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Van blusschuim lozen  
geen calamiteit maken
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Hier alweer de vierde en laatste InfoMil 
Perspectief van 2014! Dat deze editie net 
voor de feestdagen verschijnt, is geen 
toeval. We hopen dat u in deze periode de 
rust vindt om de artikelen op uw gemak 
door te nemen. 

Dit is opnieuw een Infomil Perspectief 
waarin we uiteenlopende onderwerpen voor 
het voetlicht brengen. Zoals het verhaal over 
houtkachels. Een onderwerp waar u als 
burger en professional misschien ook mee te 
maken heeft. Bent u dan ook bekend met de 
overlast die de houtkachels veroorzaken, en 
wat particulieren en overheden hieraan 
kunnen doen?  

Een ander artikel is van vooral industriële 
aard. Dat gaat over een meet- en 
monitoringsysteem om grip te krijgen op 
verwaaiende fijnstof. Interessante materie. 

Een derde artikel dat ik graag in dit 
voorwoord aanhaal, gaat over de uitwisseling 
van (milieu)gegevens tussen handhavende 
instanties. Aanleiding van dit artikel is dat 
meerdere omgevingsdiensten en milieu-
meld punten onlangs hun aansluiting op 
Inspectieview officieel hebben bevestigd. De 
uitwisseling van (milieu)gegevens tussen 
allerlei diensten kan op deze manier 
efficiënter en beter verlopen. Met als 
resultaat dat de handhaving op termijn 
slagvaardiger wordt. Goedwillende bedrijven 
zullen het effect in de vorm van minder 
controles of juist meer gebundelde controles 
gaan merken. Kwaadwillende bedrijven 
lopen de kans eerder tegen de lamp te lopen. 
Een goede ontwikkeling met het oog op 
keten handhaving.

Rest mij u veel leesplezier, fijne feestdagen 
en een goed 2015 toe te wensen. Tot volgend 
jaar! 

Hans van der Steen
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Lozen afvalwater bij calamiteitenoefeningen
Kun je als bedrijf zomaar alles lozen, zoals blusschuim? Voor bedrijven 

die werken met gevaarlijke stoffen is een handreiking 'toepassing 

zorgplicht' opgesteld. Wat betekent dit voor direct betrokkenen?   

Lees verder >>

Werken met gevaarlijke stoffen

Diffuse stofemissie
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Ruimte voor de Rivier, ruimte voor vernieuwing
De kans op overstromingen in Nederland is de laatste decennia 

toegenomen. Er moet meer water worden afgevoerd dan onze rivieren 

aankunnen. In hoeverre draagt het Ruimte voor de Rivier-programma 

van Rijkswaterstaat bij aan gebiedsontwikkeling?  Lees verder >>

Grip op verwaaiend fijnstof
Diffuse stofemissies zijn onzichtbaar in de lucht, maar zichtbaar als 

aanslag op ramen of een laagje stof in tuinen. Er is nu een meetnet 

om dit moeilijk grijpbare fenomeen te vangen. Hoe werkt dit in de 

praktijk?  Lees verder >>

Wie haalt de kastanjes uit het vuur?
Gezellig een vuurtje stoken. Binnen in de houtkachel, of lekker 

in de tuin. Maar het gebruik van houtkachels kan tot geur- en 

gezondheidsklachten leiden. Wat kunnen overheden en particulieren 

doen om overlast te voorkomen?  Lees verder >>

Ruimtelijke ordening

Houtrookoverlast

8

12

Voorwoord
Vanuit InfoMil
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Vraag & antwoord

Vraag: Tijdens een calamiteitenoefening op een 
verhard terrein gebruikt de brandweer biologisch 
afbreekbaar oefenblusmiddel, beter bekend als test-
schuim. Wat doe je, na de oefening, met 20.000 liter 
resterend schuimend bluswater? 

Antwoord: Het bluswater moet worden ingezameld 
in een bassin. Als het schuim een tijdje staat, zakt het 
in. Het bluswater kan - na overleg met de gemeente of 
de waterbeheerder - in principe via de riolering naar 
de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie. Om te 
voorkomen dat het bluswater in de riolering opnieuw 
gaat schuimen, moet het wel eerst een factor 2.000 tot 
4.000 verdund worden.

De handreiking 'toepassing zorgplicht' (vanaf 2015 
beschikbaar) is bedoeld voor op- en overslagbedrijven die 
werken met gevaarlijke stoffen en daarom vaak hun blus-
installaties moeten testen. Wat voor schuim kun je wel of 
niet lozen in het riool of oppervlaktewater? En wat zijn 
de alternatieven? Het antwoord op deze vragen vormt de 
essentie van de handreiking, die vooral moet aanzetten 
tot verder nadenken. De handreiking is niet bedoeld voor 
het lozen van bluswater na een echte calamiteit of brand.
 
