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10-07-2019

Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM-sessie A7tvh82sxh9

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 open 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.
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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.
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 IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel;
grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit;
A-hout en ongeshredderd B-hout;
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 papier-loodkabels 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 watersproei-installatie;
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 watersproei-installatie 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: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
Artikel 3.45 lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen met een totaal volume van meer
dan 3 kubieke meter.
Artikel 3.45 lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid is deze paragraaf niet van toepassing op het opslaan van dierlijke meststoffen die
niet verpompbaar zijn, met een totaal volume van meer dan 600 kubieke meter.
Artikel 3.46 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen vindt plaats op ten minste:
a.
b.

100 meter afstand tot een geurgevoelig object dat binnen de bebouwde kom is gelegen, of
50 meter afstand tot een geurgevoelig object dat buiten de bebouwde kom is gelegen.

Artikel 3.46 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, indien de plaats waar deze
bedrijfsstoffen zijn opgeslagen, is gelegen binnen een van de afstanden genoemd in dat lid, het opslaan reeds voor
1 januari 2013 plaatsvond en verplaatsing van de opgeslagen bedrijfsstoffen redelijkerwijs niet kan worden
gevergd.
Artikel 3.46 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien het tweede lid van toepassing is:
a.
b.

treft degene die de inrichting drijft maatregelen of voorzieningen die geurhinder voorkomen of tot een
aanvaardbaar risico beperken, en
geeft degene die de inrichting drijft op verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of
voorzieningen hij daartoe heeft getroffen of zal treffen.

Artikel 3.46 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan van vaste dierlijke meststoffen die niet afkomstig zijn van
landbouwhuisdieren. Het opslaan van vaste dierlijke meststoffen die niet afkomstig zijn van landbouwhuisdieren
vindt plaats:
a.
b.

in een afgesloten voorziening voor een periode van ten hoogste twee weken, of
op ten minste 50 meter afstand tot een geurgevoelig object.

Artikel 3.46 lid 5 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid vindt het opslaan van kuilvoer plaats op ten minste 25 meter afstand tot een
geurgevoelig object.
Artikel 3.46 lid 6 van Activiteitenbesluit
Indien de afstand van het opslagen kuilvoer, niet zijnde knolgewassen, wortelgewassen of fruit, tot een
geurgevoelig object minder dan 50 meter bedraagt, is het opslagen kuilvoer afgedekt, behoudens de periode dat
veevoeder aan de veevoederopslag wordt toegevoegd of onttrokken.
Artikel 3.46 lid 7 van Activiteitenbesluit
De afstanden, genoemd in het eerste lid en vierde tot en met zesde lid, worden gemeten vanaf de buitenzijde van
het geurgevoelig object tot het dichtstbijzijnde punt van de plaats waar de agrarische bedrijfsstoffen zijn
opgeslagen.
Artikel 3.46 lid 8 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt, onverminderd artikel
2.7a, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan:
a.
b.
c.

de situering van de plaats van de opgeslagen bedrijfsstoffen;
het afdekken van de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen, of
de frequentie van de afvoer van de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen.

Artikel 3.46 lid 9 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid en vierde tot en met zesde lid zijn niet van toepassing op in plastic folie verpakte veevoederbalen.
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Artikel 3.47 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het in een vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van het opslaan van kuilvoer en dierlijke meststoffen die
niet verpompbaar zijn, is verboden.
Artikel 3.47 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren en het lozen toestaan,
indien het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet. Artikel
2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3.47 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het lozen van afvalwater op of in de bodem ten gevolge van het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen is
toegestaan, indien het afvalwater ten minste gelijkmatig wordt verspreid over de onverharde bodem.
Artikel 3.48 van Activiteitenbesluit
Bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen wordt ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar
bodemrisico alsmede ten behoeve van het voorkomen van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam,
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.49 van Activiteitenbesluit
Agrarische bedrijfsstoffen worden op onverhard oppervlak:
a.
b.

op een afstand van ten minste 5 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam opgeslagen, of
zodanig opgeslagen dat het te lozen hemelwater niet in contact kan komen met de opgeslagen agrarische
bedrijfsstoffen.

Artikel 3.65 lid 1 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en ten behoeve van het voorkomen van de
verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 3.48 van het besluit wordt bij het opslaan
van agrarische bedrijfsstoffen voldaan aan het tweede tot en met negende lid.
Artikel 3.65 lid 2 van Activiteitenregeling
Indien agrarische bedrijfsstoffen langer dan twee weken maar korter dan een half jaar op een onverhard oppervlak
op een locatie worden opgeslagen, vindt het opslaan in elk geval plaats:
a.
b.

boven een absorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter en een organische stofgehalte van
ten minste 25%, en
zodanig dat contact met hemelwater wordt voorkomen.

Artikel 3.65 lid 3 van Activiteitenregeling
Indien na het opslaan, bedoeld in het tweede lid, de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen worden verwijderd,
wordt de absorberende laag eveneens verwijderd.
Artikel 3.65 lid 4 van Activiteitenregeling
Indien agrarische bedrijfsstoffen anders dan pluimveemest gedurende een half jaar of langer worden opgeslagen,
vindt het opslaan plaats op ten minste een vloeistofkerende voorziening. Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.
Artikel 3.65 lid 5 van Activiteitenregeling
Bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen anders dan gedroogde pluimveemest op een vloeistofkerende of
vloeistofdichte voorziening worden vloeistoffen opgevangen in een opslagvoorziening die wordt aangelegd
overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342 en is de vloeistofkerende of vloeistofdichte
voorziening zodanig aangelegd dat de vloeistof naar deze opslagvoorziening stroomt.
Artikel 3.65 lid 6 van Activiteitenregeling
In afwijking van het tweede tot en met vijfde lid zijn een absorberende laag als bedoeld in het tweede lid, een
vloeistofkerende voorziening als bedoeld in het vierde lid en een opslagvoorziening als bedoeld in het vijfde lid niet
vereist voor het opslaan van kuilvoer, indien het gehalte aan droge stof ten minste 40% bedraagt en de opslag
zodanig is afgedekt dat contact met regenwater niet plaatsvindt.
Artikel 3.65 lid 7 van Activiteitenregeling
Het tweede tot en met zesde lid zijn niet van toepassing op het opslaan van in folie verpakte veevoederbalen.
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Artikel 3.65 lid 8 van Activiteitenregeling
Indien pluimveemest op een locatie gedurende een half jaar of langer wordt opgeslagen, vindt het opslaan plaats
boven een vloeistofkerende voorziening in een afgesloten ruimte met voldoende ventilatie. Artikel 2.3 is daarbij niet
van toepassing.
Artikel 3.65 lid 9 van Activiteitenregeling
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op pluimveemest die in een afgedekte container wordt
opgeslagen.
Artikel 3.65 lid 10 van Activiteitenregeling
Het tweede, vierde en vijfde lid zijn tot 1 januari 2027 niet van toepassing op de opslag van kuilvoer indien een
voorziening voor het opslaan van kuilvoer in gebruik was voor 1 januari 2013.
Artikel 3.65 lid 11 van Activiteitenregeling
Artikel 2.11, eerste tot en met negende lid, van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van agrarische
bedrijfsstoffen.
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Activiteit: Telen of kweken van gewassen in de open lucht
Artikel 3.78 lid 1 van Activiteitenbesluit
De artikelen 3.79 tot en met 3.83 zijn van toepassing op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt
van gewassen in de open lucht.
Artikel 3.78 lid 2 van Activiteitenbesluit
De artikelen 3.84, 3.85 en 3.87 zijn van toepassing op het gebruik van meststoffen bij de teelt van gewassen in de
open lucht.
Artikel 3.78 lid 3 van Activiteitenbesluit
Artikel 3.88 is van toepassing op het telen van gewassen in de open lucht.
Artikel 3.78 lid 4 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt in uiterwaarden en buitendijkse gebieden onder
«oppervlaktewaterlichaam» verstaan: beddingen waarin ten tijde van het lozen een aan het aardoppervlak en de
openlucht grenzende watermassa voorkomt.
Artikel 3.78a lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open
lucht wordt een techniek gebruikt die een driftreductie bereikt van ten minste 75%, ten opzichte van een bij
ministeriële regeling aangewezen referentietechniek.
Artikel 3.78a lid 2 van Activiteitenbesluit
De driftreductie van de techniek, bedoeld in het eerste lid, wordt aangetoond volgens een bij ministeriële regeling
aangewezen testmethode.
Artikel 3.79 lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij het op een andere wijze dan met behulp van een werk lozen van gewasbeschermingsmiddelen in een
oppervlaktewaterlichaam wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met achtste lid.
Artikel 3.79 lid 2 van Activiteitenbesluit
Langs een oppervlaktewaterlichaam wordt een teeltvrije zone aangehouden.
Artikel 3.79 lid 3 van Activiteitenbesluit
De teeltvrije zone wordt gemeten vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam en strekt zich, met
uitzondering van de teelt van grasland, uit tot het hart van de buitenste planten van de te telen gewassen.
Artikel 3.79 lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid hoeft geen teeltvrije zone te worden aangehouden grenzend aan gegraven
waterlopen die:
a.
b.

van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden geen water bevatten, of
geen water afvoeren ten gevolge van door of namens de beheerder geplaatste stuwen die de waterstand
reguleren, voor zover die waterlopen zonder deze stuwen, waterlopen als bedoeld in de aanhef en onderdeel
a, zouden zijn.

Artikel 3.79 lid 5 van Activiteitenbesluit
Binnen een teeltvrije zone worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt met apparatuur voor het
druppelsgewijs gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, met uitzondering van pleksgewijze onkruidbestrijding
met een afgeschermde spuitdop.
Artikel 3.79 lid 6 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het vijfde lid is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op overhangend loof met een
maximale omvang van een halve gewasrij toegestaan, indien geen gebruik wordt gemaakt van naar een
oppervlaktewaterlichaam gerichte apparatuur.
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Artikel 3.79 lid 7 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid hoeft geen teeltvrije zone te worden aangehouden, aangrenzend aan
oppervlaktewaterlichamen, anders dan de oppervlaktewaterlichamen, bedoeld in artikel 3.81, eerste lid:
a.
b.

bij de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten van bomen, waarvan de laagste gesteltak op
175 centimeter of hoger uit de stam ontspringt, indien binnen een afstand van ten minste 900 centimeter
vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, of
bij teelt anders dan de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten, indien:
1°.
2°.

sprake is van een biologische productiemethode, of
gebruik wordt gemaakt van een emissiescherm dat voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde
eisen.

Artikel 3.79 lid 8 van Activiteitenbesluit
De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op het talud vindt pleksgewijs en driftvrij plaats.
Artikel 3.80 lid 1 van Activiteitenbesluit
De teeltvrije zone, bedoeld in artikel 3.79, tweede lid, bedraagt bij de teelt van aardappelen, uien, bloembollen en
bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten, en in neerwaartse richting te
bespuiten boomkwekerijgewassen:
a.
b.
c.

ten minste 150 centimeter;
ten minste 100 centimeter, indien een techniek wordt gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereikt van ten
minste 90%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek, of
ten minste 50 centimeter, indien gebruik gemaakt wordt van een handmatig aangedreven handgedragen
spuit.

Artikel 3.80 lid 2 van Activiteitenbesluit
De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van in opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen
ten minste 500 centimeter.
Artikel 3.80 lid 3 van Activiteitenbesluit
De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten:
a.
b.

ten minste 450 centimeter, of
ten minste 300 centimeter, indien:
1°.
2°.

een techniek wordt gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereikt van ten minste 90%, ten opzichte
van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek, of
een biologische productiemethode wordt toegepast.

Artikel 3.80 lid 4 van Activiteitenbesluit
De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van andere gewassen dan de gewassen, genoemd in het eerste tot en met
derde lid, ten minste 50 centimeter.
Artikel 3.80 lid 5 van Activiteitenbesluit
De driftreductie van een techniek, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en het derde lid, onderdeel b, onder
1°, wordt aangetoond volgens een bij ministeriële regeling aangewezen testmethode.
Artikel 3.80a lid 1 van Activiteitenbesluit
Tot 1 januari 2021 geldt artikel 3.78a, niet voor de teelt van in opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten
boomkwekerijgewassen.
Artikel 3.80a lid 2 van Activiteitenbesluit
Tot 1 januari 2021 geldt artikel 3.80, derde lid, niet voor de teelt van appelen, peren en overige pit- en
steenvruchten waarbij een teeltvrije zone van 3 meter wordt gehanteerd, en:
a.
b.

langs het oppervlaktewater een vanggewas is geplaatst dat voldoet aan ministeriële eisen;
of, gebruik wordt gemaakt van een tunnelspuit.
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Artikel 3.81 lid 1 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 3.80, eerste, derde lid, onderdelen a en b, en vierde lid bedraagt de teeltvrije zone langs de
oppervlaktewaterlichamen, aangewezen in de bijlage bij artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ten
minste 500 centimeter.
Artikel 3.81 lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 3.80 kan het bevoegd gezag, indien sprake is van een talud dat breder is dan 200
centimeter, bij maatwerkvoorschrift een smallere teeltvrije zone vaststellen.
Artikel 3.81 lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 3.80 kan het bevoegd gezag bij het lozen in een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam,
indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt, bij maatwerkvoorschrift een bredere
teeltvrije zone vaststellen.
Artikel 3.82 van Activiteitenbesluit
Op braakliggend land worden binnen een afstand van 50 centimeter vanaf de insteek van een
oppervlaktewaterlichaam geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.
Artikel 3.83 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het gebruik van veldspuitapparatuur is verboden, tenzij:
a.
b.

de buitenste in gebruik zijnde spuitdop aan de zijde van het oppervlaktewaterlichaam een kantdop is die aan
de zijde van het oppervlaktewaterlichaam een verticale of nagenoeg verticale neerwaartse richting van de
spuitvloeistof bewerkstelligt, en
de apparatuur zodanig is ingesteld dat de spuitdoppen zich niet hoger dan 50 cm boven het gewas bevinden.

