3.138 lid 6 van Activiteitenbesluit
Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
Artikel 3.139 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het lozen in een vuilwaterriool van afvalwater afkomstig van het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen
of dranken is toegestaan indien daarbij ten minste voldaan wordt aan de eisen, gesteld bij en krachtens het tweede
tot en met zesde lid.
Artikel 3.139 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het te lozen afvalwater bevat geen stoffen die op grond van het BBTinformatiedocument Algemene
BeoordelingsMethodiek 2016, aangewezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht,
worden aangemerkt als stoffen waarvoor een saneringsinspanning A geldt.
Artikel 3.139 lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het milieu zich
daar niet tegen verzet, bij maatwerkvoorschrift het lozen van afvalwater, bedoeld in dat lid, toestaan. Artikel 2.2,
vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3.139 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het afvalwater wordt voorafgaand aan het lozen in een vuilwaterriool niet onderworpen aan een biologische
behandeling.
Artikel 3.139 lid 5 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij
maatwerkvoorschrift, in afwijking van het vierde lid, een biologische behandeling toestaan voorafgaand aan het
lozen in een vuilwaterriool.
Artikel 3.139 lid 6 van Activiteitenbesluit
Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater waarbij olie, vet, zuivel, vlees of vis wordt verwerkt, wordt het
afvalwater, voor vermenging met ander nietvethoudend afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput
die voldoen aan en worden gebruikt conform NENEN 18251 en 2. In afwijking van NENEN 18251 en 2 kan met
een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daar vermeld worden volstaan indien dit geen nadelige
gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.
Artikel 3.139 lid 7 van Activiteitenbesluit
Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
Artikel 3.139 lid 8 van Activiteitenbesluit
Het zesde lid is niet van toepassing op een slibvangput en een vetafscheider die zijn geplaatst binnen een
inrichting voorafgaand aan het tijdstip waarop dat lid op die inrichting van toepassing werd.
Artikel 3.139 lid 9 van Activiteitenbesluit
Het zesde lid is eveneens niet van toepassing op een flocculatieafscheider die binnen een inrichting is geplaatst
voorafgaand aan het tijdstip waarop die leden op die inrichting van toepassing werden.
Artikel 3.140 lid 1 van Activiteitenbesluit
Een inrichting voor het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken wordt uitsluitend opgericht of
uitgebreid in capaciteit voor dat vervaardigen of bewerken indien nieuwe geurhinder ter plaatse van geurgevoelige
objecten door die oprichting of uitbreiding wordt voorkomen. De eerste volzin is eveneens van toepassing op het
wijzigen van de inrichting, indien die wijziging leidt tot een grotere of andere geurbelasting ter plaatse van een of
meer geurgevoelige objecten.
Artikel 3.140 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan in afwijking van het eerste lid bij maatwerkvoorschrift een bepaalde mate van nieuwe
geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten toestaan, indien het belang van de bescherming van het milieu
zich daartegen niet verzet. Bij het opstellen van het maatwerkvoorschrift is artikel 2.7a van overeenkomstige
toepassing en houdt het bevoegd gezag rekening met vastgesteld lokaal beleid ten aanzien van geurhinder.
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Artikel 3.140 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat ten gevolge van het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of
dranken de geurhinder ter plaatse van een of meer geurgevoelige objecten een aanvaardbaar niveau overschrijdt,
onverminderd artikel 2.7a bij maatwerkvoorschrift bepalen dat een bepaalde geurbelasting ter plaatse van
geurgevoelige objecten niet wordt overschreden, dan wel dat technische voorzieningen in de inrichting worden
aangebracht of gedragsregels in de inrichting in acht worden genomen om de geurhinder tot een aanvaardbaar
niveau te beperken.
Artikel 3.141 lid 1 van Activiteitenbesluit
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het vervaardigen of bewerken van
voedingsmiddelen of dranken waarbij voedingsmiddelen of dranken of grondstoffen daarvan worden gedroogd,
gemalen, gebrand of geroosterd of waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 worden
gemengd, de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a.
b.

5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk is aan of
groter is dan 200 gram per uur, en
50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is dan 200 gram per
uur.

Artikel 3.141 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, indien het gaat om een emissie van
hygroscopisch stof, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram
per uur, indien de toepassing van een filtrerende afscheider technisch niet haalbaar is en indien het belang van de
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij maatwerkvoorschrift een hogere emissieconcentratie
van stofklasse S toestaan. De emissieconcentratie die bij maatwerkvoorschrift wordt toegestaan, bedraagt ten
hoogste 50 milligram per normaal kubieke meter.
Artikel 3.141 lid 3 van Activiteitenbesluit
Bij maatwerkvoorschrift, bedoeld in het tweede lid, kunnen eisen worden gesteld met betrekking tot:
a.
b.

het controleren van de emissieconcentratie van stofklasse S, of
het onderhoud en de controle van een emissiebeperkende techniek die in de inrichting wordt ingezet om aan
het maatwerkvoorschrift te voldoen.

Artikel 3.141 lid 4 van Activiteitenbesluit
Bij het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken waarbij voedingsmiddelen of dranken of
grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen, gebrand of geroosterd of waarbij goederen behorend tot de
stuifklasse S1, S2, S3 of S4 worden gemengd, wordt ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van
diffuse emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht voldaan aan de bij ministeriële
regeling gestelde eisen.
Artikel 3.106 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.141, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien:
a.

b.

de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het vervaardigen en bewerken van voedingsmiddelen of dranken
waarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen, gebrand of geroosterd of
waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 worden gemengd, worden gevoerd door een
filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 3.141, eerste lid, van het besluit te voldoen; en
die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak
als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 3.107 lid 1 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies wordt stofklasse S dat
vrijkomt bij het vervaardigen en bewerken van voedingsmiddelen of dranken als bedoeld in artikel 3.141 van het
besluit waarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen, gebrand of geroosterd of
waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 worden gemengd, voor zover dat redelijkerwijs
mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen.
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Artikel 3.107 lid 2 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden de afgezogen emissies die
vrijkomen bij het vervaardigen en bewerken van voedingsmiddelen of dranken als bedoeld in artikel 3.141 van het
besluit, waarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen, gebrand of geroosterd of
waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 worden gemengd en naar de buitenlucht worden
afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig
gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met
minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.
Artikel 3.107 lid 3 van Activiteitenregeling
Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en maatwerkvoorschriften stellen aan de ligging en
uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het tweede lid.
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Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen
Artikel 2.1a van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die:
a.
b.

een inrichting type A of een inrichting B drijft, of
een inrichting type C drijft, voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van
toepassing is.

Artikel 2.2 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het is verboden:
a.
b.

afvalwater te lozen op of in de bodem, tenzij het lozen is toegestaan bij of krachtens de artikelen 2.2b, 3.1 tot
en met 3.5, 3.6, 3.6a, 3.6f, 3.6g, 3.10k, 3.16h, 3.23d, 3.24, 3.32 tot en met 3.34, 3.47, 3.60, 3.61, 3.62, 3.77,
3.87, 3.100, 3.102, 3.105, 3.129, 3.131, 3.150, 4.74c, 4.74k, 4.104, 4.104b en 4.104c,
afvalwater en andere afvalstoffen te lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van
afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, tenzij het lozen is toegestaan bij of krachtens de artikelen 2.2b, 3.1
tot en met 3.3, 3.6, 3.6a, 3.6f, 3.6g, 3.60, 3.61, 3.62, 3.150, 4.74c, 4.74k en 4.104e.