Schade aan milieu en portemonnee 
voorkomen
‘Deze handreiking is echt een noodzakelijke guideline 
voor het omgaan met restanten van blusschuim’, aldus 
Pascal Spiekerman van Weezelenburg, HSEQ-manager 
van NOVA Kolenterminals. ‘Onwetendheid kan name-
lijk niet alleen leiden tot evidente milieuschade, maar 
ook tot financiële schade voor bedrijven zelf. Die jagen 
zichzelf soms onnodig op hogere kosten door schuim te 
laten afvoeren naar een verwerker, zonder dat ze weten of 
de stoffen wel of niet door een waterzuivering kunnen. 
Kortom, schuim dat ze wellicht gewoon hadden kunnen 
lozen. Een kant van de medaille waar veel bedrijven zich 
niet van doordrongen zijn."

Belangrijk aandachtspunt binnen dit thema is volgens 
Spiekerman dat er nog steeds bedrijven zijn die blus-
installaties met fluorhoudende schuimvormende 
middelen gebruiken. ‘En die zijn verboden om op het 
oppervlaktewater te lozen, want ze berokkenen te allen 
tijde schade. Zowel in financiële als in milieutechnische 
zin. Wanneer je ze toch loost, veroorzaak je milieuschade. 
Wanneer je ze laat afvoeren, ben je veel geld kwijt. Terwijl 
er een alternatief is, er zijn bedrijven die schuimvormende 
middelen leveren zonder die fluorhoudende (PFOS) 
stoffen. Het is de verantwoordelijkheid voor die bedrijven 
zelf om uit te zoeken wie en waar, maar de handreiking is 
wel een gids bij die zoektocht.’

Ogen en oren open
Rob Tieman, beleidsadviseur bij belangenorganisatie 
Deltalinqs, zegt dat de industrie natuurlijk interesse heeft 
in eco-vriendelijke alternatieven voor het blusschuim 
dat bedrijven nu gebruiken. ‘We stonden uiteraard open 
voor een verkenning en deze handreiking heeft zeker 
onze ogen geopend. Het is duidelijk wat de mogelijke 
winstpunten zijn, laten we zeggen het laaghangend 
fruit. We zijn welwillend en hebben het beste voor met 

het milieu, maar we willen wel een brandblusmiddel dat 
minstens zo goed z’n werk doet als wat we nu voorhanden 
hebben! Want veiligheid is onze voornaamste prioriteit, 
in de eerste plaats moet de brand geblust worden. En 
daarin streven we altijd naar innovatie; nieuwe producten 
moeten beter zijn dan wat we al gebruiken. Maar natuur-
lijk is het zo dat wij onze ogen en oren open houden als er 
nieuwe eco-vriendelijke producten op de markt komen.’ 
Het is volgens Tieman wel noodzakelijk dat bij die keuze 
voor alternatieve blusmiddelen de werelden van milieu 
en veiligheid nader tot elkaar komen. ‘Die twee culturen 
moeten verenigd worden. Die mensen moeten elkaar 
weten te vinden om de ruimte te scheppen voor gelijk-
waardige, eco-vriendelijke alternatieven voor blusschuim. 

Tijdens een calamiteitenoefening wordt gemiddeld 20.000 liter schuimend bluswater gebruikt.

Het lozen van afvalwater bij calamiteitenoefeningen is in het Activiteitenbesluit 

toegestaan. Maar kun je als bedrijf dan zomaar alles lozen, zoals blusschuim? Er is 

natuurlijk nog zoiets als een zorgplicht. Daarom hebben overheid en bedrijfsleven 

een handreiking opgesteld over hoe om te gaan met deze kwestie. De handreiking 

wordt januari 2015 gepubliceerd en is vanaf dan ook te vinden op de website van 

InfoMil. Rob Tieman (brancheorganisatie Deltalinqs) en Pascal Spiekerman van 

Weezelenburg (NOVA Kolenterminals) maakten deel uit van de betrokken werkgroep. 

Wat betekent deze handreiking voor bedrijven in de praktijk?

Het lot van afvalwater bij 
calamiteitenoefeningen

Werken met gevaarlijke stoffen

Want wanneer het verschil in bluskwaliteit er niet is, moet 
die parameter van biologische afbreekbaarheid absoluut 
doorslaggevend zijn.’

‘Handreiking is noodzakelijke 
guideline voor omgaan met 
restanten blusschuim.’
Pascal Spiekerman van Weezelenburg, NOVA Kolenterminals
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Diffuse stofemissie is niet bepaald een 

gespreksonderwerp voor op verjaardagen, maar 

op industrieterreinen is deze problematiek wel 

aan de orde van de dag. Er is nu een meetnet om 

dit moeilijk grijpbare fenomeen te vangen.          

Bij de op- en overslag en bewerking van stuifgevoelige 
goederen (ofwel 'droge bulk') in de haven kunnen diffuse 
stofemissies ontstaan: verwaaiende wolken fijnstof. 
Onzichtbaar in de lucht, maar zichtbaar als aanslag op 
ramen of een laagje stof in tuinen. Bedrijven die diffuse 
stofemissie veroorzaken, nemen steeds meer maatregelen 
om overlast voor de omgeving te voorkomen. Maar hoe 
weten ze of hun inspanningen vruchten afwerpen? En wat 
kun je vervolgens met die kennis? 

