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1  

 

 

 

 

INLEIDING 

 

 

In 2018 zal het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) doorlichten1. Eén van de uitwerkingen van het NSL is het ‘Actieplan fijnstof en industrie’ 

uit 2008 (hierna: Actieplan)2.  In het kader van de doorlichting dient daarom ook onderhavige evaluatie van 

het Actieplan plaats te vinden, om vast te stellen of de doelen van het Actieplan zijn gehaald.  

 

Het Actieplan heeft als doelstelling om te voldoen aan de volgende emissieplafonds voor PM10 voor de 

industrie :  

- 11 kiloton in 2010; 

- 10,5 kiloton in 2015 en; 

- 10 kiloton in 2020. 

 

Het belangrijkste uitgangspunt om tot deze doelstellingen te komen is dat in de industrie tenminste de 

beste beschikbare technieken (bbt) conform de Wet milieubeheer worden toegepast’. Hiermee wordt een 

bijdrage geleverd aan het halen van de NEC-doelstellingen voor de PM10 emissie.  

 

Het Actieplan bevat een combinatie van maatregelen gericht op aanscherping van regelgeving, op het 

stimuleren van innovatieve maatregelen en op een betere kwaliteit van emissiegegevens (tabel 1.1).  

 

 

Tabel 1.1 Maatregelen uit Actieplan fijnstof en industrie 
 

Maatregelen uit Actieplan fijnstof en industrie 

- wijziging BEES-A, BEES-B en BVA: aanscherping van emissie-eisen voor bestaande en nieuwe inrichtingen, voor reguliere en 

niet-reguliere bedrijfsvoering 

- wijziging vergunningen en aanpassing NeR: aanscherping van emissie-eisen voor bestaande en nieuwe inrichtingen, voor 

reguliere en niet-reguliere bedrijfsvoering. Het streven was hiermee onder andere dat in 2015 het merendeel van de 

installaties voldoet aan de emissie-eis overeenkomend met de beste type filters (c.q. 5 mg/m³ totaal stof) 

- wijziging Activiteitenbesluit, door onder andere opnemen van bovengenoemde wijzigingen 

- aanpassen vergunningen: invulling van actualisatieplicht van vergunningen door gemeenten en provincies 

- kwaliteit van emissiecijfers: verbetering van de gerapporteerde emissiegegevens in het kader van E-PRTR en het 

Milieujaarverslag 

- financiële instrumenten: (continuering van) stimulering van innovatieve technieken verder dan bbt en een 

schadevergoedingsregeling voor bedrijven die buitenproportionele schade zouden oplopen door de maatregelen 

- internationale inzet: lobby binnen EU met als inzet om de range van emissie-eisen te verkleinen en om de toepassing van 

filtrerende afscheiders (of gelijkwaardig) als standaard in de BREF’s op te nemen 

- monitoring: tussentijdse evaluatie van de omvang van de industriële emissies 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Brief Staatssecretaris van infrastructuur en milieu, 26 september 2017, TK 30157, nr. 257. 

2  Actieplan zoals vastgesteld op 12 juni 2008 door de minister van VROM, IPO en VNG. 
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De wijze waarop deze evaluatie is uitgevoerd is beschreven in hoofdstuk 2. De evaluatie dient inzicht te 

geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Actieplan. Deze doelstelling is opgedeeld in de 

volgende deelvragen voor de evaluatie: 

1 uitvoering: in welke mate is het Actieplan uitgevoerd en hoe heeft dit doorgewerkt in de praktijk? 

(hoofdstuk 3); 

2 effect: welke emissiereducties heeft het Actieplan opgeleverd? En in welke mate heeft het Actieplan 

bijgedragen aan het verminderen van luchtkwaliteitsknelpunten? (hoofdstuk 4); 

3 kosten: wat waren de kosten, absoluut en per eenheid fijnstof-reductie? hoe verhouden de kosten zich 

tot andere maatregelen uit het NSL? en had hetzelfde resultaat bereikt kunnen worden met minder 

kosten door andere maatregelen in de industrie en/of bij andere sectoren (bijvoorbeeld verkeer) te 

nemen? (hoofdstuk 5). 
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AANPAK 

 

 

Deze evaluatie is uitgevoerd op basis van een verscheidenheid aan beschikbare informatie. 