Artikel 2.2 lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid, onder a, is lozen op of in de bodem verboden, indien daarbij stoffen zonder
doorsijpeling door bodem of ondergrond in het grondwater geraken.
Artikel 2.2 lid 3 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.2 lid 4 van Activiteitenbesluit
Bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking tot:
a.
b.
c.
d.

de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van de lozing en het meten en registreren daarvan;
te treffen maatregelen;
de duur van de lozing; en
de plaats van het lozingspunt.

Artikel 2.2 lid 5 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid, onder a, 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.
Artikel 2.2 lid 6 van Activiteitenbesluit
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 van Activiteitenbesluit
Indien er sprake is van een zodanige combinatie van meerdere activiteiten, dat een scheiding van het afvalwater,
afkomstig van die activiteiten, niet doelmatig is, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van
het milieu zich daartegen niet verzet, op verzoek van de aanvrager bij maatwerkvoorschrift aan het lozen
voorwaarden stellen, die afwijken van de voorwaarden die aan het lozen als gevolg van een afzonderlijke activiteit
bij of krachtens hoofdstuk 3 of 4 zijn gesteld.
Artikel 2.2b lid 1 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 2.2, eerste lid, is het lozen van spoelwater ten gevolge van het boren ten behoeve van een
open bodemenergiesysteem op de bodem toegestaan.
Artikel 2.2b lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 2.2, eerste lid, is het lozen van spoelwater ten gevolge van het ontwikkelen en het
onderhoud van een open bodemenergiesysteem in een voorziening voor de inzameling en het transport van
afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, toegestaan.
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Artikel 2.2b lid 3 van Activiteitenbesluit
Het lozen van spoelwater ten gevolge van het ontwikkelen en het onderhoud van een open bodemenergiesysteem
vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaats, indien lozen als bedoeld in het tweede lid, redelijkerwijs niet mogelijk
is.
Artikel 2.2b lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 2, onder b, is artikel 2.1 van toepassing op degene die een inrichting type C drijft ten
aanzien van het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater op of in de bodem ten
gevolge van een open bodemenergiesysteem.
Artikel 2.3 lid 1 van Activiteitenbesluit
Emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissieeisen voor het lozen worden uitgevoerd volgens:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

NEN 6966 of NENENISO 172942 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 NENENISO 155871;
NENENISO 12846 ten aanzien van kwik;
NENENISO 144031 of NENENISO 144032 ten aanzien van vrij cyanide in afvalwater;
NENENISO 15680 ten aanzien van benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naftaleen;
NEN 6401 ten aanzien van vluchtige organohalogeenverbindingen;
NENENISO 6468 ten aanzien van aromatische organohalogeenverbindingen;
NENENISO 10301 ten aanzien van chlooretheen (vinylchloride), dichloormethaan, tetrachlooretheen (PER),
tetrachloormethaan, trichlooretheen, trichloormethaan, 1,1dichloorethaan, 1,2dichloorethaan, 1,2
dichlooretheen, cis1,2dichlooretheen, trans1,2dichlooretheen 1,1,1trichloorethaan en 1,1,2
trichloorethaan;
NEN 6676 ten aanzien van extraheerbare organohalogeenverbindingen;
NENENISO 93772 ten aanzien van olie;
NENENISO 17993 ten aanzien van polycyclische aromatische koolwaterstoffen;
ISO 58151/2 of NENEN 18991/2 ten aanzien van het biochemisch zuurstof verbruik;
NEN 6633 ten aanzien van het chemisch zuurstof verbruik;
NENENISO 13395 ten aanzien van nitrietstikstof en nitraatstikstof;
NENISO 5663 of NEN 6646 ten aanzien van organisch stikstof (Kjeldahlstikstof);
NEN 6646, NENENISO 11732 of NENISO 159231:2013 ten aanzien van ammoniumstikstof;
NENISO 5813 of NENENISO 5814 ten aanzien van het zuurstofgehalte;
NENEN 872 ten aanzien van onopgeloste stoffen;
NENENISO 156811 en NENENISO 156812 ten aanzien van fosfor totaal;
NEN 6414 ten aanzien van temperatuur;
NENISO 11083 ten aanzien van chroom VI.

Artikel 2.3 lid 2 van Activiteitenbesluit
De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissieeisen voor het
lozen wordt uitgevoerd volgens NEN 66001 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN
ENISO 56673. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.
Artikel 2.3 lid 3 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 6.2 lid 1 van Activiteitenbesluit
Voor het lozen vanuit een inrichting type A of B, waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van
toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in 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 dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting
aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid
van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften.
Artikel 6.2 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het van toepassing worden van dit besluit of een deel
daarvan, met betrekking tot het lozen vanuit een inrichting type C, voor zover het lozen betrekking heeft op de
activiteiten genoemd in hoofdstuk 3.
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Artikel 6.2 lid 3 van Activiteitenbesluit
De nadere eisen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een
deel daarvan op een activiteit in een inrichting golden krachtens het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater,
het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering of het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij voor het
lozen vanuit een inrichting, blijven na het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan
op die inrichting gelden als maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de reikwijdte van een
maatwerkvoorschrift.
Artikel 6.2 lid 4 van Activiteitenbesluit
De voorschriften van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk
afvalwater, het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering of het Lozingenbesluit open teelt en
veehouderij voor het lozen vanuit een inrichting, die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip
van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in 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.
Artikel 6.2 lid 5 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die geacht worden onderdeel te
zijn van de voorschriften van de vergunning, aangemerkt als voorschriften van de vergunning.
Artikel 6.2a lid 1 van Activiteitenbesluit
Voor het lozen anders dan vanuit een inrichting, waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van
toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen, 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 1.4a op dat lozen aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de
voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van
maatwerkvoorschriften.
Artikel 6.2a lid 2 van Activiteitenbesluit
De nadere eisen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a voor
het lozen anders dan vanuit een inrichting in werking en onherroepelijk waren krachtens het Lozingenbesluit open
teelt en veehouderij, blijven na het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen gelden als
maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen
van maatwerkvoorschriften.
Artikel 6.2a lid 3 van Activiteitenbesluit
De voorschriften van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit open teelt en
veehouderij voor het lozen anders dan vanuit een inrichting, die voor dat lozen onmiddellijk voorafgaand aan het
tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen 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.
Artikel 6.2a lid 4 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die worden aangemerkt als
onderdeel van de voorschriften van de vergunning, aangemerkt als voorschriften van de vergunning.
Artikel 6.3 lid 1 van Activiteitenbesluit
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 lid, onder a, of tweede lid, wordt
gedurende de resterende termijn van die ontheffing aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel
2.2, derde lid.
Artikel 6.3 lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 6.2, eerste lid, wordt een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet met
betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid, gedurende de resterende termijn van die vergunning
aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onder b.
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Artikel 6.3 lid 3 van Activiteitenbesluit
Onverminderd artikel 6.2, derde en vierde lid, is het lozen vanuit een bodemsanering in het vuilwaterriool dat op het
tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan 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.
Artikel 6.3 lid 4 van Activiteitenbesluit
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een inrichting het lozen
van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam was toegestaan op grond van artikel 14 van het
Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater, blijft die toestemming gelden gedurende de termijn die volgt uit de
toepassing van dat artikel.
Artikel 6.3 lid 5 van Activiteitenbesluit
Voor het lozen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, waarvoor op 24 april 2013 een ontheffing gold op grond
van artikel 10.63, eerste lid, van de wet, geldt gedurende de op die datum resterende termijn waarvoor de
ontheffing was verleend, een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, waarvan de inhoud
overeenkomt met de ontheffing.
Artikel 6.3 lid 6 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die worden aangemerkt als
onderdeel van de voorschriften van de ontheffing of vergunning aangemerkt als voorschriften van de ontheffing of
vergunning.
Artikel 6.5 van Activiteitenbesluit
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in 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.
b.