Van wie komt welk stof?
ECN verricht baanbrekend onderzoek naar nieuwe  
technologieën voor een duurzame toekomst. De nieuwe, 
betaalbare stofsensoren van dit onderzoeksinstituut 
meten de stofconcentratie in de open lucht. En daarmee 
het effect van getroffen maatregelen om stofverspreiding 
tegen te gaan. ‘Bedrijven doen tegenwoordig van alles 
om emissies binnen de perken te houden’, vertelt Bas 
van Bree van ECN. ‘Maar echt inzicht in de hoeveelheid 
stof die ze produceren, hebben ze niet. Probleem is ook 
dat bedrijven zich op een terrein bevinden waar ze niet 
de enige veroorzaker zijn. Dus van wie komt welk stof? 

Direct actie ondernemen
Eerste afnemer van het fijnstofmonitoringsysteem van 
ECN is Rietlanden Terminals BV, een overslagbedrijf voor 
‘droge bulk’ in de Amsterdamse haven. ‘Wij zitten vlak 
bij bedrijven die cacao en koffie verwerken’, vertelt Sjaak 
Stengs, HSEQ-manager bij Rietlanden Terminals BV. ‘Die 
stellen het niet op prijs als er kolenstof in hun producten 
terechtkomt! We doen er natuurlijk alles aan om stof-
verspreiding te voorkomen, maar we willen 100 procent 
zeker weten dat dit gelukt is. Binnen onze organisatie 
staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij laten graag 
zien dat het mogelijk is een kolenterminal milieuvrien-
delijk te laten opereren, zonder dat de omgeving er last 
van heeft. Onze belangrijkste doelstelling is om grip op 
verwaaiend fijnstof te krijgen.’ 

Roet in het eten
Na een pilot draait het systeem nu permanent bij  
Rietlanden, en 24/7. ‘We zijn er zeer tevreden mee’, zegt 
Stengs. ‘Het helpt ons vooral enorm om stofbronnen 
te lokaliseren. Want onze insteek is preventief stof-
verspreiding te voorkomen. Daar doen we alles aan. 
Bijvoorbeeld door opgeslagen kolen goed af te dekken. 
Maar weersomstandigheden of operationele activiteiten 
(zoals opslag, verladen, mixen van kolen) kunnen roet 
in het eten gooien. Maar dankzij dit systeem kunnen we 
het vrij gekomen fijnstof nu feilloos detecteren, zodat we 
direct actie kunnen ondernemen. Want wij hechten er 
veel waarde aan dat de omgeving van ons absoluut geen 
overlast heeft!’

Een lastige kwestie, waar ons systeem duidelijkheid in 
verschaft.’

Kaartje met verwaaiende stofwolk
De stofsensoren huizen in een kastje, de Airbox (zie foto 
in kader). ‘We installeren een netwerk van die kastjes 
rondom het terrein. Uitgerust met draadloze data-
communicatie, die elke tien minuten data verzendt. Ook 
meteorologische gegevens. In ons datacenter komen alle 
gegevens in een verspreidingsmodel. Vervolgens  rekent 
het model uit in hoeverre de waarden afkomstig zijn 
van bronnen uit de buurt of het terrein zelf. De waarden 
worden weergegeven als stofwolk. Er is een kaartje te zien 
van hun terrein met daarop de verwaaiende stofwolk, met 
een bepaalde kleur. Rood betekent dat de concentratie 
fijnstof daar te hoog is en overlast veroorzaakt. Als dat 
het geval is, krijgt het bedrijf een melding. De mensen 
die ter plaatse aan het werk zijn, krijgen op hun mobiel 
het bericht dat er te veel stof is. Via het systeem kan de 
beheerder zelf nagaan waar het probleem vandaan komt.’ 

Goede relatie met omgeving
Bedrijven moeten voldoen aan de wet- en regelgeving, 
maar er zijn geen kwantitatieve voorschriften voor diffuus 
fijnstof. ‘Je kunt ook geen verplichtingen opleggen als er 
nog geen mogelijkheid bestaat om aan die verplichting te 
voldoen’, legt Van Bree uit. ‘Maar die mogelijkheid bieden 
wij nu wel, en als bedrijf wil je toch graag een goede 
relatie met je omgeving. Een meetsysteem kan bovendien 
in de vergunning een voorwaarde zijn om je als bedrijf 
ergens te kunnen vestigen. En als dit systeem een tijdje 
draaiende is, leidt het natuurlijk tot heldere inzichten 
in de effectiviteit van gehanteerde stofbestrijdingsmaat-
regelen. Met alle kostenbesparingen van dien.’ 

Meten is weten

Betrouwbare en nauwkeurige optische sensoren maken 
deze fijnstofmetingen mogelijk. ECN installeert een 
netwerk van deze sensoren rondom een bedrijfsterrein 
en onderhoudt ze. De sensoren meten realtime hoeveel 
fijnstofdeeltjes de lucht bevat en hoe groot de deeltjes 
zijn. Een verspreidingsmodel doet voorspellingen 
op grond van de meetdata. Dat leidt tot visueel 
waarneembare gegevens.

Het nieuwe fijnstofmonitoringsysteem van Energie-
onderzoek Centrum Nederland (ECN) biedt 'continu 
realtime inzicht' in het ontstaan én de beweging van 
wolken fijnstof. In alle uithoeken van een terrein en 
zelfs in het donker. 