Artikel 3.83 lid 2 van Activiteitenbesluit
Bij het gebruik van veldspuitapparatuur wordt de spuitdruk geregistreerd door een drukregistratievoorziening.
Artikel 3.83 lid 3 van Activiteitenbesluit
Bij het op- en zijwaarts spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten met een axiaal- of
dwarsstroomspuit, waarbij spuitdoppen worden gebruikt die uitsluitend zijn aangewezen voor het gebruik bij een
spuitdruk lager dan 5 bar, wordt de spuitdruk geregistreerd door een drukregistratievoorziening.
Artikel 3.83 lid 4 van Activiteitenbesluit
Een drukregistratievoorziening als bedoeld in het tweede en derde lid, voldoet aan de bij ministeriële regeling
gestelde eisen.
Artikel 3.83 lid 5 van Activiteitenbesluit
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is verboden bij een windsnelheid groter dan 5 meter per seconde,
gemeten op:
a.
b.

twee meter boven het grondoppervlak bij neerwaartse bespuiting;
of, een meter boven de gemiddelde boomhoogte bij op- of zijwaartse bespuiting;

tenzij degene die de gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, kan aantonen dat redelijkerwijs niet anders dan door
het gebruik van die middelen bij een windsnelheid groter dan 5 meter per seconde een teeltbedreigende situatie
kan worden afgewend.
Artikel 3.83 lid 6 van Activiteitenbesluit
Het gebruik van een spuitgeweer dat is voorzien van een werveldop of dat gebruik maakt van een werkdruk van 5
bar of meer is verboden.
Artikel 3.83 lid 7 van Activiteitenbesluit
Het eerste tot en met vijfde lid is niet van toepassing op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met een
overkapte beddenspuit.
Artikel 3.84 van Activiteitenbesluit
Bij het op andere wijze dan door middel van een werk lozen van meststoffen in een oppervlaktewaterlichaam als
gevolg van het gebruik van meststoffen bij het telen van gewassen in de open lucht, wordt ten minste voldaan aan
artikel 3.85.
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Artikel 3.85 lid 1 van Activiteitenbesluit
Binnen een teeltvrije zone als bedoeld in artikel 3.79, tweede lid, worden geen meststoffen gebruikt.
Artikel 3.85 lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid is het bij de teelt van opwaarts en zijwaarts te bespuiten boomkwekerijgewassen of
van appelen, peren en overige pitvruchten en steenvruchten, toegestaan binnen een teeltvrije zone meststoffen te
gebruiken op een afstand van ten minste 25 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam, indien
binnen die zone geen ander gewas dan gras wordt geteeld.
Artikel 3.85 lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid en onverminderd het zesde lid is het pleksgewijs bemesten van een vanggewas op
de teeltvrije zone op een afstand van ten minste 50 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam
toegestaan, indien het vanggewas voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.85 lid 4 van Activiteitenbesluit
Bij het gebruik van korrelvormige of poedervormige meststoffen op de strook gelegen naast de teeltvrije zone wordt
direct langs de zone gebruik gemaakt van een voorziening die de verspreiding van die meststoffen richting het
oppervlaktewaterlichaam verhindert.
Artikel 3.85 lid 5 van Activiteitenbesluit
Bij het gebruik van bladmeststoffen op een strook gelegen naast de teeltvrije zone wordt direct langs de zone:
a.

b.

bij het bemesten van gewassen als bedoeld in artikel 3.80, eerste en vierde lid, gebruik gemaakt van
kantdoppen die aan de zijde van het oppervlaktewaterlichaam een verticale of nagenoeg verticale
neerwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligen en andere driftarme doppen die zich niet hoger dan
50 centimeter boven het gewas of de kale bodem bevinden, of
bij het bemesten van gewassen als bedoeld in artikel 3.80, tweede en derde lid, geen gebruik gemaakt van
naar een oppervlaktewaterlichaam gerichte apparatuur.

Artikel 3.85 lid 6 van Activiteitenbesluit
Bij het gebruik van bladmeststoffen bij de teelt van een gewas waarbij ingevolge artikel 3.79, zevende lid, aanhef
en onderdeel b, onder 2°, geen teeltvrije zone wordt aangehouden, wordt gebruik gemaakt van een
emissiescherm, dat voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.85 lid 7 van Activiteitenbesluit
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op het gebruik van meststoffen langs de
oppervlaktewaterlichamen, aangewezen in de bijlage bij artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.
Artikel 3.85 lid 8 van Activiteitenbesluit
Op braakliggend land worden binnen een afstand van 50 centimeter vanaf de insteek van een
oppervlaktewaterlichaam geen meststoffen gebruikt.
Artikel 3.86 van Activiteitenbesluit
De artikelen 3.87 en 3.88 zijn van toepassing op substraatteelt van gewassen anders dan in een kas of een
gebouw.
Artikel 3.87 lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij het lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een vuilwaterriool als gevolg
van de teelt van gewassen in substraat wordt voldaan aan het tweede tot en met negende lid.

AIM-sessie: A7tvh82sxh9

Pagina 13 van 67

Uw kenmerk: 190055

10-07-2019

Artikel 3.87 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het lozen van afvalwater afkomstig van de teelt van gewassen op een niet-doorlatende ondergrond is toegestaan,
indien:
a.
b.

bij een teeltoppervlak van ten hoogste 500 vierkante meter bij bemesting uitsluitend gebruik wordt gemaakt
van meststoffen die over langere periode de werkzame bestanddelen afgeven.
bij een teeltoppervlak van meer dan 500 vierkante meter:
1°.
2°.
3°.

hemelwater en drainwater worden opgevangen in een opvangvoorziening van ten minste 1.200 kubieke
meter per hectare teeltoppervlak;
het water uit de opvangvoorziening wordt gebruikt als eerste gietwaterbron, en
de bedrijfsvoering erop is gericht om na bemesting of bespuiting de eerste 50 kubieke meter hemelwater
per hectare teeltoppervlak te allen tijde op te kunnen vangen in de opvangvoorziening.

Artikel 3.87 lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, onder 1°, kan worden volstaan met een opvangvoorziening met een
capaciteit van ten minste 500 kubieke meter per hectare teeltoppervlak, indien aanvullend gietwater wordt gebruikt
met een natriumgehalte dat gelijkwaardig is aan dat van hemelwater.
Artikel 3.87 lid 4 van Activiteitenbesluit
Indien de capaciteit van de opvangvoorziening, bedoeld in het tweede en derde lid, volledig is benut wordt het
hemelwater geloosd via een overstortvoorziening, die is aangebracht voorafgaand aan de opvangvoorziening.
Artikel 3.87 lid 5 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede en derde lid wordt bij de buitenteelt van aardbeienplanten op trayvelden drainwater
opgevangen en hergebruikt en is de bedrijfsvoering erop gericht dat na bemesting of bespuiting de eerste
30 kubieke meter hemelwater per hectare teeltoppervlak wordt opgevangen en hergebruikt.
Artikel 3.87 lid 6 van Activiteitenbesluit
Bij het lozen van afvalwater als gevolg van de teelt op een doorlatende ondergrond, wordt bij bemesting uitsluitend
gebruik gemaakt van meststoffen die over langere periode de werkzame bestanddelen afgeven.
Artikel 3.87 lid 7 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het zesde lid kan het bevoegd gezag gedurende de perioden dat het gebruik van de in dat lid
bedoelde meststoffen redelijkerwijs niet mogelijk is bij de teelt van aardbeienplanten op trayvelden, bij
maatwerkvoorschrift het gebruik van andere meststoffen toestaan, indien het aanbrengen van een niet-doorlatende
ondergrond redelijkerwijs niet mogelijk is en het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet
verzet.
Artikel 3.87 lid 8 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het zesde lid is bij de teelt waarbij bemesting plaatsvindt via een druppelsysteem, het gebruik van
meststoffen als bedoeld in dat lid, niet verplicht, indien de watergift en de meststoffengift zijn afgestemd op de
behoefte van het gewas, waarbij rekening is gehouden met de relevante specifieke teeltomstandigheden.
Artikel 3.87 lid 9 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan bij de teelt op een doorlatende ondergrond, waarbij door middel van een drainagesysteem
op een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd, indien de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt, bij
maatwerkvoorschrift bepalen dat het drainagewater wordt opgevangen en hergebruikt.
Artikel 3.88 lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij de teelt van gewassen op stellingen of in een gotensysteem wordt drainwater opgevangen en hergebruikt.
Artikel 3.88 lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift bepalen dat hergebruik van
drainwater niet noodzakelijk is.
Artikel 3.79 lid 1 van Activiteitenregeling
Een emissiescherm als bedoeld in de artikelen 3.79, zevende lid, onderdeel b, onder 2°, en 3.85, zesde lid, van het
besluit voldoet aan het tweede tot en met zesde lid.
Artikel 3.79 lid 2 van Activiteitenregeling
Het emissiescherm is aan de grond verankerd.
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Artikel 3.79 lid 3 van Activiteitenregeling
Van het emissiescherm kunnen geen afdruipende spuitvloeistoffen in een oppervlaktewaterlichaam geraken.
Artikel 3.79 lid 4 van Activiteitenregeling
Het emissiescherm is vervaardigd van niet-doorlaatbaar materiaal of van gaas met een windreductie van ten
minste 50%.
Artikel 3.79 lid 5 van Activiteitenregeling
Het emissiescherm is ten minste van gelijke hoogte als die van het te bespuiten gewas op het perceel en als die
van de hoogste in gebruik zijnde spuitdop.
Artikel 3.79 lid 6 van Activiteitenregeling
Het emissiescherm is met uitzondering van een doorrijscherm op de kopakker aaneengesloten.
Artikel 3.80 lid 1 van Activiteitenregeling
Een vanggewas als bedoeld in artikel 3.85, derde lid, van het besluit voldoet aan het tweede en derde lid.
Artikel 3.80 lid 2 van Activiteitenregeling
Het vanggewas is ten minste van gelijke hoogte als die van het te bespuiten gewas op het perceel en als die van
de hoogste in gebruik zijnde spuitdop.
Artikel 3.80 lid 3 van Activiteitenregeling
Het vanggewas is met uitzondering van een doorrijscherm op de kopakker aaneengesloten.
Artikel 3.81 van Activiteitenregeling
Als testmethode, bedoeld in de artikelen 3.78a, tweede lid, en 3.80, vijfde lid, van het besluit wordt aangewezen
het Meetprotocol voor het vaststellen van de driftreductie van neerwaartse en op- en zijwaartse spuittechnieken,
versie van 1 juli 2017.
Artikel 3.82 van Activiteitenregeling
Als referentietechnieken als bedoeld in artikel 3.78a, eerste lid, onderdeel a, en artikel 3.80, eerste lid, onderdeel b,
en derde lid, onderdeel b, onder 1°, van het besluit worden aangewezen:
a.

b.

c.
d.

voor bespuiting van veldgewassen: een traditionele veldspuit voorzien van neerwaarts spuitende doppen
overeenkomstig de BCPC-klassegrens fijn/midden of gelijkwaardige doppen binnen hetzelfde
druppelgroottespectrum, waarbij de spuitdoppen zich ten hoogste 50 centimeter boven het te bespuiten
oppervlak bevinden, met een afstand tussen de spuitdoppen op de spuitboom van 50 centimeter, met een
spuitdruk van 3 bar, bij een rijsnelheid van 6,5 kilometer per uur en met een spuitvolume van 300 liter per
hectare;
voor bespuiting van fruitteeltgewassen: een Munckhof dwarsstroomspuit voorzien van zijwaarts spuitende
Albuz ATR lila spuitdoppen, met een spuitdruk van 7 bar, met luchtondersteuning in lage stand in de kale
boom situatie (c.q. bij meting tot 1 mei) en vollucht luchtondersteuning in de volblad situatie (c.q. bij meting
vanaf 1 mei), bij een rijsnelheid van 6,7 kilometer per uur en met een spuitvolume van 200 liter per hectare;
voor bespuiting van hoge laanbomen: een axiaalspuit voorzien van zij- en opwaarts spuitende TeeJet
TXB8003 werveldoppen, met een spuitdruk van 8 bar, met vollucht luchtondersteuning en met een
spuitvolume tussen 400 en 450 liter per hectare;
voor neerwaartse onkruidbestrijding in de boomteelt en fruitteelt: een onkruidspuit met een spuitboom
voorzien van neerwaarts spuitende TeeJet XR11004 spuitdoppen waarbij de spuitdoppen zich ten hoogste
30 centimeter boven de grond bevinden, met een spuitdruk van 2 bar, met een afstand tussen de spuitdoppen
op de spuitboom van 30 centimeter, bij een rijsnelheid van 5 kilometer per uur en met een spuitvolume van
450 liter per hectare.

Artikel 3.91 lid 1 van Activiteitenregeling
Een drukregistratievoorziening als bedoeld in artikel 3.83, tweede en derde lid, van het besluit voldoet aan het
tweede tot en met achtste lid.
Artikel 3.91 lid 2 van Activiteitenregeling
Een drukregistratievoorziening bevat een druksensor waarvan de afwijking van de nauwkeurigheid ten hoogste 0,1
bar bedraagt, bij een drukbereik van 0 tot 10 bar.
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Artikel 3.91 lid 3 van Activiteitenregeling
Gedurende een tijdsduur van tenminste het laatste uur van een bespuiting vindt een actuele drukregistratie in de
tijd plaats, met ten minste een waarneming per tien seconden.
Artikel 3.91 lid 4 van Activiteitenregeling
De drukregistratievoorziening treedt automatisch in werking bij het starten van de bespuiting en kan niet handmatig
worden uitgezet.
Artikel 3.91 lid 5 van Activiteitenregeling
Registratie van de spuitdruk vindt alleen plaats op het moment van spuiten.
Artikel 3.91 lid 6 van Activiteitenregeling
De geregistreerde gegevens worden ten minste gedurende een uur bewaard.
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Activiteit: Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B
Artikel 3.111 lid 1 van Activiteitenbesluit
De artikelen 3.112 tot en met 3.129 zijn van toepassing op het houden van landbouwhuisdieren.
Artikel 3.111 lid 2 van Activiteitenbesluit
De artikelen 3.112 tot en met 3.126 zijn niet van toepassing op inrichtingen waar minder dan 10 schapen, 5
paarden, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen en 10 overige landbouwhuisdieren worden gehouden.
Artikel 3.112 lid 1 van Activiteitenbesluit
Voor de berekening van de ammoniakemissie van een inrichting wordt het aantal landbouwhuisdieren dat in de
inrichting aanwezig mag zijn, vermenigvuldigd met de emissiefactoren, genoemd in de regeling op grond van
artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij.
Artikel 3.112 lid 2 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van artikel 3.114 geldt voor een diercategorie waarvoor geen maximale emissiewaarde is
vastgesteld, de emissiefactor behorende bij het betrokken huisvestingssysteem als maximale emissiewaarde.
Artikel 3.113 van Activiteitenbesluit
Binnen een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom een zodanig gebied, vindt het oprichten
van een dierenverblijf, indien voorafgaand aan het oprichten geen sprake is van een inrichting waar
landbouwhuisdieren worden gehouden, niet plaats, tenzij het dierenverblijf bestemd is voor landbouwhuisdieren die
uitsluitend of in hoofdzaak worden gehouden ten behoeve van natuurbeheer.
Artikel 3.114 lid 1 van Activiteitenbesluit
Binnen een inrichting waar landbouwhuisdieren worden gehouden in een dierenverblijf dat is gelegen binnen een
zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom een zodanig gebied, vindt het uitbreiden van het
aantal landbouwhuisdieren van een of meer diercategorieën niet plaats, tenzij:
a.

de ammoniakemissie na de uitbreiding niet meer bedraagt dan de ammoniakemissie uit de tot de inrichting
behorende dierenverblijven die de inrichting:
1°.
2°.

b.

c.
d.
e.

voorafgaand aan de uitbreiding zou mogen veroorzaken, indien de emissie per dierplaats gelijk zou zijn
aan de maximale emissiewaarde, of
voorafgaand aan de uitbreiding mocht veroorzaken, indien deze lager is dan de ammoniakemissie als
bedoeld onder 1°;

in de inrichting op 31 december 2001 melkrundvee werd gehouden, de uitbreiding uitsluitend melkrundvee
betreft en de ammoniakemissie na de uitbreiding niet meer bedraagt dan de ammoniakemissie die een
melkrundveehouderij met 200 stuks melkvee en 140 stuks vrouwelijk jongvee in geval van oprichting zou
veroorzaken, indien de ammoniakemissie per dierplaats gelijk zou zijn aan de maximale emissiewaarde;
de uitbreiding schapen of paarden betreft;
de uitbreiding dieren betreft die worden gehouden overeenkomstig de regels die krachtens artikel 2 van de
Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten aanzien van de biologische productiemethoden, of
de uitbreiding dieren betreft die worden gehouden uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer.