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;
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.

Artikel 6.5a van Activiteitenbesluit
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op het lozen anders dan vanuit een inrichting,
nog niet is beslist op een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet voor lozen als
bedoeld in artikel 1.4a en dit besluit op het betreffende lozen van toepassing is, wordt de aanvraag om de
vergunning aangemerkt als een melding overeenkomstig artikel 1.10a.
Artikel 6.7a van Activiteitenbesluit
Maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, zoals dat luidde vóór 22 december 2009, met betrekking
tot het lozen in het oppervlaktewater en gesteld vóór dat tijdstip, worden aangemerkt als een vergunning voor het
brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet.
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Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een
bodembeschermende voorziening
Artikel 3.3 lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat:
a.
b.
c.

niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening,
geen hemelwater is waarop de artikelen 3.33, 3.34, 3.49 en 3.60 van toepassing zijn, of
geen drainagewater is als bedoeld in artikel 3.87, negende lid.

Artikel 3.3 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het lozen anders dan in een vuilwaterriool is toegestaan.
Artikel 3.3 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het lozen vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaats, indien het lozen op of in de bodem, in een openbaar
hemelwaterstelsel of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.
Artikel 3.3 lid 4 van Activiteitenbesluit
Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op halfopen en gesloten
verhardingen gebruikt, indien:
a.
b.

sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken; en
de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is dan 40% volgens
het weerbericht, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet taken meteorologie en seismologie,
voor de desbetreffende regio van het land.

Artikel 3.3 lid 5 van Activiteitenbesluit
Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij
straatkolken of putten.
Artikel 3.3 lid 6 van Activiteitenbesluit
Het derde lid is niet van toepassing op het lozen dat is aangevangen voor het van toepassing worden van het
eerste tot en met vijfde lid op de inrichting.
Artikel 3.3 lid 7 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het lozen in het vuilwaterriool van afvloeiend
hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, dat reeds plaatsvond voorafgaand
aan het tijdstip, bedoeld in het zesde lid, binnen een in dat maatwerkvoorschrift gestelde termijn wordt gestaakt.
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Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type C
inrichtingen
Artikel 2.3 lid 2 van Activiteitenbesluit
De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissieeisen voor het
lozen wordt uitgevoerd volgens NEN 66001 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN
ENISO 56673. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.
Artikel 2.3a lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A, een inrichting type B of een inrichting type C
drijft.
Artikel 2.3a lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid is deze afdeling, met uitzondering van de artikelen 2.4, tweede lid, niet van
toepassing op emissies naar de lucht van een IPPCinstallatie indien en voor zover voor de activiteit of het type
productieproces BBTconclusies voor deze emissies zijn vastgesteld op grond van artikel 13, vijfde en zevende lid,
van de EUrichtlijn industriële emissies. Indien de BBTconclusie van toepassing is op een groep van stoffen, geldt
de eerste volzin voor alle stoffen die tot die groep van stoffen behoren.
Artikel 2.3a lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid is artikel 2.5, tweede, derde, vijfde en zevende lid niet van toepassing op emissies
van stoffen voor zover in de hoofdstukken 3, 4 en 5 emissieeisen aan die stoffen zijn gesteld.
Artikel 2.3a lid 5 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid is artikel 2.8 niet van toepassing op stoffen waarvoor op grond van hoofdstuk 5 een
monitoringsbepaling geldt.
Artikel 2.3a lid 6 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid zijn de artikelen 2.5, 2.6 en 2.8 niet van toepassing op emissies van vluchtige
organische stoffen uit oplosmiddeleninstallaties die vallen onder afdeling 2.11.
Artikel 2.5 lid 1 van Activiteitenbesluit
Indien de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van
stoffen in de stofcategorieën ZZS, sA en gO naar de lucht binnen eenzelfde stofklasse vanuit alle puntbronnen in
de inrichting de in tabel 2.5 opgenomen grensmassastroom van die stofklasse overschrijdt, is de
emissieconcentratie van die stofklasse per puntbron niet hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen
emissiegrenswaarde behorende bij die stofklasse.
Artikel 2.5 lid 2 van Activiteitenbesluit
Voor stofklassen S en sO geldt dat alle bronnen in de inrichting afzonderlijk:
a.
b.

ten hoogste 5 mg/Nm3 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 puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur, of
ten hoogste 20 mg/Nm3 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 puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.

Artikel 2.5 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron in afwijking van het
tweede lid, onderdeel a, afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3.
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Artikel 2.5 lid 4 van Activiteitenbesluit
Onverminderd het eerste lid is voor de stofcategorieën ZZS, sA en gO in tabel 2.5 een emissiegrenswaarde voor
alle bronnen afzonderlijk van toepassing indien:
a.

b.

de gedurende één uur optredende massastromen van stoffen uit een stofklasse genoemd in tabel 2.5 samen
met de gedurende hetzelfde uur optredende massastromen van stoffen uit de eerstvolgende hogere
stofklasse genoemd in die tabel, vanuit alle puntbronnen in de inrichting de in die tabel genoemde
grensmassastroom van de laatstbedoelde stofklasse overschrijdt. De emissieconcentratie van deze
stofklassen per puntbron is in dit geval niet hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrenswaarde
behorende bij de hogere stofklasse;
de gedurende één uur optredende massastromen van afzonderlijke stofklassen binnen één stofcategorie
samen vanuit alle puntbronnen in de inrichting de in tabel 2.5 genoemde grensmassastroom van de hoogste
stofklasse genoemd in die tabel van die stofcategorie overschrijdt. De emissieconcentratie van deze
stofcategorie per puntbron is in dit geval niet hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrenswaarde
behorende bij de hoogste stofklasse.