Grip op verwaaiend fijnstof

Luchtemissies

Dit systeem maakt onmiddellijk ingrijpen mogelijk. Een 
bedrijf dat bijvoorbeeld actief is met op- en overslag 
van kolen, voorkomt zo overlast voor de omgeving. In 
de praktijk ontstaat door dit fijnstofmonitoringsysteem 
op de lange termijn een nauwkeurig en feitelijk 
onderbouwd overzicht van fijnstofemissies. Dit inzicht 
is van belang voor op- en overslagbedrijven, voor 
bouwondernemingen en andere bedrijven waar diffuse 
emissie van fijnstof voorkomt. De Airbox, met hierin de stofsensoren.
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Puinrecycling.

Groei import

Met hun innovatieve  
houding en scherpe tarie
ven zijn de Nederlandse 
grondreinigingsbedrijven 
aantrekkelijk voor het 
buitenland. Mobiele in
stallaties worden steeds 
vaker over de hele wereld 
ingezet voor in situ bodem
sanering en grondreiniging. 
Ook de hoeveelheid geïm
porteerde grond groeit en 
bedraagt inmiddels zo’n 
450.000 ton per jaar.

De grondreinigingssector reinigde in 2013 ruim 2,4 miljoen ton verontreinigde 
grond, afkomstig van Nederlandse projecten. Dat was een lichte stijging ten 
opzichte van het voorgaande jaar, ondanks economische tegenwind. Terwijl het 
aandeel van sommige grondreinigingstechnieken weliswaar terugliep, groeide 
de extractieve (of natte) reiniging. Behalve voor grond wordt deze techniek steeds 
meer toegepast voor schoonmaken van minerale afvalstoffen, zoals slooppuin, 
rioolzand, wegbermen en spoorballastgrind. 

Flink geïnvesteerd
De groei geeft volgens Gilbert Boerekamp, afdelingshoofd Bodem+ Ontwikkeling 
van Rijkswaterstaat, aan dat de sector innovatief is. ‘De grondreinigingsbedrijven 
boren steeds weer nieuwe markten aan en vangen zo het teruglopende aanbod van 
verontreinigde grond in eigen land op. Overigens is de sector ook innovatief in het 
terugdringen van het energie- en waterverbruik. Hierdoor wordt duurzamer gepro-
duceerd en blijven de tarieven concurrerend.’

De innovatie is gestimuleerd door de stortverboden die in de loop der jaren van 
kracht zijn geworden, zegt Jaap van der Bom, secretaris/directeur van de  
Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkers (NVPG). ‘Vroeger was 
het goedkoper om de stoffen te storten dan ze te reinigen. Door de stortverboden 
hebben wij flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van reinigingstechnieken.’

Green Deal
Een recent voorbeeld van een nieuwe markt is het reinigen van bodemas die 
overblijft in de verbrandingsovens. Jaarlijks gaat het om 2 miljoen ton. De afval-
centrales in Nederland hebben in 2012 met het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu een Green Deal gesloten. Daarin staat dat in 2017 minimaal 50 procent 
van de bodemassen opgewerkt moet worden tot vrij toepasbare bouwstof, met 
als doel een totale opwerking in 2020. Hoewel de grondreinigingsbedrijven niet 
werden betrokken bij het akkoord, heeft de sector wel de kennis die nodig is voor 
het reinigen van bodemassen. Van der Bom: ‘We borduren in feite voort op de 
bestaande extractieve techniek. 
Door de non-ferro- en ferrometalen uit de bodemas te halen, kunnen we die weer 
geschikt maken voor hergebruik. Als grondreinigingssector helpen wij de afvalcen-
trales met het behalen van de doelen uit de Green Deal.’

Terwijl de hoeveelheid verontreinigde grond in Nederland terugloopt, groeide 
de grondreiniging in 2013. De sector weet door innovatie steeds weer nieuwe 
markten aan te boren. 

Grondreiniging: innovatief  
tot over de grens

Duurzaam produceren

Interessante voorbeelden

Hier enkele voorbeelden van gebiedsontwikkeling 
binnen het Ruimte voor de Rivierprogramma:
•	 dijkteruglegging Lent
•	 uiterwaardvergraving Avelingen 
•	 ontpoldering Noordwaard
•	 uiterwaardvergraving Munnikenland 
•	 uiterwaardvergraving Keizers en Stobbenwaarden 

en Olsterwaarden

De boodschap mag inmiddels duidelijk zijn: de kans 
op overstromingen in Nederland is de laatste decennia 
toegenomen. Er moet meer water worden afgevoerd dan 
onze rivieren aankunnen. In 2006 startte Rijkswaterstaat 
daarom met het Ruimte voor de Rivier-programma: door 
het vergroten van de afvoercapaciteit moet het rivieren-
gebied beter beschermd zijn tegen overstromingen. Dijk-
verbetering wordt uitgevoerd als andere maatregelen niet 
haalbaar zijn. Het beschikbare budget is 2,3 miljard euro 
en het programma wordt opgeleverd tussen 2013 en 2019, 
met een piek in 2015.

de regio krijgt maximale ruimte voor verdere invulling, 
vertelt senior adviseur Wim Sterk van het programma-
bureau Ruimte voor de Rivier. ‘Regionale en lokale over-
heden bedenken de plannen samen met bewoners en 
bedrijven. Zij weten wat er in hun omgeving speelt. Dat is 
belangrijk om voldoende draagvlak te krijgen. Bovendien 
zien regionale en lokale partijen vaak eerder kansen voor 
synergie.’