Artikel 3.114 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het zodanig wijzigen van een huisvestingssysteem dat de
ammoniakemissie per dierplaats toeneemt, tenzij de wijziging bestaat uit een aanpassing van het systeem die
noodzakelijk is op grond van de wettelijke voorschriften op het gebied van dierenwelzijn en slechts voor zover het
aantal dierplaatsen niet wordt uitgebreid.
Artikel 3.114 lid 3 van Activiteitenbesluit
Voor het bepalen van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven die de inrichting voorafgaand aan de uitbreiding,
bedoeld in het eerste lid, zou mogen veroorzaken, worden de ammoniakemissie van de dieren waarvoor eerder
een vergunning is verleend met toepassing van artikel 5, eerste lid, onderdelen c tot en met f, dan wel artikel 7,
eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet ammoniak en veehouderij, en de ammoniakemissie van de dieren
waarmee de inrichting op grond van het eerste lid, onderdelen b, c, d of e, is uitgebreid, niet meegerekend.
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Artikel 3.114a van Activiteitenbesluit
Totdat met betrekking tot een inrichting die een activiteit uitvoert als bedoeld in artikel 3.111 waarvan een tot de
inrichting behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen een zeer kwetsbaar gebied of in een
zone van 250 meter rondom een zodanig gebied een wijziging waarop artikel 3.113 of artikel 3.114 van toepassing
is, is gemeld, worden binnen de inrichting niet meer landbouwhuisdieren per diercategorie gehouden en is de
ammoniakemissie niet groter dan:
a.
b.

op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht mochten worden gehouden, onderscheidenlijk mocht worden veroorzaakt tot het
tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing werd, of
op grond van de betrokken algemene maatregel van bestuur mochten worden gehouden, onderscheidenlijk
mocht worden veroorzaakt, tot het van toepassing worden van dit besluit op de inrichting en waarvan in geval
van oprichting of wijziging van de inrichting een melding als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de Wet
milieubeheer was gedaan.

Artikel 3.115 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het oprichten, uitbreiden, of wijzigen van een dierenverblijf met dieren met geuremissiefactor is verboden, indien
de geurbelasting die de inrichting vanwege dierenverblijven waar dieren met geuremissiefactor worden gehouden
veroorzaakt, op geurgevoelige objecten die zijn gelegen in de gebieden, bedoeld in tabel 3.115, na de oprichting,
uitbreiding of wijziging meer bedraagt dan de in die tabel aangegeven waarden.

Tabel 3.115 geurbelasting ouE/m3 (odour units per kubieke meter lucht)
(P98)

niet-concentratiegebied concentratiegebied

bebouwde kom

2,0

buiten bebouwde kom 8,0

3,0
14,0

Artikel 3.115 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing:
a.
b.

c.

indien het geurgevoelig object een object als bedoeld in artikel 3.116, eerste lid, onderdelen a, b of c, of
tweede lid, is;
op de uitbreiding van een dierenverblijf indien een geurbelastingreducerende maatregel wordt toegepast en
de totale geurbelasting na de uitbreiding niet meer bedraagt dan het gemiddelde van de bij de betreffende
situatie behorende waarde uit tabel 3.115 en de geurbelasting die de inrichting voorafgaand aan het
toepassen van de maatregel veroorzaakte, of
indien bij de oprichting, uitbreiding of wijziging van een dierenverblijf de geurbelasting die de inrichting op enig
geurgevoelig object veroorzaakt, niet toeneemt en het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor
binnen de inrichting niet toeneemt.

Artikel 3.116 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf met dieren met geuremissiefactor vindt niet plaats,
indien na de oprichting, uitbreiding of wijziging de afstand tussen het dierenverblijf en:
a.
b.
c.

een geurgevoelig object dat deel uitmaakt van een andere veehouderij;
een geurgevoelig object dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere
veehouderij, of
een woning die op of na 19 maart 2000 is gebouwd:
1°.
2°.
3°.

op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij;
in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en
in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de
veehouderij:minder dan 100 meter bedraagt, indien het object, bedoeld in onderdeel a, b of c, binnen de
bebouwde kom is gelegen, ofminder dan 50 meter bedraagt, indien het object, bedoeld in onderdeel a, b
of c, buiten de bebouwde kom is gelegen.

Artikel 3.116 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een geurgevoelig object dat op de kavel, bedoeld in
onderdeel c van dat lid, aanwezig is.
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Artikel 3.116 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing indien de geurbelasting op het object, bedoeld in de onderdelen a, b of c van
dat lid, lager is dan de waarde die volgens artikel 3.115, eerste lid, geldt voor het gebied waarin dat object ligt.
Artikel 3.116 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is eveneens niet van toepassing als bij de oprichting, uitbreiding of wijziging van een dierenverblijf de
geurbelasting op een geurgevoelig object niet toeneemt, het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor
binnen de inrichting niet toeneemt en de afstand van het dierenverblijf tot een geurgevoelig object niet afneemt.
Artikel 3.117 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf met dieren zonder geuremissiefactor vindt niet plaats,
indien de afstand tussen enig binnen de inrichting gelegen dierenverblijf waar dieren zonder geuremissiefactor
worden gehouden en een geurgevoelig object, na de oprichting, uitbreiding of wijziging:
a.
b.

minder dan 100 meter bedraagt, indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, of
minder dan 50 meter bedraagt, indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Artikel 3.117 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing als bij de oprichting, uitbreiding of wijziging van een dierenverblijf het aantal
dieren per diercategorie zonder geuremissiefactor binnen de inrichting niet toeneemt en de afstand van het
dierenverblijf tot een geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, bedoeld in het eerste
lid.
Artikel 3.118 lid 1 van Activiteitenbesluit
De artikelen 3.115 tot en met 3.117 zijn niet van toepassing, voor zover bij verordening op grond van artikel 6 van
de Wet geurhinder en veehouderij andere waarden of afstanden zijn vastgesteld. In dat geval vindt het oprichten,
uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf niet plaats, indien na die oprichting, uitbreiding of wijziging de
geurbelasting die de inrichting vanwege dierenverblijven waar dieren met geuremissiefactor worden gehouden
veroorzaakt op geurgevoelige objecten, groter is dan de in de verordening vastgestelde belasting dan wel, indien
binnen de inrichting de afstand tussen enig dierenverblijf waar dieren zonder geuremissiefactor worden gehouden
en een geurgevoelig object kleiner is dan in de verordening vastgestelde afstand.
Artikel 3.118 lid 2 van Activiteitenbesluit
Artikel 3.115, tweede lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de totale
geurbelasting na de uitbreiding niet meer bedraagt dan het gemiddelde van de in de verordening vastgelegde
waarde en de geurbelasting die de inrichting voorafgaand aan het toepassen van de maatregel veroorzaakte.
Artikel 3.118 lid 3 van Activiteitenbesluit
De tweede volzin van het eerste lid is niet van toepassing op het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een
dierenverblijf, indien voorafgaand aan het tijdstip waarop een aanhoudingsbesluit als bedoeld in artikel 7 van de
Wet geurhinder en veehouderij is genomen, of indien een dergelijk aanhoudingsbesluit niet is genomen, voor het
tijdstip dat een verordening als bedoeld in artikel 6 van die wet is vastgesteld, een vergunning op grond van artikel
2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor die oprichting of uitbreiding
onherroepelijk is geworden.
Artikel 3.118 lid 4 van Activiteitenbesluit
De tweede volzin van het eerste lid is niet van toepassing op het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een
dierenverblijf, indien:
a.
b.

c.

bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.115 de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig object
veroorzaakt niet toeneemt en het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor binnen de inrichting
niet toeneemt;
bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.116 de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig object
veroorzaakt niet toeneemt en het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor binnen de inrichting
niet toeneemt en de afstand tot een geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand,
bedoeld in het eerste lid, of
bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.117 het aantal dieren per diercategorie zonder geuremissiefactor
binnen de inrichting niet toeneemt en de afstand tot een geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is
dan de afstand, bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 3.119 lid 1 van Activiteitenbesluit
Onverminderd de artikelen 3.115 tot en met 3.117 is het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf
verboden, indien na de oprichting, uitbreiding of wijziging de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de
dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object:
a.
b.

minder dan 50 meter bedraagt, indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen, of
minder dan 25 meter bedraagt, indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Artikel 3.119 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing, indien de afstand van de buitenzijde van het dierenverblijf tot de
dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object niet afneemt, en
a.
b.

c.

bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.115 het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor niet
toeneemt en de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig object veroorzaakt niet toeneemt;
bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.116 het aantal dieren per diercategorie met geuremissiefactor niet
toeneemt, de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig object veroorzaakt niet toeneemt en de
afstand tot een geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand, genoemd in artikel
3.116, eerste lid, of
bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.117 het aantal dieren per diercategorie zonder geuremissiefactor
niet toeneemt en de afstand tot een geurgevoelig object niet afneemt, indien die kleiner is dan de afstand,
genoemd in artikel 3.117, eerste lid.

Artikel 3.119a lid 1 van Activiteitenbesluit
Totdat met betrekking tot een inrichting die een activiteit verricht als bedoeld in artikel 3.111 een wijziging waarop
de artikelen 3.115 tot en met 3.119 van toepassing zijn, is gemeld, worden binnen de inrichting niet meer
landbouwhuisdieren per diercategorie gehouden, is de geurbelasting niet groter en is de afstand tot een
geurgevoelig object niet kleiner dan:
a.
b.

op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht mochten worden gehouden, mocht worden veroorzaakt onderscheidenlijk mocht
bedragen tot het tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing werd, of
op grond van de betrokken algemene maatregel van bestuur mochten worden gehouden, mocht worden
veroorzaakt onderscheidenlijk mocht bedragen, tot het van toepassing worden van dit besluit op de inrichting
en waarvan in geval van oprichting of wijziging van de inrichting een melding als bedoeld in artikel 8.41,
eerste lid, van de Wet milieubeheer is gedaan.

Artikel 3.119a lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing op de afstand tot een geurgevoelig object indien deze is afgenomen anders
dan door wijziging van de inrichting.
Artikel 3.120 van Activiteitenbesluit
Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste een keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden
tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en
worden gedurende tien jaren bewaard.
Artikel 3.121 van Activiteitenbesluit
De geurbelasting, bedoeld in deze paragraaf, wordt bepaald en de afstanden, bedoeld in deze paragraaf, worden
gemeten op de wijze die in de regeling op grond van artikel 10 van de Wet geurhinder en veehouderij is
vastgesteld.
Artikel 3.122 van Activiteitenbesluit
Bij het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf wordt, ten behoeve van het realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.123 lid 1 van Activiteitenbesluit
Ten behoeve van de goede werking van een huisvestingssysteem en het voorkomen dan wel voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van emissies naar de lucht, wordt ten minste voldaan aan het tweede en
derde lid.
Artikel 3.123 lid 2 van Activiteitenbesluit
Een huisvestingssysteem is uitgevoerd overeenkomstig de bij dat huisvestingssysteem behorende technische
beschrijving, bedoeld in de bijlage bij de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij.
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Artikel 3.123 lid 3 van Activiteitenbesluit
Degene die een inrichting drijft waarin landbouwhuisdieren worden gehouden in een huisvestingssysteem, draagt
er zorg voor dat het huisvestingssysteem wordt gebruikt en onderhouden overeenkomstig de voorwaarden die
noodzakelijk zijn voor een goede werking van het huisvestingssysteem.
Artikel 3.127 lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij het lozen van afvalwater als gevolg van het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven wordt ten minste
voldaan aan het tweede en derde lid.
Artikel 3.127 lid 2 van Activiteitenbesluit
Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater als gevolg van het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven,
bedraagt het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer dan 300 milligram per liter.
Artikel 3.127 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
Artikel 3.129 lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij het lozen van afvalwater als gevolg van het wassen en spoelen bij melkwinning wordt ten minste voldaan aan
het tweede en derde lid.
Artikel 3.129 lid 2 van Activiteitenbesluit
Afvalwater afkomstig van het wassen en spoelen van melkwininstallaties wordt zo veel mogelijk hergebruikt.
Artikel 3.129 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het lozen van afvalwater op of in de bodem is toegestaan, indien het afvalwater gelijkmatig wordt verspreid over de
onverharde bodem.
Artikel 3.96 lid 1 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.122 van het besluit
is de vloer van een dierenverblijf of een deel daarvan waaraan geen mestkelder is verbonden, ten minste
vloeistofkerend uitgevoerd. Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.
Artikel 3.96 lid 2 van Activiteitenregeling
Artikel 2.11, eerste tot en met negende lid, van het besluit is niet van toepassing op een dierenverblijf.
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Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of
bodembedreigende stoffen in verpakking
Artikel 4a van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende
stoffen in verpakking, met uitzondering van:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

de opslag van vuurwerk;
pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
andere ontplofbare stoffen;
stoffen van ADR klasse 5.2 type C tot en met F;
asbest;
gedemonteerde airbags;
gordelspanners, of
vaste kunstmeststoffen.