Artikel 2.5 lid 5 van Activiteitenbesluit
Indien de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van een stof in de
stofcategorie gA naar de lucht vanuit alle puntbronnen in de inrichting de in tabel 2.5 opgenomen
grensmassastroom van die stofklasse overschrijdt, is de emissieconcentratie van die stof per puntbron niet hoger
dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrenswaarde behorende bij die stof.
Artikel 2.5 lid 6 van Activiteitenbesluit
Voor stoffen die in een andere stofklasse of stofcategorie worden ingedeeld kunnen, in afwijking van de waarden
genoemd in tabel 2.5 en 2.6, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij
ministeriële regeling voor de betreffende stof tijdelijk andere waarden worden vastgesteld.
Artikel 2.5 lid 7 van Activiteitenbesluit
Indien in hoofdstuk 4 of bij ministeriële regeling als bedoeld in het vijfde lid, eisen zijn gesteld aan de emissie van
stoffen in de stofcategorie ZZS wordt ten aanzien van de berekeningen in het eerste en vierde lid gerekend met de
afwijkende massastroom en emissiegrenswaarde zoals opgenomen in de betreffende artikelen van hoofdstuk 4 of
in de betreffende artikelen van de ministeriële regeling.

Tabel 2.5
Stofcategorie Stofklasse Grensmassastroom Emissiegrenswaarde
ZZS

sA

gA

gO

ERS

20

mg TEQ/jaar 0,1

ng TEQ/Nm3

MVP1

0,15

g/uur

0,05

mg/Nm3

MVP2

2,5

g/uur

1

mg/Nm3

sA.1

0,25

g/uur

0,05

mg/Nm3

sA.2

2,5

g/uur

0,5

mg/Nm3

sA.3

10

g/uur

5

mg/Nm3

gA.1

2,5

g/uur

0,5

mg/Nm3

gA.2

15

g/uur

3

mg/Nm3

gA.3

150

g/uur

30

mg/Nm3

gA.4

2.000 g/uur

50

mg/Nm3

gA.5

2.000 g/uur

200

mg/Nm3

gO.1

100

g/uur

20

mg/Nm3

gO.2

500

g/uur

50

mg/Nm3

gO.3

500

g/uur

100

mg/Nm3
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Artikel 2.6 van Activiteitenbesluit
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 emissiegrenswaarden voor stoffen waarvoor in hoofdstuk 4 eisen aan emissies
naar de lucht zijn gesteld, de daarin genoemde emissiegrenswaarden niet voor de emissie van die bron.

Tabel 2.6
Stofcategorie Stofklasse Vrijstellingsgrens
ZZS

ERS

20

MVP1

0,075 kg/jaar

MVP2

1,25

kg/jaar

S

S

100

kg/jaar

sO

sO

100

kg/jaar

sA

sA.1

0,125 kg/jaar

sA.2

1,25

kg/jaar

sA.3

5

kg/jaar

gA.1

1,25

kg/jaar

gA.2

7,5

kg/jaar

gA.3

75

kg/jaar

gA.4

1.000 kg/jaar

gA.5

1.000 kg/jaar

gO.1

50

kg/jaar

gO.2

250

kg/jaar

gO.3

250

kg/jaar

gA

gO

mg TEQ/jaar

Artikel 2.7 lid 1 van Activiteitenbesluit
Indien de geografische ligging, de plaatselijke milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de
betrokken installatie daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag de emissiegrenswaarden voor de
stofcategorieën S, sO, sA, gA en gO, bedoeld in de artikelen 2.5 en 2.6, met uitzondering van de
emissiegrenswaarden voor stoffen waarvoor in de hoofdstukken 3, 4 en 5 eisen aan emissies naar de lucht zijn
gesteld, bij maatwerkvoorschrift niet van toepassing verklaren en andere emissiegrenswaarden vaststellen, dan
wel andere eisen stellen om luchtverontreiniging te voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is zoveel
mogelijk te beperken.
Artikel 2.7 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift voor de stofcategorieën S, sO, sA, gA en gO, bedoeld in de
artikelen 2.5 en 2.6, eisen stellen aan emissies van diffuse bronnen.
Artikel 2.7 lid 3 van Activiteitenbesluit
Bij maatwerkvoorschriften op grond van het eerste en tweede lid worden in de inrichting ten minste de voor de
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken toegepast.
Artikel 2.7 lid 4 van Activiteitenbesluit
Ten aanzien van de technische kenmerken wordt onder meer rekening gehouden met een afwijkend
emissiepatroon, kosteneffectiviteit en integrale afweging van de mogelijkheden voor emissiebeperking.
Artikel 2.7 lid 5 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag stelt de kosteneffectiviteit van maatregelen vast volgens de rekenmethode in bijlage 2 en de
waarden, bedoeld in het zesde tot en met achtste lid.
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Artikel 2.7 lid 6 van Activiteitenbesluit
Een maatregel met betrekking tot emissies van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), vluchtige organische
stoffen (VOS) of totaal stof is in ieder geval kosteneffectief indien de berekende waarde lager is dan de laagste
waarde van het afwegingsgebied in tabel 2.7.

Tabel 2.7
Afwegingsgebied (€/kg)
NOx 5 – 20
SO2 5 – 10
VOS 8 – 15
Stof 8 – 15
Artikel 2.7 lid 7 van Activiteitenbesluit
Een maatregel met betrekking tot de emissie van de stoffen, bedoeld in het zesde lid, is niet kosteneffectief indien
de berekende waarde hoger is dan de hoogste waarde van het afwegingsgebied in tabel 2.7.
Artikel 2.7 lid 8 van Activiteitenbesluit
Indien de berekende kosteneffectiviteit van een maatregel, met betrekking tot de emissie van de stoffen, bedoeld in
het zesde lid, binnen het afwegingsgebied van tabel 2.7 ligt, bepaalt het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift of
die maatregel in een individueel geval kosteneffectief is.
Artikel 2.7 lid 9 van Activiteitenbesluit
Indien een maatwerkvoorschrift, als bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld kan het bevoegd gezag besluiten
dat door degene die de inrichting drijft een rapport van een onderzoek naar de beschikbaarheid van maatregelen
wordt overgelegd om te kunnen voldoen aan de artikelen 2.5 en 2.6.
Artikel 2.7 lid 10 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan tevens, in het belang van de bescherming van het milieu, maatwerkvoorschriften stellen
met betrekking tot het controleren van emissies naar de lucht, bedoeld in de artikelen 2.5 en 2.6, en alle activiteiten
waarvoor bij of krachtens de hoofdstukken 3 en 4 eisen aan emissies naar de lucht zijn gesteld indien:
a.
b.
c.
d.

de inrichting een andere maatregel heeft gekozen dan de maatregel die is erkend op grond van de
ministeriële regeling, bedoeld in artikel 1.7;
de toegepaste emissiebeperkende techniek in combinatie met de geëmitteerde stoffen leidt tot hoge
storinggevoeligheid, er veel onderhoud nodig is dan wel er veel fluctuaties zijn in de aard en grootte van de
emissies;
de grootte en aard van de emissies daartoe aanleiding geven, of
de grootte van de emissies die kunnen optreden bij storing aan de emissiebeperkende techniek, daartoe
aanleiding geven.