Voorwaarde voor deze aanpak is dat de rechten, plichten 
en financiële afspraken helder zijn. De minister van 
Infrastructuur en Milieu en de decentrale opdrachtgevers 
tekenen hiervoor bestuursovereenkomsten. Sterk: ‘Zij 
doen dit bij de start van zowel de planfase als de uitvoe-
ringsfase. Dat zijn belangrijke mijlpalen. De overeen-
gekomen afspraken worden beheerst via een sturings- en 
verantwoordingsmodel, en ondersteund door een goed 
doordachte bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur.’ 

Internationale belangstelling
Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor het Ruimte 
voor de Rivier-programma. Internationale delegaties 
bekijken regelmatig projecten en raken volgens Sterk 
geïnspireerd door de integrale gebiedsaanpak en de 
vernieuwende samenwerking. ‘Met deze projecten zet 
Nederland zijn toonaangevende rol als watermanager 
verder op de kaart.’

Het Ruimte voor de Rivier-programma van Rijkswaterstaat is volop in uitvoering. De projecten die klaar zijn, 
hebben veel meer opgeleverd dan alleen hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit afzonderlijk. Het is het 
resultaat van een integrale aanpak en intensieve samenwerking tussen Rijk, decentrale overheden en de markt.

Ruimte voor de Rivier, 
ruimte voor vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Op meer dan 30 plaatsen langs de Rijn, IJssel, Waal, 
Nederrijn en Lek creëert Rijkswaterstaat samen met  
partners meer ruimte voor de rivier. De maatregelen 
bestaan uit hoogwatergeulen, dijkverleggingen, 
ont polderingen, verwijdering van obstakels in het 
rivierbed, zomerbed verlagingen, dijkverbeteringen en 
kribverlagingen. Vaak gaat het om een combinatie van 
maatregelen. Tijdens de planvorming en uitvoering is er 
ook aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. Een maatregel 
moet naast functioneel zijn, ook passen in een landschap 
waar mensen graag willen verblijven en recreëren.

Vernieuwende aanpak
De bestuurlijke aanpak binnen Ruimte voor de Rivier 
is vernieuwend. Het Rijk bepaalt de randvoorwaarden, 
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Handhaving

IvM biedt strafrechtelijke en bestuur lijke handhavers en toe-
zichthouders de mogelijkheid in elkaars informatie te kijken. 
Ook biedt IvM informatie over onder meer inspecties,  
meldingen, overtredingen, maatregelen, toestemmingen 
(vergunningen), signalen van bedrijven, natuurlijke personen 
en 'werken en inrichtingen'.

Inspectieview Milieu (IvM) is een virtueel dossier waarin  
inspecteurs informatie over inspectieobjecten kunnen 
raadplegen. Deze informatie is voor toezichthouders en 
handhavers toegankelijk via een beveiligde website.  
De informatie, zoals de resultaten van inspecties, is af-
komstig van de inspectiediensten die hun data hiervoor 
beschikbaar stellen. Een jaar geleden tekenden een drie-
tal rijksinspecties en twee omgevingsdiensten als  
eersten hun aansluitovereenkomst. 

Op donderdag 20 november jl. ondertekenden 22  
organisaties de intentieverklaring voor het aansluiten op 
Inspectieview. Die partijen zijn het Openbaar Ministerie, 
een serie omgevingsdiensten en milieumeldpunten.

Convenant Inspectieview  
Milieu ondertekend!

Met het tot leven komen van Inspectieview 

Milieu (IvM), houdt PIM (Programma 

Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving) 

straks op te bestaan, waarbij alle taken 

structureel zijn belegd bij staande organisaties. 

Maar wat betekent deze overgang in de praktijk? 

Wat heeft een handhavende instantie eraan om 

zich aan te sluiten op dit 'virtuele dossier'? 

Als programmamanager PIM weet Titia van Leeuwen als 
geen ander waarom organisaties zich moeten aansluiten 
en wat daarvoor nodig is. ‘Dankzij IvM kunnen hand-
havers gerichter samenwerken en informatie over 
inspectie objecten delen. Met als doel dat het toezicht op 
en daarmee het nalevingsgedrag van bedrijven in  
Nederland wordt verbeterd."  

Welke voordelen heeft het om als organisatie aan IvM deel te nemen?
‘Veel. De directe uitwisseling maakt vele vergaderingen en 
overleggen overbodig. Het is effectief en efficiënt. Je krijgt 
per bedrijf een integraal beeld van wat er speelt en kunt zo 
heldere prioriteiten stellen; bij dit bedrijf is geen inspec-
tiebezoek nodig, bij dat bedrijf juist wel. Inspecteurs 
kunnen risicogerichter op stap naar die bedrijven waar ze 
daadwerkelijk iets kunnen verbeteren.’