Artikel 4.1 lid 1 van Activiteitenbesluit
De verpakking en de opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking voldoen ten behoeve van 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, ten minste aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.
Artikel 4.1 lid 2 van Activiteitenbesluit
Indien in een opslagvoorziening bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking
meer dan 2.500 kilogram gevaarlijke stoffen, niet zijnde gasflessen behorende tot de ADR klasse 2, aanwezig zijn,
bedraagt de afstand tussen de opslagvoorziening en de dichtstbijzijnde woning van derden ten minste 20 meter.
Artikel 4.1 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien de opslagvoorziening bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking is
uitgevoerd als brandcompartiment of indien tussen de opslagvoorziening en de woning van derden een
brandwerende voorziening van voldoende omvang aanwezig is, bedraagt de afstand, bedoeld in het tweede lid, ten
minste 8 meter.
Artikel 4.1 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien in de opslagvoorziening geen brandbare gevaarlijke stoffen
aanwezig zijn.
Artikel 4.1 lid 5 van Activiteitenbesluit
Indien in een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening meer dan 1.000 liter brandbare gassen in gasflessen
gemeten naar de totale waterinhoud aanwezig zijn, bedraagt de afstand tussen de opslagvoorziening en de
dichtstbijzijnde woning van derden ten minste 15 meter. Indien tussen de opslagvoorziening en de woning van
derden een brandwerende voorziening van voldoende omvang aanwezig is, bedraagt de afstand, bedoeld in de
eerste zin, ten minste 7,5 meter.
Artikel 4.1 lid 6 van Activiteitenbesluit
Het voorhanden hebben en het gebruik van gasflessen die gevuld zijn met autogas is verboden, met uitzondering
van wisselreservoirs ten behoeve van interne transportmiddelen. De eerste volzin is niet van toepassing op
gedemonteerde LPG-tanks van motorvoertuigen.
Artikel 4.1 lid 7 van Activiteitenbesluit
De verpakking en de opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en afvalstoffen waaruit
vloeibaar bodembedreigende stoffen kunnen lekken voldoen ten behoeve van het realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico, aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.
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Artikel 4.1 lid 8 van Activiteitenbesluit
Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is het boven een oppervlaktewaterlichaam opslaan van
gevaarlijke stoffen in verpakking, CMR-stoffen in verpakking, bodembedreigende stoffen in verpakking en van lege,
ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en vloeibare bodembedreigende stoffen verboden,
met uitzondering van:
a.
b.

het opslaan benedendeks op een binnenschip dat beschikt over een certificaat van onderzoek als bedoeld in
artikel 6 van het Binnenvaartbesluit, of
het opslaan van gasflessen.

Artikel 4.1 lid 9 van Activiteitenbesluit
Indien gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen in verpakking of vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking boven
een oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn, wordt ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam ten minste voldaan
aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.
Artikel 4.1 lid 10 van Activiteitenbesluit
Het tweede tot en met zesde lid en het achtste en negende lid, zijn niet van toepassing op het opslaan van
vloeibare kunstmeststoffen in verpakking, indien dat opslaan plaatsvindt in het kader van agrarische activiteiten.
Artikel 4.1 lid 1 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van 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 als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het besluit wordt bij de
opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, andere
ontplofbare stoffen, vaste kunstmeststoffen of organische peroxiden als bedoeld in artikel 4a, onder d, van
het besluit, ten minste voldaan aan de artikelen 4.2 tot en met 4.9b en 4.10, zesde lid.
Artikel 4.1 lid 2 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 4.1, zevende lid, van
het besluit, wordt bij het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in
verpakking, afvalstoffen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken en CMR-stoffen in verpakking,
niet zijnde vuurwerk, andere ontplofbare stoffen, vaste kunstmeststoffen, of organische peroxiden als bedoeld in
artikel 4a, onder d, van het besluit, voldaan aan de artikelen 4.2, 4.9, 4.9a, 4.9b en 4.10.
Artikel 4.1 lid 3 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van het oppervlaktewater als bedoeld in artikel 4.1, negende lid, van het besluit wordt bij het boven
oppervlaktewater opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking
en CMR-stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, vaste kunstmeststoffen, organische peroxiden als bedoeld in
artikel 4a, onder d, van het besluit, asbest, gedemonteerde airbags en gordelspanners en andere ontplofbare
stoffen voldaan aan de artikelen 4.2, 4.9 en 4.10a.
Artikel 4.1 lid 4 van Activiteitenregeling
Van een voldoende brandwerende voorziening als bedoeld in artikel 4.1, derde en vijfde lid, van het besluit, is in
ieder geval sprake indien de wand een brandwerendheid van ten minste 60 minuten heeft, een hoogte heeft van
twee meter en aan weerszijden van de opslagvoorziening een lengte heeft van ten minste twee meter, horizontaal
gemeten vanaf de opslagvoorziening.
Artikel 4.2 van Activiteitenregeling
De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMRstoffen tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan
ontsnappen.
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Artikel 4.3 lid 1 van Activiteitenregeling
Gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is
uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;
paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;
de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;
de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8;
de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12;
de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;
voorschrift 3.14.1, en
de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1.

Artikel 4.3 lid 2 van Activiteitenregeling
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

gevaarlijke stoffen in verpakking van de klassen 1, 4 of 7 van het ADR;
gasflessen, spuitbussen, gaspatronen of aanstekers van de klasse 2 van het ADR;
gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 6.2 categorie I1 en I2 van het ADR;
gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 9 van het ADR, met uitzondering van de stoffen met
classificatiecode M6 of M7 die het aquatisch milieu verontreinigen;
CMR-stoffen, voor zover het metalen in vaste vorm, met uitzondering van poedervormige metalen betreft, of
loodzuuraccu’s.

Artikel 4.3 lid 3 van Activiteitenregeling
De opslag van spuitbussen of gaspatronen, die aanwezig zijn als aanverwante stoffen als bedoeld in voorschrift
3.1.4 van de PGS 15, voldoet aan artikel 4.4.
Artikel 4.4 van Activiteitenregeling
Spuitbussen, gaspatronen of aanstekers van de klasse 2 van het ADR worden opgeslagen in een
opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

de voorschriften 3.1.1 en 3.1.3;
de voorschriften 3.2.1 tot en met 3.2.10;
de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;
de voorschriften 3.4.2 tot en met 3.4.8;
de paragrafen 3.7, 3.11 en 3.12;
de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;
voorschrift 3.14.1;
de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1, en
de paragrafen 7.3 en 7.4.

Artikel 4.4a lid 1 van Activiteitenregeling
Gasflessen van de klasse 2 van het ADR worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt
gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de voorschriften 3.1.1 en 3.1.3;
de voorschriften 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.4 tot en met 3.2.10;
de voorschriften 3.4.10 en 3.4.11;
paragraaf 3.7, met uitzondering van voorschrift 3.7.5;
de paragrafen 3.11 tot en met 3.19.1, met uitzondering van voorschrift 3.14.2, en
de voorschriften 6.1.2 en 6.1.3.

Artikel 4.4a lid 2 van Activiteitenregeling
Gasflessen van de klasse 2 van het ADR in een brandveiligheidsopslagkast worden opgeslagen overeenkomstig
de volgende onderdelen van PGS 15:
a.
b.
c.

de voorschriften 6.2.1 en 6.2.2;
de voorschriften 6.2.7 tot en met 6.2.17, en
de voorschriften 6.3.2 tot en met 6.3.5.

Artikel 4.4a lid 3 van Activiteitenregeling
Het opslaan van gasflessen anders dan in een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan paragraaf 6.2 van PGS 15.
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Artikel 4.4a lid 4 van Activiteitenregeling
Het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing op gasflessen van de klasse 2 van het ADR met:
a.
b.
c.
d.

warmte-isolerende bescherming voor het vervoer van sterkt gekoelde vloeibaar gemaakte gassen;
kooldioxide met een doelmatige drukontlastvoorziening;
kooldioxide bij horecagelegenheden, of
brandblusmiddelen voor direct gebruik.

Artikel 4.4a lid 5 van Activiteitenregeling
Een opslagplaats voor de gasflessen, bedoeld in het vierde lid, is vanaf de buitenzijde als zodanig herkenbaar, op
een duidelijke wijze gemarkeerd en niet voor onbevoegden toegankelijk.
Artikel 4.4a lid 6 van Activiteitenregeling
Gasflessen buiten een opslagvoorziening als bedoeld in het eerste lid voldoen aan de voorschriften 6.1.2, 6.2.10
en 6.2.15 van PGS 15.
Artikel 4.4b lid 1 van Activiteitenregeling
Gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is
uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;
paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;
de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;
de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8;
de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12;
de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;
voorschrift 3.14.1, en
de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1.

Artikel 4.4b lid 2 van Activiteitenregeling
Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR anders dan in een
brandveiligheidsopslagkast voldoet aan voorschrift 8.5.1 van PGS 15.
Artikel 4.4b lid 3 van Activiteitenregeling
Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4.1 van het ADR anders dan in een
brandveiligheidsopslagkast voldoet aan voorschrift 8.5.2 van PGS 15.
Artikel 4.4c lid 1 van Activiteitenregeling
Gebruikte loodzuuraccu’s worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer, verharding of lekbak.
Artikel 4.4c lid 2 van Activiteitenregeling
De vloeistofdichte vloer, verharding of lekbak, bedoeld in het eerste lid:
a.
b.
c.

is voldoende sterk om weerstand te bieden aan optredende vloeistofdruk als gevolg van een lekkage;
heeft een oppervlak dat niet groter is dan 20 vierkante meter, en
heeft een opvangcapaciteit die ten minste gelijk is aan de totale inhoud van de opgeslagen loodzuuraccu’s.

Artikel 4.4c lid 3 van Activiteitenregeling
Een loodzuuraccu staat rechtop.
Artikel 4.4d van Activiteitenregeling
Indien in deze paragraaf wordt verwezen naar PGS 15 kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift eisen
stellen aan het opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in deze paragraaf, voor zover toepassing van PGS 15
redelijkerwijs niet mogelijk is en de bescherming van het milieu zich daar niet tegen verzet.
Artikel 4.5 van Activiteitenregeling
In afwijking van de artikelen 4.3 tot en met 4.4b kan het bevoegd gezag voor inrichtingen die zijn opgericht voor 1
januari 2008 en waarvoor tot dat tijdstip een vergunning van kracht was, dan wel voorschriften golden op basis van
een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de
bouwkundige eisen zoals gesteld in voorschrift 3.2.2 van PGS 15. Het maatwerkvoorschrift kan uitsluitend minder
strenge eisen aan de bouwkundige voorzieningen stellen.
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Artikel 4.6 lid 1 van Activiteitenregeling
Artikel 4.3, eerste lid, is niet van toepassing op de volgende stoffen van klasse 3 van het ADR:
a.
b.
c.

alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking;
dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 60 graden Celsius en 100 graden Celsius, of
verwarmde brandbare vloeistoffen met UN-nummer 3256.

Artikel 4.6 lid 2 van Activiteitenregeling
De artikelen 4.3, eerste lid, 4.4, 4.4a, eerste tot een met vijfde lid, 4.4b en 4.4c zijn niet van toepassing op
gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

die tijdelijk worden opgeslagen overeenkomstig artikel 4.7;
die als werkvoorraad aanwezig zijn;
die in vervoerseenheden aanwezig zijn;
die in een verkoopruimte aanwezig zijn;
die via leidingen zijn aangesloten op een installatie;
zijnde gasflessen van de klasse 2 van het ADR met een totale waterinhoud van maximaal 125 liter;
zijnde gewasbeschermingsmiddelen en biociden van in totaal maximaal 400 kg of liter, of
die aanwezig zijn in hoeveelheden kleiner dan de in tabel 4.6 weergegeven hoeveelheden. Indien sprake is
van stoffen uit verschillende klassen in hoeveelheden die kleiner zijn dan de in tabel 4.6 opgenomen
ondergrens, wordt naar rato berekend of de ondergrens wordt overschreden.

Tabel 4.6
Klasse van het ADR zonder bijkomend gevaar

Verpakkingsgroep Ondergrens in kilogram of
liter

Alle klassen

I

1

CMR-stoffen

n.v.t.

25

2 (UN nummer 1950: Spuitbussen en UN-nummer 2037:
Houders, klein gas)

n.v.t.

501

3

II

25

3

III

50

4.1, 4.2, 4.3

II en III

50

5.1

II en III

50

6.1

II en III

50

6.2 categorie I3, I4

II en III

50

Totaal voorgaande klassen

-

50

8

II en III

250

9

II en III

250

1

Voor spuitbussen en gaspatronen (UN 2037) die samen met andere gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening
worden opgeslagen geldt een ondergrens van 1 kg.
Artikel 4.6 lid 3 van Activiteitenregeling
Onverminderd het tweede lid geldt een vrijstelling tot de dubbele hoeveelheid van de in tabel 4.6 genoemde
ondergrenzen voor verpakkingen als LQ. Deze vrijstelling geldt alleen indien de stoffen zijn opgeslagen in een
gesloten verpakking die voldoet aan de daartoe in het ADR gestelde eisen.
Artikel 4.6 lid 4 van Activiteitenregeling
Voor stoffen met een bijkomend gevaar is de laagste ondergrens bepalend.
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Artikel 4.7 lid 1 van Activiteitenregeling
Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats:
a.
b.

in één of meer speciaal daarvoor bestemde opslagvoorzieningen, of
in één of meer laad- en losgedeelten tijdens de aanwezigheid van een deskundige als bedoeld in voorschrift
3.14.1 van PGS 15.

Artikel 4.7 lid 2 van Activiteitenregeling
Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de volgende onderdelen van PGS
15:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

voorschrift 3.2.4;
de voorschriften 3.4.2 tot en met 3.4.7 en 3.4.9;
paragraaf 3.6;
de voorschriften 3.7.1 tot en met 3.7.7;
de paragrafen 3.10, 3.11 en 3.12;
de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;
voorschrift 3.14.1;
de paragrafen 3.15, 3.16 en 3.18, en
de voorschriften 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.6 tot en met 5.4.9.