Artikel 2.7 lid 11 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan tevens, in het belang van de bescherming van het milieu, maatwerkvoorschriften stellen
met betrekking tot het onderhoud en de controle van een emissiebeperkende techniek die door degene die de
inrichting drijft, wordt ingezet om aan de artikelen 2.5, 2.6, 3.26b, 3.38, 3.141, 3.143, 4.21, 4.23, 4.27a, 4.29, 4.31b,
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, 4.54a, 4.58, 4.60, 4.62, 4.65, 4.68,
4.74b, 4.74f, 4.74j, 4.74s, 4.94, 4.94g, 4.103aa, 4.103d, 4.119 en 4.125 te voldoen indien geen of naar de mening
van het bevoegd gezag onvoldoende onderhoud is verricht aan de emissiebeperkende techniek.
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Artikel 2.8 lid 1 van Activiteitenbesluit
Indien bij ministeriële regeling op grond van artikel 1.7 is bepaald dat daarbij aangegeven maatregelen ter
bescherming van het milieu kunnen worden toegepast maar degene die de inrichting drijft op een andere wijze
voldoet aan de eisen ten aanzien van emissies naar de lucht van stoffen die bij of krachtens de hoofdstukken 3, 4
of 5 zijn gesteld:
a.
b.

wordt op verzoek van het bevoegd gezag eenmalig aangetoond dat de grensmassastromen zoals bedoeld in
artikel 2.5 en in de hoofdstukken 3, 4 of 5 vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet overschreden
worden, of
wordt op verzoek van het bevoegd gezag, indien één of meer grensmassastromen als bedoeld in de
hoofdstukken 3, 4, en 5 worden overschreden, eenmalig aangetoond of wordt voldaan aan de emissieeisen
dan wel een op grond van artikel 2.7, eerste lid, gestelde eis ten aanzien van stoffen waarvoor in de artikelen
3.38, 3.43, 4.21, 4.23, 4.27, 4.29, 4.33 tot en met 4.35, 4.40 tot en met 4.42, 4.44 tot en met 4.46, 4.50, 4.54,
4.54a, 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.

Artikel 2.8 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing op een verandering van de inrichting indien
de verandering naar verwachting zal leiden tot een significante toename van de emissie.
Artikel 2.8 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien op grond van artikel 2.5 en artikel 2.6 emissiegrenswaarden gelden dan worden de emissies gecontroleerd
op basis van een controleregime als bedoeld in tabel 2.8.

Tabel 2.8
storingsfactor F Controleregime Mogelijke controlevormen
F<3

0

ERP’s cat. B

3 < F < 30

1

Meting eenmalig + ERP’s cat. B

30 < F < 300

2

Meting 1 x per 3 jaar + ERP’s cat. B

300 < F < 3.000

3

Meting 1 x per jaar + ERP’s cat. BBij sterke fluctuaties: controleregime 4

F > 3.000

4

Continue meting ofERP’s cat. A ofMeting 2 x per jaar + ERP’s cat. B

Artikel 2.8 lid 4 van Activiteitenbesluit
De controle van emissies wordt gebaseerd op de grootte van de storingsfactor, bedoeld in tabel 2.8. Het bevoegd
gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij
maatwerkvoorschrift van de in tabel 2.8 opgenomen controlevormen afwijken.
Artikel 2.8 lid 5 van Activiteitenbesluit
Voor zover de controlevorm een ERP voorschrijft, toont de drijver van de inrichting aan:
a.
b.

welke ERP’s dienen om de emissies van een specifieke component te controleren;
binnen welke grenzen van de waarden van de ERP’s wordt voldaan aan de emissieeisen.

Artikel 2.8 lid 6 van Activiteitenbesluit
De metingen van emissies waarvoor grenswaarden gelden als bedoeld in artikel 2.5 en in de hoofdstukken 3 en 4
worden uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerde meetinstantie. Het bevoegd gezag kan, indien het belang van
de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij maatwerkvoorschrift hiervan afwijken.
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Artikel 2.8 lid 7 van Activiteitenbesluit
Voor de resultaten van emissiemetingen of controle van ERP’s geldt dat:
a.
b.
c.
d.

deze worden vastgelegd in een rapport;
de resultaten van emissiemetingen worden gerapporteerd bij standaard luchtcondities voor temperatuur en
druk, en bij droog afgas;
de resultaten van emissiemetingen worden gecorrigeerd voor de meetonzekerheid;
emissies van verbrandingsprocessen worden herleid op afgas met een volumegehalte aan zuurstof van:
1°.
2°.
3°.

e.
f.
g.

6 procent, indien het een stookinstallatie met vaste brandstof betreft;
3 procent, indien het een stookinstallatie met een gasvormige of vloeibare brandstof betreft, of
het gehalte dat het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift heeft vastgelegd.

het resultaat van afzonderlijke emissiemetingen de emissiegrenswaarde niet mag overschrijden;
de daggemiddelde waarde van de emissieconcentratie, bepaald op basis van het resultaat van continu
metingen, niet hoger mag zijn dan de emissiegrenswaarde, en
geen van de halfuurgemiddelde waarden, als resultaat van continu metingen, hoger mag zijn dan het dubbele
van de emissiegrenswaarde.

Artikel 2.8 lid 8 van Activiteitenbesluit
De metingen, bedoeld in het eerste lid, onder b, en in het vierde lid, met inbegrip van berekeningen en bepalingen
van ERP’s, de registratie en rapportage van de meting, voldoen, ten behoeve van de bescherming van het milieu,
aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 2.21 van Activiteitenregeling
Een meting als bedoeld in artikel 2.8, achtste lid, van het besluit voldoet aan de artikelen 2.22 en 2.23.
Artikel 2.22 lid 1 van Activiteitenregeling
De concentraties van componenten in de afgassen worden bepaald door continue meting of afzonderlijke metingen
onder procescondities die representatief zijn voor de normale bedrijfsvoering.
Artikel 2.22 lid 2 van Activiteitenregeling
De metingen bemonsteringen en analyses van de parameters die nodig zijn voor het bepalen of wordt voldaan aan
de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn voorgeschreven, worden
uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
a.

emissiemeting en analyse:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6°.
7°.
8°.
9°.
10°.
11°.
12°.
13°.
14°.
15°.
16°.

b.
c.

stikstofoxiden (NOx): NENEN 14792;
stikstofoxiden (NOx) continumeting: NENISO 10849;
zwaveldioxide (SO2): NENEN 14791;
onverbrande koolwaterstoffen (CxHy): NENEN 12619;
totaal stof: NENEN 132841 of NENEN 132842;
zuurstof (O2): NENEN 14789;
chroom VI verbindingen: ISO 16740;
zware metalen: NENEN 14385;
zoutzuur: NENEN 19111, 19112 en 19113;
waterstoffluoride: NENISO 15713;
ammoniak: NEN 2826;
individuele gasvormige organische componenten: NPRCEN/TS 13649;
dioxines en furanen: NENEN 1948 deel 1,2 en 3;
kwik: NENEN 13211;
waterdamp: NENEN 14790;
debiet: NENENISO 16911 deel 1 en 2;

meetlocatie, monstername en rapportage van de stoffen, genoemd onder a: NENEN 15259.
kwaliteitsborging van continue metingen: NENEN 14181.

