
Activiteitenbesluit
wijziging:

reparaties en
richtlijnen

Schakeldag 21 juni 2016
Suzanne Jens

Kenniscentrum InfoMil

Deze sessie gaat over:
de aankomende wijziging van

Activiteitenbesluit en -regeling.

Er wordt kort ingegaan op:

• de 4e tranche reparaties met de
inhoudelijke gevolgen;

• de verwijzing naar de ge-
actualiseerde PGS-en 9 en 23.
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Rijkswaterstaat

Waarom deze wijziging
• Geen beleidswijzigingen tot Omgevingswet
• Herstel foutjes in 4e tranche per 1-1-2016
• Actualisatie richtlijnen

Procedure
• Ter inzage: - maart-april 2016
• Boogde inwerkingtreding

- Reparaties 4e tranche: - zo snel mogelijk
- Richtlijnen: - 1 januari 2017
- Kleiduiven: - 1 juli 2017
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Wijziging Activiteitenbesluit en -regeling



Rijkswaterstaat

Bor bijlage 1: organische peroxiden

Aanleiding
• Ziekenhuizen in principe niet vergunningplichtig
• Desinfectiemiddelen bij ziekenhuizen ADR klasse 5.2

Wijziging
• Max 30 kg ADR klasse 5.2 voor desinfectie: algemene regels

(ook relevant voor andere bedrijven met reinigingsmiddelen)

Vindplaats
• Bor bijlage 1 categorie 4.4 onderdeel g
• AB art. 4.8: aanpassing werkingssfeer §4.1.5
• AR §4.1.5 à PGS 8 (geen wijzigingen)
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Rijkswaterstaat

Mor bijlage: BBT aanwijzing

Aanleiding / wijziging
• Actualisatie PGS richtlijnen

Vindplaats
Mor bijlage - BBT bij vergunningverlening:
• PGS 9:   Cryogene gassen
• PGS 12: Ammoniak opslag en verlading
• PGS 18: LPG depots
• PGS 19: Propaan en butaan opslag
• PGS 23: LPG vulstations voor flessen en ballonvaart
• PGS 25: aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen
Ø PGS 15 en PGS 31 niet
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Rijkswaterstaat

H1: definities
Aanleiding / wijziging
Actualisatie PGS richtlijnen

Vindplaats
• Wijziging allerlei richtlijnen 7x: AB art 1.1 / AR art 1.2
• Windturbine richtlijnen 4x: AR art 1.2 + overgangsrecht

§ NEN-EN-IEC 61400-1: windturbines met horizontale as
§ NEN-EN-IEC 61400-2: kleine windturbines (diameter <16 m)
§ NEN-EN-IEC 61400-3: windturbines op zee
§ NEN-EN-ISO 2813: niet-reflecterende verf

• PGS 9 - vullen gasflessen: AR art 4.20
• PGS 23 - vloeibare gassen tanks: AR art 3.71a
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Rijkswaterstaat

Norm onderwerp gebruik wijziging
NEN-EN 14214 kwaliteitscriteria vloeibare

brandstof
AB H1 Vervallen:

voegde niets toe bij
aanwijzing type A

NEN 6961 analyse watermonsters AR H2 Vervallen:
was dubbel geregeld

NPR-CEN/TS
13649

emissie gasvormige
organische componenten
van stationaire bronnen

AR H2 Vervangt NEN-EN
13649:
ook overgangsrecht

BRL 910 lekdetectie opslagtanks AR
H3/H4

Herzien

NTA 7379 monitoring emissies AR H5 Herzien

BRL 2307 toepassing AVI bodemas AR H5 Herzien

Richtlijn 94/63/EG beheersing VOS uitstoot
van benzinetankstations

AB H5 Verplaatst:
van H5 naar H1

H1: definities



Rijkswaterstaat

H2: zeer zorgwekkende stoffen

Aanleiding
1. Beperkende formulering maatwerkmogelijkheid:

“in het belang van de bescherming van het milieu”
2. Afwijken voor in Wm geregelde stoffen niet mogelijk

Wijziging
1. Minder strenge eisen “als milieubelang zich er niet tegen verzet”
2. Minder strenge emissie eisen mogelijk voor Wm stoffen

Vindplaats
1. AB art 2.4 lid 8: aanpassingen maatwerk formulering
2. AB art 2.4 lid 10: maatwerk lid 8 + 9 ook voor Wm stoffen
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Rijkswaterstaat