Artikel 4.7 lid 3 van Activiteitenregeling
In de opslagvoorziening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en in het laad- en losgedeelte, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel b, zijn geen stoffen aanwezig van:
a.
b.
c.
d.

verpakkingsgroep I van het ADR;
de klasse 1, 2 gevaarsetiket 2.3 en 7 van het ADR;
de klasse 5.2 van het ADR, met uitzondering van gelimiteerde hoeveelheden tot 1.000 kg, of
de klasse 6.2 van het ADR, met uitzondering van stoffen met UN-nummer 3291 en UN-nummer 3373.

Artikel 4.7 lid 4 van Activiteitenregeling
Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op gasflessen.
Artikel 4.7 lid 5 van Activiteitenregeling
Onverminderd het tweede tot en met vierde lid voldoet de opslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, aan de
voorschriften van paragraaf 5.5 van PGS15.
Artikel 4.7 lid 6 van Activiteitenregeling
Onverminderd het tweede tot en met vierde lid voldoet de opslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, aan de
voorschriften van paragraaf 5.6 PGS 15.
Artikel 4.7 lid 7 van Activiteitenregeling
In afwijking van het vijfde en zesde lid is tot [1 oktober 2020] het tweede aandachtstreepje van de voorschriften
5.5.2 en 5.6.5 van de PGS 15 niet van toepassing op een inrichting die is opgericht voor [1 oktober 2017]. De
maximaal aanwezige hoeveelheid stoffen van ADR klasse 3 is in dat geval 2000 kg of liter per opslagvoorziening
als bedoeld in dit artikel.
Artikel 4.8 lid 1 van Activiteitenregeling
De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een voor het publiek toegankelijke
verkoopruimte is brandveilig.
Artikel 4.8 lid 2 van Activiteitenregeling
Aan het eerste lid wordt voldaan indien gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking:
a.
b.

zijn opgeslagen overeenkomstig de artikelen 4.3, 4.4, 4.4a, 4.4b, 4.4c en 4.4d, of
niet in grotere hoeveelheden in een verkoopruimte zijn opgeslagen dan is aangegeven in tabel 4.8.

Artikel 4.8 lid 3 van Activiteitenregeling
Dit artikel is niet van toepassing op:
a.
b.
c.

verpakkingen met producten bestemd voor de persoonlijke verzorging, waaronder spuitbussen,
alcoholhoudende dranken in consumentenverpakkingen, of
gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 9 van het ADR, zonder bijkomend gevaar.
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Artikel 4.8 lid 4 van Activiteitenregeling
Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot een andere wijze van opslag dan
genoemd in het tweede lid op basis van een door de inrichtinghouder ingediend uitgangspuntendocument met
betrekking tot de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, waarin is aangetoond dat
de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een voor het publiek toegankelijke
verkoopruimte brandveilig is. Voordat de betreffende verkoopruimte in gebruik wordt genomen, is door een
inspectie-instelling, die geaccrediteerd is door een accreditatie-instelling volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020, door
middel van een goedkeurend inspectierapport aangetoond dat de met het oog op de brandveiligheid getroffen
voorzieningen en maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig het uitgangspuntendocument. Dit inspectierapport is
binnen de inrichting aanwezig.
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Artikel 4.8 lid 5 van Activiteitenregeling
Een lekbak als bedoeld in tabel 4.8 is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100% van de
daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten.

Tabel 4.8
Maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking in de verkoopruimte in liters
Nr. Soort verpakte gevaarlijke
stoffen en CMR-stoffen

Woon-, bijeenkomst-, onderwijs-,
cel-, gezondheidszorg- en/of
logiesfunctie(s) (van derden) boven
verkoopruimte

Geen woon-, bijeenkomst-,
onderwijs-, cel-,
gezondheidszorg- en/of
logiesfunctie(s) (van derden)
boven verkoopruimte1

Overige opslag
Opslag ADR
klasse 3 zonder situaties, waaronder
lekbak aanwezig ADR klasse 3 in of
boven lekbak

Opslag ADR
klasse 3
zonder lekbak
aanwezig

Overige opslag
situaties,
waaronder ADR
klasse 3 in of
boven lekbak

1.000

1.500

I

Gevaarlijke stoffen en CMRstoffen in verpakking, exclusief
III, maar inclusief II

500

II

ADR klasse 2 en 3 m.u.v.
gebruiksklare
ruitensproeiervloeistof met
vlampunt > 40°C

Verkoopruimte is brandcompartiment
300
2
met wbdbo tussen woon-,
bijeenkomst-, onderwijs-, cel-,
gezondheidszorg- en/of logiesfunctie(s)
(van derden) ≥ 60 minuten?

750

Nee

Ja

Nee

Ja

753

150

1503,4

3004

8004

III Verfproducten, die als
8.000
gevaarlijke stoffen volgens het
ADR, klasse 3 zijn aangewezen,
in metalen verpakking
1

Indien de verkoopruimte niet onder woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- en/of logiesfunctie(s)
(van derden) is gesitueerd gelden de maximale hoeveelheden per brandcompartiment.
2

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.

3

Opslag in een verkoopruimte zonder een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van minimaal 60
minuten is uitsluitend toegestaan als er sprake is van individuele consumentenverpakkingseenheden met een
inhoud van ten hoogste 5 liter.
4

De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in verpakking van ADR klasse 3 zoals hier genoemd, wordt in of boven een
lekbak geplaatst indien meer dan 5 liter aanwezig is op een stelling. De stelling is maximaal 1.35 meter breed en
kan bestaan uit meerdere schappen boven elkaar. Het aantal schappen is voor het hierboven bepaalde niet
relevant.
Artikel 4.9 lid 1 van Activiteitenregeling
Leidingen aangesloten op een verpakking met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen:
a.
b.
c.

zijn bovengronds vast aangelegd of in een daartoe speciaal aangelegde goot vast aangelegd;
zijn bestand tegen de daardoor getransporteerde stoffen en zijn vloeistofdicht uitgevoerd;
worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid.

AIM-sessie: A7tvh82sxh9

Pagina 29 van 67

Uw kenmerk: 190055

10-07-2019

Artikel 4.9 lid 2 van Activiteitenregeling
In elke aansluiting op verpakking met een inhoud van meer dan 200 liter gevaarlijke stoffen beneden het hoogste
vloeistofniveau, is zo dicht mogelijk bij de wand een afsluiter geplaatst. De afsluiter is zodanig uitgevoerd dat
duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.
Artikel 4.9 lid 3 van Activiteitenregeling
Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking product uit de
tank kan stromen, zijn voorzien van een anti-hevel voorziening.
Artikel 4.9a lid 1 van Activiteitenregeling
In afwijking van artikel 4.3 tot en met 4.9 zijn stationaire bovengrondse verpakkingen voor het opslaan van
afgetapte vloeibare brandstoffen bij een autodemontagebedrijf, met de daarbij behorende leidingen en
appendages, met een inhoud van ten hoogste 270 liter per verpakking, uitgevoerd en geïnstalleerd en worden
gerepareerd of vervangen en beoordeeld overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL
daartoe is gecertificeerd.
Artikel 4.9a lid 2 van Activiteitenregeling
Het opslaan van afgetapte vloeibare brandstoffen bij een autodemontagebedrijf in stationaire bovengrondse
verpakkingen met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS
30:
a.
b.
c.

de paragrafen 2.2 en 2.3;
de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6, 2.6.11 en 2.6.14, en
paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.9 indien het betreft inwendig gecoate verpakkingen die in
een brandwerende omkasting zijn geplaatst en ten minste eenmaal per jaar volledig worden geledigd.

Artikel 4.9a lid 3 van Activiteitenregeling
Een ruimte waarin verpakkingen als bedoeld in het eerste lid worden opgeslagen, bevindt zich niet op een
verdieping.
Artikel 4.9a lid 4 van Activiteitenregeling
Het gebruik van de verpakkingen waarin het opslaan, vullen en afleveren van afgetapte vloeibare brandstoffen bij
een autodemontagebedrijf plaatsvindt in stationaire bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende
leidingen en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:
a.
b.
c.

voorschrift 3.2.4;
de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en
de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.
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Artikel 4.9a lid 5 van Activiteitenregeling
Voor stationaire bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende leidingen en appendages gelden de
keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 4.9a.

Tabel 4.9a
(Her)keuringstermijnen voor bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende leidingen en
appendages voor vloeistoffen van PGS-klasse 2 tot en met PGS-klasse 4
Staal enkelwandig in gecertificeerde
opvangbak

Eerste (her)keuring

Volgende
herkeuring

Zonder coating of niet volledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of
BRL K779

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en
BRL K779

20 jaar

20 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectiepotsysteem Eerste (her)keuring

Volgende
herkeuring

Zonder coating of niet volledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of
BRL K779

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en
BRL K779

20 jaar

20 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectie
overeenkomstig BRL K910

Eerste (her)keuring

Volgende
herkeuring

Jaarlijkse controle van het
lekdetectiesysteem

Jaarlijkse controle
van het
lekdetectiesysteem

Zonder coating of niet volledig gecoat

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of
BRL K779

20 jaar

20 jaar

Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 en
BRL K779

20 jaar

20 jaar

Kunststof enkelwandig in gecertificeerde
opvangbak

Eerste (her)keuring

Volgende
herkeuring

15 jaar

15 jaar

Eerste (her)keuring

Volgende
herkeuring

Jaarlijkse controle van het
lekdetectiesysteem

Jaarlijkse controle
van het
lekdetectiesysteem

20 jaar

20 jaar

Kunststof dubbelwandig met lekdetectie
overeenkomstig BRL K910

Artikel 4.9b lid 1 van Activiteitenregeling
De ruimte waarin de verpakkingen, bedoeld in het eerste lid van artikel 4.9a, zijn opgesteld voldoet aan het
bepaalde bij of krachtens het tweede tot en met het tiende lid.
Artikel 4.9b lid 2 van Activiteitenregeling
De WBDBO van een ruimte waarin de verpakkingen zijn opgesteld naar een andere ruimte en van een andere
ruimte naar een ruimte waarin de verpakkingen zijn opgesteld bedraagt ten minste 60 minuten.

AIM-sessie: A7tvh82sxh9

Pagina 31 van 67

Uw kenmerk: 190055

10-07-2019

Artikel 4.9b lid 3 van Activiteitenregeling
De wanden, het dak en de draagconstructie van de ruimte waarin de verpakkingen, bedoeld in het eerste lid van
artikel 4.9a, zijn opgesteld, bezitten een brandwerendheid van ten minste 60 minuten.
Artikel 4.9b lid 4 van Activiteitenregeling
De ruimte vormt een vloeistofdichte lekbak met een inhoud van ten minste 300 liter.
Artikel 4.9b lid 5 van Activiteitenregeling
De ruimte mag slechts door deskundig personeel geopend en betreden worden.
Artikel 4.9b lid 6 van Activiteitenregeling
De ruimte heeft doorvoeringen van de stortleiding, de leegzuigleiding en de ontluchtingsleiding, die aan de
bovenzijde van de ruimte worden geprojecteerd.
Artikel 4.9b lid 7 van Activiteitenregeling
De peilleiding heeft geen doorvoering door de wand.
Artikel 4.9b lid 8 van Activiteitenregeling
De beveiligingscomponenten zoals brandsmeltkleppen en detonatiebeveiligingen zijn direct aan de buitenzijde van
de ruimte bevestigd.
Artikel 4.9b lid 9 van Activiteitenregeling
De ruimte is met een potentiaal vereffening aangesloten aan de buitenzijde van de ruimte en is doorgelust aan het
frame van de verpakkingen met de natuurlijk aanwezige metallische verbinding.
Artikel 4.9b lid 10 van Activiteitenregeling
Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de situering van de verpakkingen, bedoeld
in artikel 4.9a.
Artikel 4.10 lid 1 van Activiteitenregeling
Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en
vloeibare CMR-stoffen in verpakking vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak.
Artikel 4.10 lid 2 van Activiteitenregeling
Indien de opslag, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt in gesloten verpakking, die voldoet aan de daartoe gestelde
eisen van de ADR of anderszins deugdelijk is, kan deze activiteit ook plaatsvinden boven een andere
bodembeschermende voorziening .
Artikel 4.10 lid 3 van Activiteitenregeling
Het opslaan van vaste gevaarlijke stoffen in verpakking, vaste bodembedreigende stoffen in verpakking en vaste
CMR-stoffen in verpakking vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening.
Artikel 4.10 lid 4 van Activiteitenregeling
Het opslaan van een werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen als bedoeld in voorschrift 3.1.3 van PGS 15 of
bodembedreigende stoffen vindt plaats in een deugdelijke en gesloten verpakking die bestand is tegen de
desbetreffende stof.
Artikel 4.10 lid 5 van Activiteitenregeling
In afwijking van het derde lid vindt het opslaan van vaste gevaarlijke afvalstoffen waaruit vloeibare
bodembedreigende stoffen kunnen lekken, niet zijnde stukgoederen, plaats in een deugdelijke en gesloten
verpakking of boven een lekbak.
Artikel 4.10 lid 6 van Activiteitenregeling
Het opslaan van een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen van meer dan 50 liter vindt plaats boven een lekbak.
Deze lekbak is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100% van de daarboven opgeslagen
vloeistoffen bevatten.
Artikel 4.10a lid 1 van Activiteitenregeling
Het boven een oppervlaktewaterlichaam opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, CMR-stoffen in verpakking
en bodembedreigende stoffen in verpakking vindt plaats boven een voorziening die zich rondom of onder de
opgeslagen stoffen bevindt en de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen kan opvangen.
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Artikel 4.10a lid 2 van Activiteitenregeling
Op de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2.4 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4.10a lid 3 van Activiteitenregeling
Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en vloeibare bodembedreigende stoffen die
boven een oppervlaktewaterlichaam bovendeks aanwezig zijn, zijn aan de buitenkant schoon en goed gesloten of
staan opgesteld boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en in staat is de bij
normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen en zodanig is uitgevoerd dat er geen
hemelwater op of in terecht kan komen.
Artikel 4.10a lid 4 van Activiteitenregeling
Gevaarlijke stoffen in verpakking, CMR-stoffen in verpakking en bodembedreigende stoffen in verpakking die
boven een oppervlaktewaterlichaam bovendeks aanwezig zijn, staan opgesteld boven een doelmatig fysieke
voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met daarop afgestemde maatregelen te
voorkomen dat deze stoffen in een oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken. Artikel 2.3, tweede tot en met het
achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.
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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 emissie-eisen 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 NEN-EN-ISO 17294-2 ten aanzien van arseen, barium, berylium, boor, cadmium, chroom,
cobalt, ijzer, koper, molybdeen, nikkel, lood, seleen, tin, titaan, uranium, vanadium, zilver en zink, waarbij de
ontsluiting van de elementen plaats vindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1;
NEN-EN-ISO 12846 ten aanzien van kwik;
NEN-EN-ISO 14403-1 of NEN-EN-ISO 14403-2 ten aanzien van vrij cyanide in afvalwater;
NEN-EN-ISO 15680 ten aanzien van benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naftaleen;
NEN 6401 ten aanzien van vluchtige organohalogeenverbindingen;
NEN-EN-ISO 6468 ten aanzien van aromatische organohalogeenverbindingen;
NEN-EN-ISO 10301 ten aanzien van chlooretheen (vinylchloride), dichloormethaan, tetrachlooretheen (PER),
tetrachloormethaan, trichlooretheen, trichloormethaan, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,2dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, trans-1,2-dichlooretheen 1,1,1-trichloorethaan en 1,1,2trichloorethaan;
NEN 6676 ten aanzien van extraheerbare organohalogeenverbindingen;
NEN-EN-ISO 9377-2 ten aanzien van olie;
NEN-EN-ISO 17993 ten aanzien van polycyclische aromatische koolwaterstoffen;
ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2 ten aanzien van het biochemisch zuurstof verbruik;
NEN 6633 ten aanzien van het chemisch zuurstof verbruik;
NEN-EN-ISO 13395 ten aanzien van nitrietstikstof en nitraatstikstof;
NEN-ISO 5663 of NEN 6646 ten aanzien van organisch stikstof (Kjeldahlstikstof);
NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1:2013 ten aanzien van ammoniumstikstof;
NEN-ISO 5813 of NEN-EN-ISO 5814 ten aanzien van het zuurstofgehalte;
NEN-EN 872 ten aanzien van onopgeloste stoffen;
NEN-EN-ISO 15681-1 en NEN-EN-ISO 15681-2 ten aanzien van fosfor totaal;
NEN 6414 ten aanzien van temperatuur;
NEN-ISO 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 emissie-eisen voor het
lozen wordt uitgevoerd volgens NEN 6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NENEN-ISO 5667-3. 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.