Artikel 2.22 lid 3 van Activiteitenregeling
Een afzonderlijke meting als bedoeld in het eerste lid bestaat uit drie deelmetingen van een half uur, tenzij een
langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren. Het
resultaat van de afzonderlijke emissiemeting is het gemiddelde van de deelmetingen, verminderd met de
gerapporteerde meetonzekerheid of met een standaardwaarde voor de meetonzekerheid.
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Artikel 2.22 lid 4 van Activiteitenregeling
Een continue meting vindt plaats door:
a.
b.

een rechtstreekse continue meting van de concentratie in het afgas, of
een continue meting van de parameters van de voor de installatie vastgestelde uitworpkarakteristiek.

Artikel 2.22 lid 5 van Activiteitenregeling
Het resultaat van een continue meting is de verzameling van halfuursgemiddelde of etmaalgemiddelden,
verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid of met een standaardwaarde voor de meetonzekerheid.
Artikel 2.22 lid 6 van Activiteitenregeling
Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, onder 12, kan tot 1 juli 2018 NENEN
13649 worden toegepast.
Artikel 2.22 lid 7 van Activiteitenregeling
Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 1, 3, 6 en 15,
kunnen tot [1 april 2019] onderstaande normbladen worden toegepast:
a.
b.
c.
d.

NENEN 14792:2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van
massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx) – Referentiemethode – Chemiluminescentie, december 2005;
NENEN 14 791, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de
massaconcentratie aan zwaveldioxide – Referentiemethode, november 2005;
NENEN 14 789, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de
volumeconcentratie van zuurstof (O2) – Referentiemethode – Paramagnetisme, november 2005,
respectievelijk
NENEN 14 790, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de waterdamp
in leidingen, november 2005.

Artikel 2.23 lid 1 van Activiteitenregeling
Het bevoegd gezag bepaalt de meetonzekerheid op basis van de 95%betrouwbaarheidsinterval van individuele
waarnemingen. Bij het bepalen van de meetonzekerheid wordt het gemiddelde van de deelmetingen, bedoeld in
artikel 2.22, gecorrigeerd voor het aantal deelmetingen. De meetonzekerheid wordt berekend als percentage van
de grenswaarde.
Artikel 2.23 lid 2 van Activiteitenregeling
Voor de elementen, genoemd in tabel 2.23, bedraagt de maximale meetonzekerheid als percentage van de
emissiegrenswaarde niet meer dan de in tabel 2.23 opgenomen percentages.

tabel 2.23
Elementen

Meetonzekerheid (%)

SO2

20

NOx

20

Stof

30

totaal stof (stofklasse S) 30
Overige componenten

40

Debiet

20
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Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies van zeer zorgwekkende
stoffen naar de lucht voor type C inrichtingen
Artikel 2.3a lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A, een inrichting type B of een inrichting type C
drijft.
Artikel 2.3a lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid is deze afdeling, met uitzondering van de artikelen 2.4, tweede lid, niet van
toepassing op emissies naar de lucht van een IPPCinstallatie indien en voor zover voor de activiteit of het type
productieproces BBTconclusies voor deze emissies zijn vastgesteld op grond van artikel 13, vijfde en zevende lid,
van de EUrichtlijn industriële emissies. Indien de BBTconclusie van toepassing is op een groep van stoffen, geldt
de eerste volzin voor alle stoffen die tot die groep van stoffen behoren.
Artikel 2.3a lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid is artikel 2.5, tweede, derde, vijfde en zevende lid niet van toepassing op emissies
van stoffen voor zover in de hoofdstukken 3, 4 en 5 emissieeisen aan die stoffen zijn gesteld.
Artikel 2.3a lid 6 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid zijn de artikelen 2.5, 2.6 en 2.8 niet van toepassing op emissies van vluchtige
organische stoffen uit oplosmiddeleninstallaties die vallen onder afdeling 2.11.
Artikel 2.3b lid 1 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder een zeer zorgwekkende stof verstaan: een stof die voldoet aan
een of meer van de criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van EGverordening registratie, evaluatie en
autorisatie van chemische stoffen.
Artikel 2.3b lid 2 van Activiteitenbesluit
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over zeer zorgwekkende stoffen.
Artikel 2.4 lid 1 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 2.3a, eerste lid, is dit artikel, met uitzondering van het achtste lid, onder b, uitsluitend van
toepassing op degene die een inrichting type C drijft.
Artikel 2.4 lid 2 van Activiteitenbesluit
Emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht worden zoveel mogelijk voorkomen dan wel, indien dat niet
mogelijk is, tot een minimum beperkt.
Artikel 2.4 lid 3 van Activiteitenbesluit
Degene die een inrichting drijft van waaruit emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden,
overlegt elke vijf jaar informatie aan het bevoegd gezag over:
a.
b.

de mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden;
de mogelijkheden om emissies van die stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, te beperken.

Artikel 2.4 lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het derde lid, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het milieu zich
daartegen niet verzet, bij maatwerkvoorschrift toestaan dat:
a.
b.

aan de informatieverplichting niet hoeft te worden voldaan indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de
bijdrage van emissies uit de inrichting aan het maximaal toelaatbaar risico, bedoeld in het vijfde lid,
verwaarloosbaar is, of
de informatieverplichting, rekening houdend met de meest relevante zeer zorgwekkende stoffen, gefaseerd
wordt uitgevoerd. Hierbij stelt het bevoegd gezag per stof een redelijke termijn vast waarbinnen die informatie
wordt aangeleverd.

Artikel 2.4 lid 5 van Activiteitenbesluit
Indien bij activiteiten emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden, leiden de
emissiewaarden van die stoffen, genoemd in artikel 2.5, niet tot overschrijding van het maximaal toelaatbaar
risiconiveau van de immissieconcentratie van die stof.
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Artikel 2.4 lid 6 van Activiteitenbesluit
Bij ministeriële regeling worden ten behoeve van de bescherming van het milieu regels gesteld over:
a.
b.
c.

het opstellen van de programma’s voor het voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperken van
emissies van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in het derde lid;
het maximaal toelaatbaar risiconiveau en de vaststelling daarvan;
de bepaling van de immissieconcentratie, bedoeld in het vijfde lid.

Artikel 2.4 lid 7 van Activiteitenbesluit
Indien voor een van de zeer zorgwekkende stoffen nog geen maximaal toelaatbaar risiconiveau is vastgesteld, is
het vijfde lid niet van toepassing op die stof tot het moment waarop de vaststelling plaatsvindt.
Artikel 2.4 lid 8 van Activiteitenbesluit
Indien de geografische ligging, de plaatselijke milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de
betrokken installatie daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag, als het belang van de bescherming van het
milieu en het belang van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
luchtverontreiniging zich daartegen niet verzetten, bij maatwerkvoorschrift voor de stofcategorie ZZS voor zover het
betreft:
a.
b.
c.

een inrichting type C, emissiegrenswaarden vaststellen die afwijken van de emissiewaarden, bedoeld in het
vijfde lid, dan wel afwijken van de emissiewaarden in de tabellen 2.5 en 2.6 of de tijdelijk bij ministeriële
regeling vastgestelde waarden als bedoeld in artikel 2.5, zesde lid, dan wel andere eisen stellen;
een inrichting type B, eisen stellen aan de situering en uitvoering van het afvoerpunt van emissies;
eisen stellen aan de emissies van diffuse bronnen.