H3+4: tankstations

Aanleiding
• Verzoek van Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Wijziging
• Verplicht temperatuurgevoelig element vervalt voor diesel
• Blijft wel verplicht voor afleveren benzine zonder toezicht

Vindplaats
• AR art 3.21: motorvoertuigen wegverkeer
• AR art 4.91: overig ‘tuig’
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Rijkswaterstaat

H3: schietbanen
Aanleiding
Gelijkwaardigheidsverzoek ivm sportschieten

Wijziging
1. Terminologie in tabel: verduidelijkt voor sportschieten
2. Constructie binnenbanen: staal toegestaan + maatwerk
3. Geluid: invulling maatwerk met voorzieningen / gedragsregels

Vindplaats
1. AR tabel 3.110 + tabel 3.117a: kolomtitels verduidelijkt
2. AR art 3.110 + tabel 3.110: stalen zij-/dakplaten + maatwerk
3. AB art 3.160: maatwerk geluid aangevuld

AR bijlage 9 – rekenvoorschrift aangepast
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Rijkswaterstaat

H3: schietbanen tabel 3.110
Vuistvuurwapens

t/m .22: niet zwaarder dan
randvuurmunitie .22 LR

tot .45 tot .50

Schoudervuurwapens

t/m .22: niet zwaarder dan
randvuurmunitie .22 LR

tot .50

Overige vuurwapens met pistoolmunitie

tot .45 tot .50

Historische
vuistvuurwapens

Historische
schoudervuurwapens

Plafond/dak

- 50 mm beton
- 100 mm gasbeton
à 3 mm staalplaat

- 100 mm beton
- 150 mm gasbeton
à 5 mm staalplaat

- 200 mm beton
- 150 mm gasbeton

Zijwanden

- 50 mm kalkzand-
steen/metselwerk

- 50 mm beton
- 100 mm gasbeton
à 3 mm staalplaat

- 100 mm kalkzandsteen
of metselwerk

- 100 mm beton
- 150 mm gasbeton
à 5 mm staalplaat

- 200 mm beton
- 150 mm gasbeton



Rijkswaterstaat

H3: kleiduiven schieten
Aanleiding
• Vergunningplicht vervallen in 4e tranche
• Besluit kleiduiven schieten: ministeriële ontheffing voor topsport

Wijziging
• Intrekken Besluit en Regeling kleiduiven schieten
• Bodembescherming of samenstelling patronen/kleiduiven
• Uitgestelde inwerkingtreding met aanleg bodembescherming

Vindplaats
• AR tabel 3.116: max aanwezige stoffen
• AR art 3.116:    bodembescherming, afschermen,

opruimplicht, interne werkinstructie
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Rijkswaterstaat

H3: gasflessen vullen (PGS 23)
Aanleiding
• Herziene PGS 23 indeling: - type I: vullen van max. 5 uit 30 liter

- type II: vullen uit max. 150 liter
- type III: ballonvaarttanks

Wijzigingen
• Voorschriften in regeling:

- met vulpijpje (5 uit 30 l) à type I vulstation
- 5-12 uit 30-150 liter à type II vulstation + maatwerk
- brandblusser verplicht

Vindplaats
• AR §3.4.8
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Vergunningvrij:
type A in oude PGS 23 =

vullen van max. 12 uit 150 liter



Rijkswaterstaat

H4: opslagtank gekoelde gassen (PGS 9)

Aanleiding
• Herziene PGS 9: vloeibare zuurstof à cryogene gassen

Wijzigingen
• Algemeen: verwijzing alleen naar veiligheidseisen
• Opslag lucht:  geen veiligheid, niet meer geregeld
• Opslag argon, helium, koolzuur, stikstof: weinig wijzigingen
• Zuurstof:

- veiligheidsafstanden meestal kleiner (+ overgangsrecht)
- brandblusser bij het vulpunt

Vindplaats
• AR §4.1.3.2
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Rijkswaterstaat

H5: Vos emissies

Aanleiding
• Oude EU benzinerichtlijn (1994) minder streng dan Nl praktijk
• Geen strenger maatwerk mogelijk, afd. 2.3 niet bruikbaar
• Verzoeken uit praktijk

Wijziging
• Strengere eisen mogelijk met maatwerk

Vindplaats
• AB art 5.51: op-/overslag benzine
• AB art 5.50: op-/overslag vloeistoffen
• Mor aanwijzing BBT documenten: vervallen oplegnotities bij Brefs
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