AIM-sessie: A7tvh82sxh9

Pagina 36 van 67

Uw kenmerk: 190055

10-07-2019

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 half-open 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.

AIM-sessie: A7tvh82sxh9

Pagina 38 van 67

Uw kenmerk: 190055

10-07-2019

Activiteit: Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en
B 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 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 emissie-eisen 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 2.4 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 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 2.5 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 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.

AIM-sessie: A7tvh82sxh9

Pagina 41 van 67

Uw kenmerk: 190055

10-07-2019

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 emissie-eisen
dan wel een op grond van artikel 2.7, eerste lid, gestelde eis ten aanzien van stoffen waarvoor in de artikelen
3.38, 3.43, 4.21, 4.23, 4.27, 4.29, 4.33 tot en met 4.35, 4.40 tot en met 4.42, 4.44 tot en met 4.46, 4.50, 4.54,
4.54a, 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 emissie-eisen.

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): NEN-EN 14792;
stikstofoxiden (NOx) continumeting: NEN-ISO 10849;
zwaveldioxide (SO2): NEN-EN 14791;
onverbrande koolwaterstoffen (CxHy): NEN-EN 12619;
totaal stof: NEN-EN 13284-1 of NEN-EN 13284-2;
zuurstof (O2): NEN-EN 14789;
chroom VI -verbindingen: ISO 16740;
zware metalen: NEN-EN 14385;
zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3;
waterstoffluoride: NEN-ISO 15713;
ammoniak: NEN 2826;
individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649;
dioxines en furanen: NEN-EN 1948 deel 1,2 en 3;
kwik: NEN-EN 13211;
waterdamp: NEN-EN 14790;
debiet: NEN-EN-ISO 16911 deel 1 en 2;

meetlocatie, monstername en rapportage van de stoffen, genoemd onder a: NEN-EN 15259.
kwaliteitsborging van continue metingen: NEN-EN 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 half-uursgemiddelde 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 NEN-EN
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.

NEN-EN 14792:2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van
massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx) – Referentiemethode – Chemiluminescentie, december 2005;
NEN-EN 14 791, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de
massaconcentratie aan zwaveldioxide – Referentiemethode, november 2005;
NEN-EN 14 789, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de
volumeconcentratie van zuurstof (O2) – Referentiemethode – Paramagnetisme, november 2005,
respectievelijk
NEN-EN 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 bodembedreigende activiteiten
Artikel 2.8b lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die:
a.
b.

een inrichting type A of een inrichting type B drijft of een inrichting type C waartoe een IPPC-installatie
behoort, of
een inrichting type C drijft waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover binnen de inrichting activiteiten
worden verricht waarop hoofdstuk 3 van toepassing is.

Artikel 2.8b lid 2 van Activiteitenbesluit
Voor zover het betreft een inrichting type C waartoe een IPPC-installatie behoort, is in afwijking van het eerste lid,
onder a, artikel 2.11, eerste lid, niet van toepassing.
Artikel 2.9 lid 1 van Activiteitenbesluit
Indien in een inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht worden bodembeschermende
voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt
gerealiseerd.
Artikel 2.9 lid 2 van Activiteitenbesluit
De bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen voldoen aan de bij ministeriële
regeling gestelde eisen in verband met de goede werking van die voorzieningen en maatregelen, en omtrent de
controle van die eisen alsmede aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen in verband met de mogelijkheid om
bodemverontreiniging te kunnen signaleren.
Artikel 2.9 lid 3 van Activiteitenbesluit
In de bij ministeriële regeling te bepalen gevallen zendt degene die de inrichting drijft de resultaten van het
onderzoek in verband met de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren, bedoeld in het tweede
lid, aan het bij die regeling aangegeven bestuursorgaan.
Artikel 2.9a lid 1 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 2.9 kan het bevoegd gezag op aanvraag bij maatwerkvoorschrift bepalen dat een
aanvaardbaar bodemrisico wordt gerealiseerd, indien:
a.
b.

voor 1 januari 2008 binnen een inrichting een bodembedreigende activiteit werd uitgevoerd, of
tot het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan, binnen een inrichting een
bodembedreigende activiteit werd uitgevoerd en voor die inrichting een vergunning in werking en
onherroepelijk was.

Artikel 2.9a lid 2 van Activiteitenbesluit
Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden gesteld indien het realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico redelijkerwijs niet kan worden gevergd en is voldaan aan het derde lid.
Artikel 2.9a lid 3 van Activiteitenbesluit
Bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt een plan van aanpak gevoegd, waarin ten minste is vastgelegd:
a.
b.
c.
d.

de wijze waarop het monitoringssysteem wordt uitgevoerd;
de bodemkwaliteit op dat moment, zoals die is onderzocht en vastgelegd door een persoon of een instelling
die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit;
de wijze waarop en de termijn waarbinnen eventueel optredende verontreiniging of aantasting van de bodem
wordt hersteld door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het
Besluit bodemkwaliteit;
de kosten die daarvoor worden geraamd en de wijze waarop hiervoor financiële zekerheid wordt gesteld.

Artikel 2.9a lid 4 van Activiteitenbesluit
Het plan van aanpak, bedoeld in het derde lid, waarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd maakt deel uit van
het maatwerkvoorschrift.
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Artikel 2.9a lid 5 van Activiteitenbesluit
Onder een aanvaardbaar bodemrisico als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: een situatie als bedoeld in de
NRB waarin een bodemrisico aanvaardbaar is gemaakt middels een monitoringssysteem en door het anticiperen
op het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van eventueel optredende verontreiniging of aantasting van
de bodem.
Artikel 2.9a lid 6 van Activiteitenbesluit
Het monitoringssysteem als bedoeld in het derde en vijfde lid voldoet aan bijlage 3 van deel 3 van de NRB en
wordt uitgevoerd door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit
bodemkwaliteit.
Artikel 2.11 lid 1 van Activiteitenbesluit
Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht, wordt uiterlijk binnen drie maanden na
oprichting van de inrichting, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit toegestuurd
aan het bevoegd gezag.
Artikel 2.11 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar de
bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting
verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging
van de bodem die kan of is ontstaan door een bodembedreigende activiteit.
Artikel 2.11 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit is verricht wordt uiterlijk binnen zes maanden na
beëindiging van de inrichting of de IPPC-installatie of na beëindiging van het opslaan van vloeibare brandstof,
afgewerkte olie of pekel in een ondergrondse opslagtank, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar
de bodemkwaliteit toegezonden aan het bevoegd gezag. In dit rapport wordt ten minste vermeld:
a.
b.
c.
d.
e.

de naam en adres van degene die het onderzoek heeft verricht;
de wijze waarop het onderzoek is verricht;
de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigende stoffen en de herkomst daarvan;
de mate waarin de bodemkwaliteit is gewijzigd ten opzichte van de situatie bij de oprichting of de verandering
van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
de wijze waarop en de mate waarin de bodemkwaliteit wordt hersteld als bedoeld in het vijfde lid.

Artikel 2.11 lid 4 van Activiteitenbesluit
De onderzoeken en rapporten, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, worden uitgevoerd onderscheidenlijk
opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit
bodemkwaliteit.
Artikel 2.11 lid 5 van Activiteitenbesluit
Indien uit het rapport, bedoeld in het derde lid, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is
aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na
toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot:
a.
b.

de situatie bij oprichting of verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit indien er geen rapport als bedoeld in
onderdeel a beschikbaar is.

Herstel vindt plaats voor zover dat met de beste beschikbare technieken redelijkerwijs haalbaar is.
Artikel 2.11 lid 6 van Activiteitenbesluit
Het herstel van de bodemkwaliteit als bedoeld in het vijfde lid geschiedt door een persoon of een instelling die
beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Artikel 2.11 lid 7 van Activiteitenbesluit
Degene die de inrichting drijft meldt de aanvang en de afronding van de werkzaamheden, bedoeld in het vijfde lid,
direct aan het bevoegd gezag.
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Artikel 2.11 lid 8 van Activiteitenbesluit
De onderzoeken, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, voldoen aan NEN 5740 en richten zich uitsluitend op
de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit
vormen of vormden en op de plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zullen plaatsvinden dan
wel hebben plaatsgevonden.
Artikel 2.11 lid 9 van Activiteitenbesluit
Een aanwezige vloeistofdichte vloer of verharding wordt ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid
of tweede lid, niet doorboord of anderszins aangetast.
Artikel 2.11 lid 10 van Activiteitenbesluit
Bij ministeriële regeling kunnen bodembedreigende activiteiten worden aangewezen waarop dit artikel geheel of
gedeeltelijk niet van toepassing is.
Artikel 2.1 lid 1 van Activiteitenregeling
Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding of
geomembraanbaksysteem is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen
normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond
van dat besluit.
Artikel 2.1 lid 2 van Activiteitenregeling
Het eerste lid is niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of verharding die niet inspecteerbaar is als
bedoeld in AS 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd
overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze. Het vijfde lid is daarop van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 2.1 lid 3 van Activiteitenregeling
De eerste beoordeling en goedkeuring vindt in afwijking van het eerste lid, plaats binnen zes jaar na aanleg, indien
de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens
het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning
op grond van dat besluit.
Artikel 2.1 lid 4 van Activiteitenregeling
Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt ten minste eens per zes jaar
beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid.
Artikel 2.1 lid 5 van Activiteitenregeling
Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor:
a.
b.

reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en geomembraanbaksysteem
overeenkomstig paragraaf 3.3 van deel 3 van de NRB, en
een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage 6 behorende bij AS
6700.

Artikel 2.1 lid 6 van Activiteitenregeling
Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt opnieuw beoordeeld en
goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid, indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, bedoeld
in het vijfde lid, niet of niet overeenkomstig dat lid is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd
gebrek niet is gerepareerd.
Artikel 2.1 lid 7 van Activiteitenregeling
Het eerste lid is niet van toepassing op een geomembraanbaksysteem dat voor 1 december 2001 is aangelegd en
voldoet aan de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.

de toegepaste folie is productbestendig, is gemaakt van hoge dichtheid polyetheen (HDPE) of folie van een
gelijkwaardige kwaliteit, heeft een dikte van ten minste 1 mm en is gecertificeerd op grond van BRL K537;
voor het geomembraanbaksysteem is een legplan voorhanden met een aanduiding van de lasnaden en
doorvoeren, een Rol Testdata rapport, lasrapporten en een lasproefrapport;
iedere zes maanden vindt een visuele controle plaats van de verharding die zich boven het
geomembraanbaksysteem bevindt; bij constatering van een morsing van een grote hoeveelheid vloeibare
brandstoffen vindt binnen drie maanden een bemonstering plaats van de peilbuizen als bedoeld in artikel 2.2,
vierde lid.
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Artikel 2.2 lid 1 van Activiteitenregeling
Indien een geomembraanbaksysteem als bodembeschermende voorziening is toegepast, waarop op grond van
artikel 6.2 het eerste lid van artikel 2.1 niet van toepassing is, worden twee grondwaterpeilbuizen geïnstalleerd
overeenkomstig paragraaf 1.3 van bijlage 3 van deel 3 bij de NRB zodat bodemverontreiniging door vloeibare
brandstoffen kan worden gesignaleerd.
Artikel 2.2 lid 2 van Activiteitenregeling
Indien stoffen als bedoeld in artikel 3.29 van het besluit worden opgeslagen in een ondergrondse opslagtank of
betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt, wordt per opslagtank of constructie ten minste één
grondwaterpeilbuis geïnstalleerd overeenkomstig paragraaf 1.3 van bijlage 3 bij deel 3 van de NRB. Indien er
meerdere opslagtanks of constructies zijn, wordt per groep van drie opslagtanks of constructies, die binnen tien
meter van elkaar zijn gelegen, ten minste één grondwaterpeilbuis geïnstalleerd.
Artikel 2.2 lid 3 van Activiteitenregeling
Het tweede lid is niet van toepassing op een ondergrondse opslagtank, die:
a.
b.

dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand, of
in een afgedekte betonnen bak is geplaatst met een systeem voor lekdetectie in deze bak die zich onder de
opslagtank bevindt.