Artikel 2.4 lid 9 van Activiteitenbesluit
Ten aanzien van de technische kenmerken, bedoeld in het achtste lid, wordt onder meer rekening gehouden met
een afwijkend emissiepatroon, de kosten en baten en een integrale afweging van de mogelijkheden voor
emissiebeperking.
Artikel 2.4 lid 10 van Activiteitenbesluit
Dit artikel is, met uitzondering van het tweede lid, het achtste lid en het negende lid, niet van toepassing op de
stoffen genoemd in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer.
Artikel 2.4 lid 11 van Activiteitenbesluit
De termijn van vijf jaar, genoemd in het derde lid, vangt aan:
a.
b.

op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 2.4. op de inrichting, of
in afwijking van onderdeel a, voor een inrichting waarvoor tot het toepassing worden van artikel 2.4 voor die
inrichting in een vergunning een afwijkend tijdstip was vastgelegd, op dat afwijkende tijdstip.

Artikel 2.5 lid 1 van Activiteitenbesluit
Indien de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van
stoffen in de stofcategorieën ZZS, sA en gO naar de lucht binnen eenzelfde stofklasse vanuit alle puntbronnen in
de inrichting de in tabel 2.5 opgenomen grensmassastroom van die stofklasse overschrijdt, is de
emissieconcentratie van die stofklasse per puntbron niet hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen
emissiegrenswaarde behorende bij die stofklasse.
Artikel 2.5 lid 4 van Activiteitenbesluit
Onverminderd het eerste lid is voor de stofcategorieën ZZS, sA en gO in tabel 2.5 een emissiegrenswaarde voor
alle bronnen afzonderlijk van toepassing indien:
a.

b.

de gedurende één uur optredende massastromen van stoffen uit een stofklasse genoemd in tabel 2.5 samen
met de gedurende hetzelfde uur optredende massastromen van stoffen uit de eerstvolgende hogere
stofklasse genoemd in die tabel, vanuit alle puntbronnen in de inrichting de in die tabel genoemde
grensmassastroom van de laatstbedoelde stofklasse overschrijdt. De emissieconcentratie van deze
stofklassen per puntbron is in dit geval niet hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrenswaarde
behorende bij de hogere stofklasse;
de gedurende één uur optredende massastromen van afzonderlijke stofklassen binnen één stofcategorie
samen vanuit alle puntbronnen in de inrichting de in tabel 2.5 genoemde grensmassastroom van de hoogste
stofklasse genoemd in die tabel van die stofcategorie overschrijdt. De emissieconcentratie van deze
stofcategorie per puntbron is in dit geval niet hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrenswaarde
behorende bij de hoogste stofklasse.
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Artikel 2.5 lid 6 van Activiteitenbesluit
Voor stoffen die in een andere stofklasse of stofcategorie worden ingedeeld kunnen, in afwijking van de waarden
genoemd in tabel 2.5 en 2.6, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij
ministeriële regeling voor de betreffende stof tijdelijk andere waarden worden vastgesteld.
Artikel 2.5 lid 7 van Activiteitenbesluit
Indien in hoofdstuk 4 of bij ministeriële regeling als bedoeld in het vijfde lid, eisen zijn gesteld aan de emissie van
stoffen in de stofcategorie ZZS wordt ten aanzien van de berekeningen in het eerste en vierde lid gerekend met de
afwijkende massastroom en emissiegrenswaarde zoals opgenomen in de betreffende artikelen van hoofdstuk 4 of
in de betreffende artikelen van de ministeriële regeling.

Tabel 2.5
Stofcategorie Stofklasse Grensmassastroom Emissiegrenswaarde
ZZS

sA

gA

gO

ERS

20

mg TEQ/jaar 0,1

ng TEQ/Nm3

MVP1

0,15

g/uur

0,05

mg/Nm3

MVP2

2,5

g/uur

1

mg/Nm3

sA.1

0,25

g/uur

0,05

mg/Nm3

sA.2

2,5

g/uur

0,5

mg/Nm3

sA.3

10

g/uur

5

mg/Nm3

gA.1

2,5

g/uur

0,5

mg/Nm3

gA.2

15

g/uur

3

mg/Nm3

gA.3

150

g/uur

30

mg/Nm3

gA.4

2.000 g/uur

50

mg/Nm3

gA.5

2.000 g/uur

200

mg/Nm3

gO.1

100

g/uur

20

mg/Nm3

gO.2

500

g/uur

50

mg/Nm3

gO.3

500

g/uur

100

mg/Nm3

AIMsessie: A4lirez8zh0

Pagina 42 van 48

Uw kenmerk: Petfood factory

19072018

Artikel 2.6 van Activiteitenbesluit
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 emissiegrenswaarden voor stoffen waarvoor in hoofdstuk 4 eisen aan emissies
naar de lucht zijn gesteld, de daarin genoemde emissiegrenswaarden niet voor de emissie van die bron.

Tabel 2.6
Stofcategorie Stofklasse Vrijstellingsgrens
ZZS

ERS

20

MVP1

0,075 kg/jaar

MVP2

1,25

kg/jaar

S

S

100

kg/jaar

sO

sO

100

kg/jaar

sA

sA.1

0,125 kg/jaar

sA.2

1,25

kg/jaar

sA.3

5

kg/jaar

gA.1

1,25

kg/jaar

gA.2

7,5

kg/jaar

gA.3

75

kg/jaar

gA.4

1.000 kg/jaar

gA.5

1.000 kg/jaar

gO.1

50

kg/jaar

gO.2

250

kg/jaar

gO.3

250

kg/jaar

gA

gO

mg TEQ/jaar

Artikel 2.17 lid 1 van Activiteitenregeling
Als maximaal toelaatbaar risiconiveau van de immissieconcentratie van een zeer zorgwekkende stof als bedoeld in
artikel 2.4, zesde lid, onder b, van het besluit, geldt de grenswaarde in bijlage 13.
Artikel 2.17 lid 2 van Activiteitenregeling
Indien voor een zeer zorgwekkende stof geen grenswaarde is opgenomen in bijlage 13, wordt die grenswaarde
vastgesteld volgens de procedure in bijlage 14.
Artikel 2.18 van Activiteitenregeling
Bij het door middel van berekening bepalen van immissieconcentraties van zeer zorgwekkende stoffen in de
buitenlucht als bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, onder c, van het besluit, bij inrichtingen:
a.

wordt gebruik gemaakt van gegevens met betrekking tot de:
1°.
2°.
3°.

b.

fysieke kenmerken van de bron;
kenmerken van de emissie, en
kenmerken van de omgeving.

worden de immissieconcentraties bepaald vanaf de grens van het terrein van de betreffende inrichting.