Deelnemer van het eerste uur
Op 20 november hebben 22 organisaties de aansluit-
overeenkomst voor Inspectieview getekend (zie kader).  
Zij volgden het voorbeeld van de 5 organisaties die deze 
stap een jaar geleden al hebben gezet, waaronder Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Coos Hoebe 
maakte als informatiebeheerder het hele aansluitings-
proces van nabij mee.  

Wanneer was u overtuigd van IvM?
‘Eerst dacht ik, hoe gaan we dit ooit voor elkaar krijgen? 
Het is toch een moeilijk traject om dit landelijk voor 
elkaar te krijgen. Maar inmiddels is er een aansluitvoor-
ziening die het organisaties makkelijk maakt om aan te 
sluiten, op een financieel overzichtelijke wijze. Toen die 
technische en financiële contouren anderhalf jaar geleden 
helder waren, kreeg ik er echt vertrouwen in.’

Wat vindt u de grootste winst?
‘Dit is een instrument dat risico- en informatiegestuurd 
handhaven verbetert. Dat is belangrijk voor OZHZ, want 
voor de handhaving moeten keuzes worden gemaakt.  
We kunnen niet overal naartoe. Daarnaast kun je met IvM 
de aanpak bij afzonderlijke bedrijven met collega- 
inspecteurs van andere inspectiediensten afstemmen. En 
op de achtergrond raak je er tegelijkertijd van bewust wat 
er aan datakwaliteit moet verbeteren om als organisatie 
nog beter te functioneren.’ 

Wat kun je andere partijen meegeven om ze over de drempel te laten 
stappen?
‘Van andere organisaties hoor ik veel dat ze vinden dat 
hun data nog niet voldoende op orde zijn. Maar dat is 
volgens mij bij geen enkele omgevingsdienst 100 procent 
het geval. En zo zijn er altijd redenen om niet te beginnen. 
Mijn boodschap is: begin met wat je hebt. Welke infor-
matie kun je wel delen? Daarna kun je de informatie 
verder opbouwen. IvM biedt een signaalfunctie naar 
collega’s, het is geen openbaar systeem. Je loopt dus 
geringe risico’s wanneer er ergens een fout in staat. En de 
informatie die je verschaft blijft eigendom van jouw orga-
nisatie. Als je kijkt naar de Omgevingswet, is dit toch de 
manier van werken voor de toekomst!’

Welke partijen kunnen zich aansluiten?
‘Het gaat met name om rijksinspecties, omgevingsdien-
sten, milieumeldpunten, politie, Openbaar Ministerie, 
veiligheidsregio’s, waterschappen, belastingdienst 
en douane. Als alle partijen ieder voor zich zouden 
aansluiten heb je er ongeveer 100. Want er zijn 28 omge-
vingsdiensten, 25 veiligheidsregio’s, 26 waterschappen, 
diverse rijksinspecties en 10 politieregio’s. Maar partijen 
kunnen ook gezamenlijk een aansluiting nemen. Bijvoor-
beeld 7 omgevingsdiensten in Gelderland samen, of een 
omgevingsdienst samen met een waterschap of met een 
veiligheidsregio. Daarom denken we dat het in de praktijk 
uiteindelijk om minder aansluitingen gaat, maximaal 60.’ 

Wie kan informatie plaatsen en wie niet? Hoe zit dat?
‘De milieuhandhavende instanties vullen het systeem 
met hun inspectiegegevens en de milieumeldpunten. 
Zoals het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, het Landelijk 
Asbest Volgsysteem en de EVOA met hun meldgegevens. 
Wie aangesloten is en een aansluitovereenkomst heeft 
getekend, kan informatie plaatsen. De organisaties autori-
seren daarvoor intern wie waarvoor gemachtigd c.q.  
geautoriseerd wordt en is.’ 

Wat heeft een organisatie nodig om IvM te kunnen gebruiken?
‘Voor de organisaties is een aansluitvoorziening  
beschikbaar. Daarmee is relatief eenvoudig de eigen  
applicatie aan te sluiten op Inspectieview Milieu. Verder 
helpt het erg als men de standaarden die PIM heeft 
ontwikkeld gebruikt, en daarbij bijvoorbeeld ook gebruik 
maakt van de basisregistraties. Organisatorisch is het 
nodig om een Inspectieview-coördinator, een analist en 
inhoudelijk aanspreekpunt aan te stellen.’

Inspectieview Milieu in de lucht

Ondertekening convenant Inspectieview Milieu.

Een aantal ondertekenaars van de intentieverklaring.
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Toolkit en platform  
‘Aanpak overlast houtstook’

Om gemeenten te helpen stookoverlast aan te  
pakken en te verminderen, is er in opdracht van het 
ministerie van IenM een toolkit gemaakt. Een hand-
zaam document – voor stoker, klager, gemeente en 
GGD – dat zich richt op de gevolgen van houtstook 
door particulieren. De toolkit bevat naast 10 stook-
tips een stappenplan voor elke genoemde doelgroep. 
Daarin zijn wettelijke verplichtingen, (richting voor) 
handhavingsmogelijkheden en juridische aspecten 
vermeld. En voor gemeenten zelfs een aantal stappen 
om de mate van hinder vast te stellen. 