Het systeem voor lekdetectie voldoet en wordt ten minste eenmaal per jaar beoordeeld en goedgekeurd
overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon
of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
Artikel 2.2 lid 4 van Activiteitenregeling
De grondwaterpeilbuizen als bedoeld in het eerste en tweede lid, worden zo vaak als de omstandigheden daartoe
aanleiding geven, doch ten minste eens per jaar bemonsterd overeenkomstig NEN 5744. Bij bemonstering
van grondwaterpeilbuizen bij een ondergrondse opslagtank met vloeibare brandstof of afgewerkte olie worden de
monsters onderzocht op aanwezigheid van minerale oliecomponenten overeenkomstig NEN-EN-ISO 9377-2,
vluchtige aromaten (BETX) volgens NEN-EN-ISO 15680 en, voor zover er sprake is van de opslag van lichte olie,
tevens op MTBE en ETBE door een laboratorium, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het
Besluit bodemkwaliteit. Bij bemonstering van grondwaterpeilbuizen bij de opslag van pekel in een ondergrondse
opslagtank of betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt, worden de monsters op
aanwezigheid van chloride onderzocht overeenkomstig NEN-EN-ISO 15682 door een laboratorium, dat daartoe
beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Bij bemonstering van grondwaterpeilbuizen
bij een ondergrondse opslagtank met stoffen waarvoor geen NEN of ISO is vastgesteld voor het onderzoek naar
de aanwezigheid daarvan, worden de monsters onderzocht volgens een methode die daarvoor geschikt is.
Artikel 2.2 lid 5 van Activiteitenregeling
De installatie van een grondwaterpeilbuis als bedoeld in het eerste en tweede lid, en de bemonstering als bedoeld
in het vierde lid, vinden plaats door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit
bodemkwaliteit.
Artikel 2.2 lid 6 van Activiteitenregeling
Degene die de inrichting drijft, zendt de gegevens van de bemonstering en analyse van de grondwaterpeilbuizen
ten aanzien van de stoffen MTBE en ETBE, bedoeld in het vierde lid, terstond door aan het bestuursorgaan,
bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet bodembescherming, indien:
a.
b.

de geanalyseerde waarde van de MTBE- of ETBE-verontreiniging hoger is dan 1 microgram per liter, voor
zover de inrichting is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied;
de geanalyseerde waarde van de MTBE- of ETBE-verontreiniging hoger is dan 15 microgram per liter, voor
zover de inrichting is gelegen buiten een grondwaterbeschermingsgebied.

Artikel 2.2 lid 7 van Activiteitenregeling
Het eerste tot en met het zesde lid, zijn niet van toepassing ten aanzien van inrichtingen waar de gemiddeld
laagste grondwaterstand zich meer dan vijf meter beneden het maaiveld bevindt. Indien deze inrichting echter is
gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied is er een systeem voor lekdetectie aanwezig dat voldoet en dat ten
minste eenmaal per jaar wordt beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit
bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een
erkenning op grond van dat besluit.
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Artikel 2.3 lid 1 van Activiteitenregeling
Dit artikel is slechts van toepassing indien binnen de inrichting een vloeistofkerende voorziening is toegepast als
bodembeschermende voorziening, tenzij in deze regeling anders is bepaald.
Artikel 2.3 lid 2 van Activiteitenregeling
De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt in eenduidige
bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd.
Artikel 2.3 lid 3 van Activiteitenregeling
In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het tweede lid is ten minste aangegeven op
welke wijze:
a.
b.
c.

de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin
vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd;
er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en
lekkages plaatsvinden, en
is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.

Artikel 2.3 lid 4 van Activiteitenregeling
Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de inrichting bodembedreigende
activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het
tweede lid, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op
eenvoudige wijze kennis kan nemen.
Artikel 2.3 lid 5 van Activiteitenregeling
De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig plaats dat
vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.
Artikel 2.3 lid 6 van Activiteitenregeling
Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het
tweede lid, verholpen en opgeruimd.
Artikel 2.3 lid 7 van Activiteitenregeling
Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne procedures en
werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem
binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen,
geïnstrueerd personeel aanwezig is.
Artikel 2.3 lid 8 van Activiteitenregeling
Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties genomen
na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging, worden
opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het bevoegd gezag.
Artikel 2.4 lid 1 van Activiteitenregeling
Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat:
a.
b.

gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen
worden opgeruimd;
er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening
wordt verwijderd.

Artikel 2.4 lid 2 van Activiteitenregeling
Een bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare
bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.
Artikel 2.4 lid 3 van Activiteitenregeling
Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen, heeft
een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met
dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.
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Artikel 2.5 van Activiteitenregeling
De bij deze regeling gestelde regels, die tot doel hebben te voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico, zijn
niet van toepassing op een bodembedreigende activiteit waarvoor het bevoegd gezag op grond van artikel 2.9a
van het besluit met een maatwerkvoorschrift heeft bepaald dat een aanvaardbaar bodemrisico kan worden
gerealiseerd.
Artikel 2.6 lid 1 van Activiteitenregeling
Indien bij of krachtens het besluit verplichtingen gelden met betrekking tot:
a.

b.

c.
d.

het uitvoeren van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan bodembeschermende
voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en daarbij behorende leidingen, appendages en kathodische
bescherming, installaties of onderdelen van installaties, worden de resultaten daarvan ten minste tot aan het
beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of beoordeling maar ten
minste gedurende drie jaar binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of
op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld;
het aanleggen of installeren van bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en daarbij
behorende leidingen, appendages en kathodische bescherming, installaties of onderdelen van installaties,
worden de bewijzen van gecertificeerde aanleg en installatie binnen de inrichting bewaard en ter inzage
gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld;
het uitvoeren van bodem- en grondwateronderzoek, worden de resultaten van dat onderzoek binnen de
inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd gezag te
stellen termijn beschikbaar gesteld;
het stellen van financiële zekerheid, wordt het schriftelijk bewijsstuk als bedoeld in artikel 2.25 en 2.26 van het
besluit binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het
bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld.

Artikel 2.6 lid 2 van Activiteitenregeling
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder beschikbaar zijn en ter inzage houden mede verstaan: digitaal
beschikbaar zijn en via elektronische weg ter inzage houden.
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Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing
Artikel 2.14c van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.
Artikel 2.15 lid 1 van Activiteitenbesluit
Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of
minder.
Artikel 2.15 lid 2 van Activiteitenbesluit
Degene die de inrichting drijft rapporteert uiterlijk op 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd
gezag welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.
Artikel 2.15 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien andere maatregelen zijn uitgevoerd dan de maatregelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen, voor
zover deze op de inrichting van toepassing zijn, worden deze maatregelen in de rapportage omschreven.
Artikel 2.15 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gefaseerde uitvoering van de verplichting, bedoeld in het
eerste lid, toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische omstandigheden van de
inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per maatregel een redelijke termijn vast waarbinnen die maatregel moet
zijn uitgevoerd.
Artikel 2.15 lid 5 van Activiteitenbesluit
Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting
drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is
dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om binnen een door het bevoegd
gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt
voldaan.
Artikel 2.15 lid 6 van Activiteitenbesluit
Indien uit het onderzoek, bedoeld in het vijfde lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt degene die
de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen
redelijke termijn.
Artikel 2.15 lid 7 van Activiteitenbesluit
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar
kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan
brandstoffen.
Artikel 2.15 lid 8 van Activiteitenbesluit
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een inrichting waarop de verboden, bedoeld in artikel 16.5 van
de wet, betrekking hebben en op een inrichting als bedoeld in artikel 15.51, eerste lid, van de wet.
Artikel 2.15 lid 9 van Activiteitenbesluit
Het tweede lid is niet van toepassing op degene die de inrichting drijft die is toegetreden tot de meerjarenafspraak
energie-efficiëntie.
Artikel 2.15 lid 10 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid rapporteert degene die een inrichting drijft, die op 1 januari 2019 nog niet was
opgericht, voor de eerste maal uiterlijk een jaar na oprichting van de inrichting.
Artikel 2.15 lid 11 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid rapporteert degene die een inrichting drijft, die onderdeel uitmaakt van een
onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is, als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de richtlijn
energie-efficiëntie, voor de eerste maal uiterlijk op 5 december 2019.
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Artikel 2.16 van Activiteitenregeling
Aan artikel 2.15, eerste lid, van het besluit wordt, voor de in bijlage 10 aangewezen typen van energiebesparende
maatregelen en aangewezen activiteiten, door degene die de inrichting drijft in ieder geval voldaan indien alle
maatregelen per aangewezen type en per aangewezen activiteit zijn getroffen voor de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort.
Artikel 2.16a van Activiteitenregeling
De rapportage, bedoeld in artikel 2.15, tweede lid, van het besluit wordt ingediend met gebruikmaking van een
formulier dat door de Minister van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar wordt gesteld.
Artikel 2.16b lid 1 van Activiteitenregeling
De rapportage bedoeld in artikel 2.15, tweede lid, van het besluit bevat in ieder geval:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

een aanduiding, het nummer waaronder de onderneming geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel en
het adres van de inrichting waar de rapportage betrekking op heeft;
de onderneming waar de inrichting onderdeel van uitmaakt;
de contactgegevens van degene die de inrichting drijft en degene die de rapportage voor de inrichting indient;
indien de inrichting valt binnen een van de bedrijfstakken, opgenomen in bijlage 10, de bedrijfstak waar de
inrichting binnen valt;
het energieverbruik van de inrichting:
1°. inclusief energie die door de inrichting zelf wordt opgewekt en gebruikt;
2°. gemeten over een heel kalenderjaar;
3°. aan de hand van recente gegevens;
4°. in kilowattuur (kWh) elektriciteit en kubieke meter (m3) aardgasequivalent;
de randvoorwaarden, omschreven bij de maatregelen in bijlage 10, waar de inrichting niet aan voldoet.

Artikel 2.16b lid 2 van Activiteitenregeling
De maatregelen bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van het besluit zijn de maatregelen aangewezen in bijlage 10.
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Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B 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 2.12 lid 1 van Activiteitenbesluit
Onverminderd artikel 10.54a, eerste lid, van de Wet milieubeheer is het verboden voorafgaand aan het
afvalstoffenbeheer gevaarlijke afvalstoffen te mengen, daaronder mede begrepen het verdunnen, met andere
categorieën van afvalstoffen of met andere stoffen of materialen.
Artikel 2.12 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, die binnen de inrichting zijn ontstaan, te mengen
met andere categorieën van afvalstoffen, indien het gescheiden houden en gescheiden afgeven redelijkerwijs kan
worden gevergd.
Artikel 2.12 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, afkomstig van buiten de inrichting, te mengen met
andere categorieën van afvalstoffen.
Artikel 2.12 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing op het mengen van gevaarlijke afvalstoffen met afvalstoffen, niet zijnde
gevaarlijke afvalstoffen, voor zover het mengen bij ministeriële regeling is toegestaan.
Artikel 2.12 lid 5 van Activiteitenbesluit
Het derde lid is niet van toepassing voor zover het mengen is toegestaan op grond van een omgevingsvergunning.
Artikel 2.13 van Activiteitenbesluit
Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of
andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25
meter van de inrichting.
Artikel 2.14 van Activiteitenbesluit
Indien binnen een inrichting een afvalstof zijnde metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips als
grondstof wordt ingezet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten of onderdelen daarvan
bestaande uit metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips en de eigenschappen van de
afvalstof afwijken van de gangbare grondstof kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen om nadelige
gevolgen voor het milieu die kunnen ontstaan door het afwijken van de eigenschappen, te voorkomen of voor zover
dat niet mogelijk is te beperken.
Artikel 2.14a lid 1 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen te verbranden.
Artikel 2.14a lid 2 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten.
Artikel 2.14a lid 3 van Activiteitenbesluit
Het tweede lid geldt niet voor het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond of baggerspecie, waarop
het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is.
Artikel 2.14a lid 4 van Activiteitenbesluit
Het tweede lid geldt niet voor het lozen op of in de bodem.
Artikel 2.14a lid 5 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaren op te slaan.
Artikel 2.14a lid 6 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering langer dan een jaar op te slaan.
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Artikel 2.14a lid 7 van Activiteitenbesluit
Uiterlijk binnen acht weken na de beëindiging van de inrichting worden de daarin aanwezige afvalstoffen uit de
inrichting afgevoerd.
Artikel 2.14a lid 8 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen te verdichten, tenzij:
a.
b.

het geen gevaarlijke afvalstof betreft, en
het verdichten geen belemmering vormt voor de nascheiding of recycling.

Artikel 2.14b lid 1 van Activiteitenbesluit
Indien binnen een inrichting afvalstoffen worden op- of overgeslagen of verwerkt die worden ingezameld bij of
afgegeven door een andere persoon dan degene die de inrichting drijft, is binnen de inrichting een actuele
beschrijving aanwezig van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen, die nodig zijn
voor een doelmatig beheer van die afvalstoffen.
Artikel 2.14b lid 2 van Activiteitenbesluit
De beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit het oogpunt van
doelmatig beheer van afvalstoffen verschillende procedures worden gehanteerd en omvat per onderscheiden
groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen:
a.
b.
c.
d.

het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, voor zover dit gevolgen heeft voor de
acceptatie en controle;
de eisen die degene die de inrichting drijft, stelt aan de manier waarop de afvalstoffen worden aangeboden;
de manier waarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst, en
de manier waarop de afvalstoffen die op een milieuhygiënisch relevante manier afwijken van wat gangbaar is
voor de categorie, worden behandeld.

Artikel 2.14b lid 3 van Activiteitenbesluit
Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat:
a.
b.

de procedures van acceptatie en controle, bedoeld in het eerste lid, binnen de inrichting in acht worden
genomen, en
de afvalstoffen binnen de inrichting uitsluitend worden ingenomen voor zover die procedures worden
nageleefd.

Artikel 2.14b lid 4 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen bij maatwerkvoorschrift eisen
stellen aan de invulling van de procedures, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 2.15a van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.
Artikel 2.16a van Activiteitenbesluit
Tot het tijdstip waarop artikel 2.16 in werking treedt, is artikel 2.1, vierde lid, van toepassing op het vervoer van de
eigen werknemers van en naar de inrichting.
Artikel 2.16b van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.
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Artikel 2.17 lid 1 van Activiteitenbesluit
Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door
de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden
en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt
dat:
a.

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

Tabel 2.17a
07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

b.
c.
d.

e.

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet
van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de
gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen
uitvoeren van geluidsmetingen;
de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het
terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door
een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden
voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een
gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van
het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in
artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
1°.
2°.

f.
g.

als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te
worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;

de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten; en
de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein.

Artikel 2.17 lid 2 van Activiteitenbesluit
Indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein gelden de waarden van het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17a ook op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting.
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Artikel 2.17 lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, dat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) op de in tabel
2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;
de in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax)
niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
de in tabel 2.17c aangeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet van toepassing zijn,
indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren
of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
de in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen op de
grens van het terrein;
de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten, en
de in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein.