Artikel 2.19 lid 1 van Activiteitenregeling
Het door middel van berekening bepalen van de concentraties van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in artikel
2.18, vindt plaats volgens de standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model, voor zover de desbetreffende
situatie valt binnen het toepassingsgebied van die rekenmethode.
Artikel 2.19 lid 2 van Activiteitenregeling
Van de standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model kan in overleg met het bevoegd gezag worden
afgeweken mits de methode waarmee wordt afgeweken passend is en gelijkwaardig aan de
standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model.
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Artikel 2.19 lid 3 van Activiteitenregeling
In situaties die buiten het toepassingsgebied van standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model vallen, wordt
in overleg met het bevoegd gezag een andere, passende methode toegepast.
Artikel 2.20 van Activiteitenregeling
De vermijdings en reductieprogramma’s van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, onder a,
van het besluit, bevatten in ieder geval:
a.
b.

een overzicht van mogelijkheden en technieken ter voorkoming en ter beperking van de emissies;
met betrekking tot de technieken, bedoeld in onderdeel a, informatie over:
1°.
2°.

c.
d.

het rendement;
de validatie;

informatie over de bedrijfszekerheid en de kosten;
informatie over afwenteleffecten.
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Activiteit: Algemene milieuregels voor geuremissies voor type C
inrichtingen
Artikel 2.3a lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A, een inrichting type B of een inrichting type C
drijft.
Artikel 2.3a lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid is deze afdeling, met uitzondering van de artikelen 2.4, tweede lid, niet van
toepassing op emissies naar de lucht van een IPPCinstallatie indien en voor zover voor de activiteit of het type
productieproces BBTconclusies voor deze emissies zijn vastgesteld op grond van artikel 13, vijfde en zevende lid,
van de EUrichtlijn industriële emissies. Indien de BBTconclusie van toepassing is op een groep van stoffen, geldt
de eerste volzin voor alle stoffen die tot die groep van stoffen behoren.
Artikel 2.3a lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid is artikel 2.7a, eerste, tweede en vierde lid, niet van toepassing op emissies van geur
voor zover in hoofdstuk 3, 4 en 5 eisen aan geurhinder zijn gesteld.
Artikel 2.7a lid 1 van Activiteitenbesluit
Indien bij een activiteit emissies naar de lucht plaatsvinden, wordt daarbij geurhinder bij geurgevoelige objecten
voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is wordt de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt.
Artikel 2.7a lid 2 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan, indien het redelijk vermoeden bestaat dat niet aan het eerste lid wordt voldaan, besluiten
dat een rapport van een geuronderzoek wordt overgelegd. Een geuronderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig
de NTA 9065.
Artikel 2.7a lid 3 van Activiteitenbesluit
Bij het bepalen van een aanvaardbaar niveau van geurhinder wordt ten minste rekening gehouden met de
volgende aspecten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid;
de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de betreffende inrichting;
de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking geurhinder;
de bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende inrichting, en
de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting.

Artikel 2.7a lid 4 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder ter plaatse van een of meer geurgevoelige objecten een
aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt, bij maatwerkvoorschrift:
a.
b.
c.

geuremissiewaarden vaststellen;
bepalen dat bepaalde geurbelastingen ter plaatse van die objecten niet worden overschreden, of
bepalen dat technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht of gedragsregels in de inrichting in
acht worden genomen om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Artikel 2.7a lid 5 van Activiteitenbesluit
Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het vierde lid wordt vastgesteld, kan het bevoegd gezag besluiten
dat door degene die de inrichting drijft een rapport van een onderzoek naar de beschikbaarheid van technische
voorzieningen en gedragsregels wordt overgelegd waaruit blijkt dat aan het eerste lid wordt voldaan.
Artikel 2.8a van Activiteitenbesluit
Voor een inrichting type C waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van
dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen 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 geurvoorschriften van die vergunning in afwijking van artikel 6.1, eerste lid, na het van toepassing
worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen, tot 1 januari 2021 aangemerkt als
maatwerkvoorschriften, mits de geurvoorschriften van de 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.
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Activiteit: Algemene milieuregels voor type C inrichtingen
Artikel 2 van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die:
a.
b.

een inrichting type A of een inrichting B drijft, of
een inrichting type C drijft, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen
de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is.

Artikel 2.1 lid 1 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.1 lid 2 van Activiteitenbesluit
Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het
eerste lid wordt verstaan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

een doelmatig gebruik van energie;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
bodemverontreiniging;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van
het grondwater;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging
van een oppervlaktewaterlichaam;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geluidhinder;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geurhinder;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
lichthinder;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
stofhinder;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
trillinghinder;
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;
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;
het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;
de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
het doelmatig beheer van afvalwater;
het doelmatig beheer van afvalstoffen;
het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag aangewezen
gebieden.

Artikel 2.1 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het eerste en tweede lid, onderdelen b, c, d, n, o en p, zijn van overeenkomstige toepassing op degene die, anders
dan vanuit een inrichting, loost ten gevolge van agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband
houden.
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Artikel 2.1 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde 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 degene die de inrichting drijft dan wel
degene die loost, te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen
moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid,
nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.
Artikel 6.1 lid 1 van Activiteitenbesluit
Voor inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit
of een deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen, een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet
milieubeheer dan wel een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking en onherroepelijk was, worden de voorschriften van die
vergunning gedurende drie jaar na het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit
in 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.
Artikel 6.1 lid 2 van Activiteitenbesluit
De nadere eisen die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden
van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in 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.
Artikel 6.1 lid 3 van Activiteitenbesluit
De maatwerkvoorschriften die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing
worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting op grond van de besluiten, bedoeld in
artikel 6.43 in werking en onherroepelijk waren, blijven van kracht, mits ze vallen binnen de bevoegdheid van het
bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op die inrichting van toepassing
is.
Artikel 6.1 lid 4 van Activiteitenbesluit
De voorschriften van een vergunning als bedoeld in het eerste lid dan wel de nadere eisen op grond van de
besluiten, bedoeld in artikel 6.43, die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van
toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in 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.
Artikel 6.1 lid 5 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van dit artikel worden de gegevens die in de aanvraag staan en die geacht worden onderdeel
te zijn van de voorschriften van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als voorschriften van de
vergunning.
Artikel 6.4 lid 1 van Activiteitenbesluit
Degene die een inrichting type B of C drijft die is opgericht voor het van toepassing worden van dit besluit of een
deel daarvan op een activiteit in die inrichting en waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van
toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting geen vergunning als
bedoeld 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.
Artikel 6.4 lid 2 van Activiteitenbesluit
Degene die de inrichting drijft doet de melding, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na het tijdstip van het
van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting. Afdeling 1.2 is van
overeenkomstige toepassing.
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Artikel 6.4 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in een
inrichting type B ten aanzien van die inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning
op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een
inrichting, zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing en wordt de aanvraag om een vergunning aangemerkt
als een melding overeenkomstig artikel 1.10.
Artikel 6.6 van Activiteitenbesluit
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.
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