Bovendien wil het ministerie van IenM een structureel 
maatschappelijk platform in het leven roepen. Het 
RIVM zal dit platform gaan vormgeven met (ervarings)
deskundigen van verschillende organisaties, zoals 
gemeenten, de houtkachelbranche, de GGD,  
burgernetwerken en maatschappelijke organisaties. 
Betrokkenen kunnen zo nieuwe kennis en ervaringen 
uitwisselen en met elkaar in gesprek blijven. Ook zorgt 
het platform ervoor dat de toolkit actueel blijft.

In ruim 20 procent van de Nederlandse 

huishoudens is het stookseizoen volop 

aangewakkerd. En dat betekent gezelligheid 

voor de open haard, rond de houtkachel of zelfs 

boven een vuurtje in de tuin. Maar er is ook 

een keerzijde; het gebruik van houtkachels kan 

tot geur- en gezondheidsklachten leiden. Wat 

kunnen overheden en particulieren doen om 

overlast te voorkomen?

Uit onderzoek is bekend dat de concentraties schade-
lijke stoffen uit houtrook plaatselijk behoorlijk kunnen 
oplopen. Als de trend om meer hout te stoken doorzet, 
zullen meer mensen daar gezondheidsklachten van 
krijgen. Gezien alle (kostbare) inspanningen om lucht-
vervuiling terug te dringen, zou het vanuit gezondheids-
kundig oogpunt logisch zijn houtstook en de overlast 
daarvan actiever tegen te gaan.’

Voor het septembernummer van ‘Tijdschrift Lucht’ schreef Henke 
(samen met een collega) het artikel ‘Stop de houtrookoverlast’, 
waarin ze stelt dat de problemen om stevigere maatregelen vragen.

Sylvia Thijssen, jurist handhaving bij 
de gemeente Deurne
‘Omdat burgers klachten indienden over rook- en stank-
overlast door houtkachels en/of open haarden, hebben 
we een beleidslijn opgesteld en gepubliceerd. Op deze 
manier kunnen we laten zien hoe we in de uitvoering 
omgaan met formele klachten. We moeten naar objec-
tieve maatstaven kunnen vaststellen dat er sprake is van 
overlast. Wat de één niet eens opmerkt als overlast, is voor 
de ander mogelijk wel overlast. Dat verschilt per situatie 
en individu. Dit maakt handhaven erg moeilijk. 
In geval van een formeel handhavingsverzoek doen we 5 
controles. (De grondslag voor de handhaving is de hinder-
bepaling in artikel 7.22 Bouwbesluit 2012.) We controleren 
zo veel mogelijk op de momenten dat mensen hinder 
ondervinden. We leggen zowel contact met de stoker 
als met de klager(s). We controleren of de betreffende 
houtkachel voldoet aan de regels. Van belang is ook om 
te achterhalen wat er gestookt wordt. Verder stellen we 
eventuele rookoverlast vast door buiten ter plaatse te 
controleren op geur/stank. Rekening houdend met onder 
meer weersomstandigheden en duur van het vermeende 
hinderlijke gedrag. 

minder regels en minder ambtenaren, een tijd waarin je 
sommige zaken aan de burger moet overlaten. Handha-
ving is bovendien heel moeilijk, je kunt nou eenmaal niet 
zomaar bij particulieren naar binnen. Mijn tip aan andere 
gemeenten zou dan ook zijn: leg de melding terug bij de 
klager. Het lastige daaraan is wel dat je afhankelijk bent 
van de goodwill van particulieren; mensen worden steeds 
individueler en spreken elkaar minder makkelijk aan. Als 
gemeente geven wij de mensen die overlast ondervinden, 
toch in eerste instantie mee: doe niet meteen anoniem een 
melding, maar zoek toenadering. Probeer het eerst zelf 
op te lossen. Natuurlijk gaan wij altijd op pad en doen we 
onderzoek, maar handhaving is gewoon niet makkelijk. 
Maar uiteraard moeten de excessen altijd worden aange-
pakt en doen we er als gemeente alles aan die op te lossen.’

Henke Groenwold, adviseur milieu 
en gezondheid bij GGD Amsterdam 
‘Houtrookoverlast betekent een gezondheidskundig 
probleem, dat eerder groter dan kleiner wordt. Als de 
gehinderde en de stoker er samen uitkomen, is dat 
mooi. Dat lukt helaas niet altijd, ook goed stookgedrag 
kan namelijk behoorlijke hinder opleveren. Er is dan 
vaak niets aan te doen. Mijn oproep aan de overheid is 
de problemen serieus te nemen. Houtrookoverlast kan 
een grote sociale impact hebben op mensen en serieuze 
gezondheidsklachten veroorzaken. Zo hoorde ik laatst 
het verhaal van een gezin met longproblemen, dat op 
aanraden van de arts verhuisde. Weg van houtkachels en 
andere bronnen van luchtverontreiniging. Bij hun nieuwe 
huis installeerden veel buren plotseling houtkachels 
als hoofdverwarming! Tijdens de aankoop was dat nog 
verboden, maar later werden de regels veranderd. De rook 
komt hun huis binnen en het gezin wordt daar hele dagen 
aan blootgesteld. Vaak zetten mensen dan hun ventilatie-
systeem uit en houden ze de ramen dicht. Dit levert extra 
problemen op, want ventileren is belangrijk om gezond te 
kunnen wonen. 