Tabel 2.17c
07.00-19.00
uur

19.00-23.00
uur

23.00-07.00
uur

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

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

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

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen op het
bedrijventerrein

75 dB(A)

70 dB(A)

65 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het
bedrijventerrein

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)
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Artikel 2.17 lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT) en het
maximaal geluidsniveau (LAmax, bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop
van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat:
a.
b.

de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die
tabel aangegeven waarden;
de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet
van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Tabel 2.17d
07:00–21:00 uur 21:00–07:00 uur

c.

d.
e.

f.

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

40 dB(A)

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

60 dB(A)

de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het
terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door
een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden
voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een
gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein de waarden van het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17d ook gelden op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de
inrichting, en
indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een afstand van 50 meter geen
gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein zijn gelegen,
de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17d gelden op een afstand van
50 meter vanaf de grens van de inrichting; en
de in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein.
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Artikel 2.17 lid 5 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische
activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf
dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, dat:
a.

voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en
toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e, niet meer bedragen dan de in
die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17e
06.00–19.00 uur 19.00–22.00 uur 22.00–06.00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

b.

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

voor het maximaal geluidsniveau (Lamax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en
toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en
losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de plaatsen
en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17f, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17f
06:00–19:00 uur 19:00–22:00 uur 22:00–06:00 uur
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

c.
d.
e.

f.

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waarden niet van toepassing zijn op
laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen
met beperkte snelheid;
de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden
indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren
of doen uitvoeren van geluidmetingen;
de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens
van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden
ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder,
slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in
een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de
grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als
bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
1°.
2°.

g.
h.

als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te
worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;

de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten, en
de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een
gezoneerd industrieterrein.
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Artikel 2.17 lid 6 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied
dat:
a.

b.

voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt
door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte
werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid
van de inrichting, de niveaus op de in tabel 2.17g genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan
de in die tabel aangegeven waarden;
de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17g opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax)
niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Tabel 2.17g
06:00–19:00 uur 19:00–22:00 uur 22:00–06:00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

c.
d.

e.

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

de in tabel 2.17g aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de
gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen
uitvoeren van geluidsmetingen;
de in tabel 2.17g aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het
terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door
een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden
voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een
gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
de in tabel 2.17g aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van
het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in
artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
1°.
2°.

f.
g.

als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te
worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;

de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten, en
de in tabel 2.17g aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein.

Artikel 2.17 lid 7 van Activiteitenbesluit
De waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) op de gevel van gevoelige gebouwen in de
tabellen 2.17e en 2.17g zijn niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een gebied waarvoor bij of
krachtens een gemeentelijke verordening regels zijn gesteld. In een dergelijk gebied bedraagt het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) niet meer dan de waarden die zijn opgenomen in die gemeentelijke
verordening.
Artikel 2.17 lid 8 van Activiteitenbesluit
Voor inrichtingen in een gebied als bedoeld in het zevende lid, bedragen de in de verordening vastgelegde
waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de waarden in tabel 2.17e en voor inrichtingen als bedoeld in het
zesde lid, bedragen de in de verordening vastgelegde waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de
waarden in tabel 2.17g.
Artikel 2.17 lid 9 van Activiteitenbesluit
Bij vaststelling van de waarden, bedoeld in het zevende lid, wordt in ieder geval rekening gehouden met het in het
gebied heersende referentieniveau. Indien voor inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, waarden worden
vastgelegd die hoger zijn dan de waarden in tabel 2.17g, wordt daarmee het in het gebied heersende
referentieniveau niet overschreden.
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Artikel 2.17a lid 1 van Activiteitenbesluit
De waarden op de gevel van gevoelige gebouwen en op de grens van gevoelige terreinen in tabel
2.17a onderscheidenlijk 2.17g worden met 5 dB(A) verhoogd indien tot het van toepassing worden van artikel 2.17
op een inrichting, op grond van een voorschrift als bedoeld in het derde lid hogere waarden golden.
Artikel 2.17a lid 2 van Activiteitenbesluit
Indien in een milieuvergunning die in werking en onherroepelijk was op het tijdstip genoemd in het op de inrichting
van toepassing geweest zijnde voorschrift, genoemd in het derde lid, lagere waarden dan de waarden, bedoeld
in het eerste lid, waren vastgesteld, zijn die lagere waarden van toepassing.
Artikel 2.17a lid 3 van Activiteitenbesluit
De voorschriften, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn: voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit opslagen transportbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van bijlage 2 van het Besluit detailhandel- en
ambachtsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.7 van de bijlage van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit bouw- en houtbedrijven
milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van de bijlage van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, voorschrift
1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit voorzieningen- en installaties milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van bijlage 1 van
het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit inrichtingen voor
motorvoertuigen milieubeheer, voorschrift 3.2 van bijlage 2 van het Besluit tankstations milieubeheer, voorschrift
4.2.1 van bijlage 1 van het Besluit tandartspraktijken milieubeheer en voorschrift 1.1.3 van bijlage 2 van het
Besluit glastuinbouw.
Artikel 2.17a lid 5 van Activiteitenbesluit
Een gemeentelijke verordening als bedoeld in voorschrift 1.1.2 van de bijlage bij het Besluit landbouw
milieubeheer, zoals dat luidde tot 1 januari 2013, berust met ingang van die datum op artikel 2.17, zevende lid.
Artikel 2.17a lid 6 van Activiteitenbesluit
Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008 het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
van toepassing was, zijn de waarden uit artikel 2.17 niet van toepassing op de gevel van onderscheidenlijk in een
dienst- of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting.
Artikel 2.18 lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten
beschouwing:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting,
tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;
het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen
van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband
met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden;
het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale
vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen;
het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de buitenlucht
gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire inrichtingen;
het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening
regels zijn gesteld;
het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2., tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke
verordening regels zijn gesteld;
het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting
voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na
beëindiging van het onderwijs;
het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling
voor kinderopvang.

Artikel 2.18 lid 2 van Activiteitenbesluit
Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, wordt voor muziekgeluid geen
bedrijfsduurcorrectie toegepast.

AIM-sessie: A7tvh82sxh9

Pagina 62 van 67

Uw kenmerk: 190055

10-07-2019

Artikel 2.18 lid 3 van Activiteitenbesluit
Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten
beschouwing het geluid als gevolg van:
a.
b.
c.
d.

het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en
recreatieactiviteiten plaatsvinden;
het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;
laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van
producten bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid, voor zover dat ten hoogste een keer
in de genoemde periode plaatsvindt;
het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van
kasdekken bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid.

Artikel 2.18 lid 4 van Activiteitenbesluit
De maximale geluidsniveaus (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet
van toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien:
a.
b.

degene die de inrichting drijft aantoont dat het voor de betreffende inrichting in die periode geldende
maximale geluidsniveau (LAmax), niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en
het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is van
65dB(A).

Artikel 2.18 lid 5 van Activiteitenbesluit
Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels worden gesteld met
betrekking tot:
a.
b.

het ten gehore brengen van onversterkte muziek, en
het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2.

Artikel 2.18 lid 6 van Activiteitenbesluit
Bij het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) blijft het geluid veroorzaakt door het stomen
van grond met een installatie van derden buiten beschouwing.
Artikel 2.18 lid 7 van Activiteitenbesluit
Degene die een inrichting drijft, waar het stomen van grond plaatsvindt met een installatie van derden, treft
maatregelen of voorzieningen die betrekking hebben op:
a.
b.
c.

de periode waarin het grondstomen plaatsvindt;
de locatie waar de installatie wordt opgesteld, en
het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen binnen de inrichting.

Artikel 2.18 lid 8 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder dan wel voor zover dat niet mogelijk is
het tot een aanvaardbaar niveau beperken daarvan, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de maatregelen of
voorzieningen, bedoeld in het zevende lid.
Artikel 2.18 lid 9 van Activiteitenbesluit
Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van
toepassing was, en waarvoor voor muziekgeluid een bedrijfsduurcorrectie werd toegepast, kan het bevoegd gezag
bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het tweede lid niet van toepassing is voor de toetsing van geluidsniveaus
tussen 23.00 en 07.00 uur.
Artikel 2.18 lid 10 van Activiteitenbesluit
Indien op grond van het maatwerkvoorschrift, bedoeld in het negende lid, een bedrijfsduurcorrectie wordt
toegepast, is het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau gedurende de bedrijfstijd tussen 23.00 en 07.00 uur
niet hoger dan op grond van artikel 2.17 is toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur.
Artikel 2.19a lid 1 van Activiteitenbesluit
Tot de inwerkingtreding van artikel 2.19 zijn het tweede tot en met vierde lid van toepassing.
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Artikel 2.19a lid 2 van Activiteitenbesluit
Artikel 2.17 is niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een concentratiegebied voor horecainrichtingen of in een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven, dat bij of krachtens een
verordening als zodanig is aangewezen.
Artikel 2.19a lid 3 van Activiteitenbesluit
In een gebied als bedoeld in het tweede lid bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, veroorzaakt door
de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden
en activiteiten, in ieder geval niet meer:
a.
b.

dan de in artikel 2.17 bedoelde waarden op de gevel of, als dat hoger is, het in dat gebied heersende
referentieniveau;
dan de in tabel 2.19a aangegeven waarden binnen gevoelige gebouwen.

Tabel 2.19a
07.00–19.00 uur 19.00–23.00 uur 23.00–07.00 uur
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

Maximaal geluidsniveau

50 dB(A)

45 dB(A)

55 dB(A)

Artikel 2.19a lid 4 van Activiteitenbesluit
Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008 het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
van toepassing was, zijn de waarden uit dit artikel niet van toepassing op de gevel van onderscheidenlijk een
dienst- of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting.
Artikel 2.20 lid 1 van Activiteitenbesluit
In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, kan het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal
geluidsniveau LAmax vaststellen.
Artikel 2.20 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a,
2.19 dan wel 2.19a, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die
zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A)
wordt gewaarborgd.
Artikel 2.20 lid 3 van Activiteitenbesluit
De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker van deze gevoelige
gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.
Artikel 2.20 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats waar de waarden, bedoeld in de artikelen
2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, voor een inrichting gelden.
Artikel 2.20 lid 5 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting worden
aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen.
Artikel 2.20 lid 6 van Activiteitenbesluit
In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a kan het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in artikel 2.21,
andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax
vaststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking tot de duur van de activiteiten,
het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de
activiteit plaatsvindt.
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Artikel 2.20 lid 7 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen worden aangebracht en
welke gedragsregels in acht worden genomen ter beperking van het geluid als gevolg van werkzaamheden en
activiteiten bij een inrichting als bedoeld in artikel 2.17, vijfde lid.
Artikel 2.20 lid 8 van Activiteitenbesluit
De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid, is niet lager dan 40 dB(A) voor een
inrichting:
a.

b.

waarop tot het van toepassing worden van dit artikel op die inrichting, het Besluit opslag- en
transportbedrijven milieubeheer, het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer, het Besluit
horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, het
Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, het
Besluit jachthavens milieubeheer, het Besluit motorvoertuigen milieubeheer of het Besluit glastuinbouw van
toepassing was, en
die voor de inwerkingtreding van het in onderdeel a genoemde besluit dat van toepassing was, is opgericht.

Artikel 2.20 lid 9 van Activiteitenbesluit
De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid is niet lager dan 40 dB(A) voor een
inrichting waarop tot 1 januari 2008 het Besluit tankstations milieubeheer of het Besluit tandartspraktijken
milieubeheer van toepassing was.
Artikel 2.21 lid 1 van Activiteitenbesluit
De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20 zijn voor zover de naleving van deze
normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd, niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met de
viering van:
a.
b.

festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de
gemeente waarvoor de verordening geldt;
andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke
verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van inrichtingen kan verschillen en niet
meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar.

Artikel 2.21 lid 2 van Activiteitenbesluit
Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden verbonden aan de festiviteiten ter
voorkoming of beperking van geluidhinder.
Artikel 2.21 lid 3 van Activiteitenbesluit
Een festiviteit als bedoeld in het eerste lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur
plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag.
Artikel 2.22 lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel
2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van
ongevallenbestrijding, spoedeisende medische hulpverlening, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het
vrijmaken van de weg na een ongeval.
Artikel 2.22 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het treffen van technische en
organisatorische maatregelen ten aanzien van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van
ongevallenbestrijding, spoedeisende medische hulpverlening, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het
vrijmaken van de weg na een ongeval, indien dat bijzonder is aangewezen in het belang van het milieu.
Artikel 2.22a van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.
Artikel 2.23 lid 1 van Activiteitenbesluit
Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen alsmede de tot de inrichting toe
te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten, bedragen in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, met
uitzondering van geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten gelegen op een gezoneerd industrieterrein, niet meer
dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 2 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in
gebouwen» van de Stichting Bouwresearch Rotterdam, voor de gebouwfunctie wonen.
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Artikel 2.23 lid 2 van Activiteitenbesluit
De waarden gelden niet indien de gebruiker van de geluidsgevoelige ruimten of verblijfsruimten geen toestemming
geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen.
Artikel 2.23 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren en een andere
trillingsterkte toelaten. Deze trillingsterkte is niet lager dan de streefwaarden die zijn gedefinieerd voor de
gebouwfunctie wonen in de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» van de
Stichting Bouwresearch Rotterdam.
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.
Artikel 2.9 lid 1 van Activiteitenregeling
De categorieën van afvalstoffen, bedoeld in artikel 10.54a van de wet, zijn de categorieën in bijlage 11, ongeacht
het type inrichting.
Artikel 2.9 lid 2 van Activiteitenregeling
De categorieën van afvalstoffen, bedoeld in artikel 2.12, vijfde lid, van het besluit, zijn de categorieën in bijlage 11.
Artikel 2.9 lid 3 van Activiteitenregeling
Onverminderd het tweede lid worden verschillende soorten afvalwater waarvan het lozen bij of krachtens het
besluit op dezelfde wijze is toegestaan, gerekend tot dezelfde categorie.
Artikel 2.9 lid 4 van Activiteitenregeling
Het mengen van gevaarlijke afvalstoffen met niet gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 2.12, vierde lid, van het
besluit is toegestaan indien en voor zover de afvalstoffen behoren tot twee categorieën die in bijlage 11 zijn
aangeduid met hetzelfde nummer, daarbij onderscheiden met de aanduiding A en B.
Artikel 6.15 van Activiteitenregeling
De artikelen van deze regeling treden in werking met ingang van 1 januari 2008 met uitzondering van afdeling 2.2
en bijlage 1.
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