Luchtkwaliteit/gezondheid

        Houtrookoverlast: 
wie haalt de kastanjes uit het vuur?

De recent ontwikkelde toolkit (zie kader) maakt reeds 
bestaande informatie toegankelijker voor stoker, gehin-
derde, gemeente en GGD. Toch blijft houtrookoverlast een 
niet te onderschatten en toenemend probleem, waarop 
het moeilijk handhaven is. Drie ervaringsdeskundigen 
vertellen hierover. 

Nico Wubs, inspecteur bij de  
gemeente Utrecht 
‘De problemen die wij in de stad met name tegenkomen, 
hebben te maken met allesbranders. Sommige mensen 
nemen dat heel letterlijk. De oplossing van het probleem 
zit ‘m vooral in de preventie, een duidelijke uitleg over 
hoe te stoken. En over het algemeen staan mensen 
daar ook zeker open voor en daarom is die toolkit heel 
handig. Dat sluit ook aan op onze visie dat burgers er eerst 
samen moeten uitkomen en dat wij, als het echt nodig 
is, optreden als mediator. We leven toch in een tijd van 

Wanneer op basis van objectieve waarnemingen 
niet aantoonbaar sprake is van overlast, wordt het 
handhavings verzoek afgewezen. Voor klagers staat ook 
de weg naar de burgerlijke rechter open. Bij een conflict 
kunnen we Buurtbemiddeling inschakelen.’
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In Nederland rijden ruim een miljoen scooters, brom- en snorfietsen.

De markt van tweewielige motorvoertuigen is de afge-
lopen jaren fors gegroeid; in Nederland nemen ruim 
1 miljoen scooters, brom- en snorfietsen deel aan het 
verkeer. En dat betekent ook steeds meer afdankertjes. 
Het doel van SRN is de inzameling en demontage daarvan 
te professionaliseren. Een proces dat nu pas echt op gang 
lijkt te komen.  

IenM neemt belemmering weg
Grote hobbel in de weg was de omgevingsvergunning 
milieu, een noodzakelijk kwaad voor het demonteren van 
tweewielige motorvoertuigen. ‘IenM heeft daarop snel 
actie ondernomen om die hobbel weg te nemen’, aldus 
Albert Lusseveld van SRN, die wijst op de aangepaste regel-
geving (pagina 26, 27 en 74), op basis van de Green Deal. 
‘En zo was die vergunning niet meer nodig‘. Daarvoor in 
de plaats zijn voorschriften voor het demonteren in het 
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling opgenomen. 

Lusseveld: ‘Hiermee is de belemmering weggenomen, 
met behoud van een gelijkwaardig milieubeschermings-
niveau. Er is overigens nog wel een omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets nodig voor het demonteren, maar 
dat is een ‘lichte’ vergunning met korte proceduretijd.’

Doorschakelen
Er zijn inmiddels 162 officiële SRN-inleverpunten en 14 
erkende demontagebedrijven. ‘Daarmee zijn onze doelen 
voor dit jaar bereikt’, vertelt Lusseveld, die zich realiseert 
dat er nog een lange weg te gaan is. ‘Nu gaat 25 procent 
van de afgedankte scooters via SRN-bedrijven; dat moet 
groeien naar 75 procent. Daarom is het nu zaak om door 
te schakelen naar een landelijk dekkend netwerk, waarin 
het voor de consument makkelijk wordt gemaakt. Net 
zoals bij lege batterijen, die je in alle supermarkten kan 
achterlaten in speciaal daarvoor bestemde bussen. Het is 
nu vrij onduidelijk wat er gebeurt met scooters en brom-
mers aan het einde van hun levensduur. Dat is een black 
box, terwijl fabrikanten de verantwoordelijkheid willen 
nemen om producten die ze in de markt zetten ook netjes 
op te ruimen. Die keten wil je dus sluiten. Zoals in de 
auto-industrie.’ 

Handen in elkaar slaan
Bij die professionalisering ziet Lusseveld ook een rol 
weggelegd voor gemeenten. ‘Een stad als Amsterdam, 
waar meer dan 60.000 scooters rondrijden, (h)erkent 
de problematiek. Daar staan afgedankte scooters en 
brommers op straat in de weg. De vraag is alleen wat 
gemeenten met die afdankertjes doen. Hoe voeren ze 
die af? Waar laten ze die? Wij gaan graag met gemeenten 
in gesprek, bijvoorbeeld over de mogelijkheid van 
inlever punten op werven. Dat moet je vanuit gemeente-
perspectief ook breder zien, in het licht van luchtkwa-
liteit, verkeersdruk en veiligheid. Alle reden dus om de 
handen in elkaar te slaan!’

Activiteitenbesluit: verantwoorde recycling

Afdankertjes in goede handen

Wat doe je met een scooter die zijn langste tijd heeft gehad? Zomaar terugbrengen naar de dealer? Of bij de 
sloop afleveren? Hoog tijd om aan alle onduidelijkheid een einde te maken. Daarom is Scooter Recycling 
Nederland (SRN) druk bezig met een inzamelstructuur voor het verantwoord recyclen van het toenemende 
aantal ‘afdankertjes’.
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