Achtergrondrapportages, monitoringsrapportages, beleidsstudies, Tweede-Kamerstukken, wetsteksten, 

gegevens uit de emissieregistratie en van het CBS zijn doorgelicht en aangevuld met interviews met 

betrokkenen en eigen ervaring in het veld. Op de aanpak van de evaluatie van de drie genoemde 

hoofdvragen wordt hieronder nader ingegaan. 

 

Uitvoering van het Actieplan 

Het Actieplan had tot doel om de fijnstofemissies uit de industrie te verlagen en daarmee een bijdrage te 

leveren aan het oplossen van luchtkwaliteitsknelpunten en het halen van de NEC-doelstellingen. Om deze 

doelen te kunnen halen zijn in het Actieplan een aantal deelacties (maatregelen) opgenomen. Deze betreffen 

met name aanpassingen van wetgeving en richtlijnen. In deze evaluatie is beoordeeld of en in hoeverre deze 

maatregelen inderdaad zijn uitgevoerd. In tabel 1.2 is per maatregel beschreven hoe deze beoordeling tot 

stand is gekomen. 

 

 

Tabel 2.1 Aanpak evaluatie per groep van maatregelen uit Actieplan fijnstof en industrie 
 

aanpassingen in wetgeving en richtlijnen  

 

Voor deze groep maatregelen is nagegaan of de voorgestelde wijzigingen zijn doorgevoerd en zoveel mogelijk wanneer deze 

zijn doorgevoerd. De focus ligt hier op de wijziging in wettelijke spelregels. 

aanpassen vergunningen: invulling van actualisatieplicht van vergunningen door gemeenten en provincies 

 

Dit betreft de grotere bedrijven met vergunningen (type C). Voor deze maatregel is via een korte enquête (steekproef) bij 

enkele vergunningverlenende overheidsinstanties nagegaan of vergunningen zijn geactualiseerd ten aanzien van voorschriften 

voor (fijn-) stofemissies. De vergunningverlenende instanties zijn geselecteerd op basis van het aantal en type bedrijven uit de 

TOP25 van fijnstof uitstotende bedrijven.  

verbetering van de kwaliteit van emissiecijfers 

 

Voor deze maatregel is bij vergunningverleners nagegaan of de daartoe in 2008 vastgestelde NTA 8029 is vastgelegd in de E-

PRTR en in hoeverre de gegevensverzameling door milieudiensten en de Emissieregistratie beter op elkaar is afgestemd.  

financiële instrumenten 

 

Voor deze maatregel is geïnventariseerd of de betreffende instrumenten operationeel zijn en betrekking hebben op fijnstof 

maatregelen bij de industrie  

internationale inzet 

 

Voor deze maatregel is nagegaan in hoeverre bij de BREF’s het beperken van de range van de emissie-eisen voor stof is 

bewerkstelligd en of dit al in de BREF’s is doorgevoerd. Daarnaast is de inzet geëvalueerd met betrokken ambtenaren van het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Infomil. 

monitoring 

 

Voor deze maategel is nagegaan of de tussentijdse evaluatie(s) is uitgevoerd en wat hiervan de bevindingen zijn geweest. 
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Evaluatie van de effecten van het Actieplan 

Het doel van het Actieplan was om de emissie van fijnstof te verlagen. Het bovenliggende doel was daarmee 

een bijdrage te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het halen van de NEC doelstellingen. De 

evaluatie van de effecten gaat in op de bijdrage die geleverd is aan deze twee doelen.  

 

In deze evaluatie wordt het kwantitatieve doel van het Actieplan (emissieplafond, emissiereductie) 

vergeleken met de gerapporteerde fijnstofemissies die zijn opgenomen in de landelijke emissiedatabank 

(Emissieregistratie en CBS). In de uitgangspunten voor het Actieplan is ook uitgegaan van deze databank. 

 

Voor het beoordelen van het effect op luchtkwaliteitsknelpunten worden de bijdragen aan de luchtkwaliteit 

in beeld gebracht op basis van de grootschalige concentratiekaarten (GCN) die door het RIVM jaarlijks 

worden vervaardigd. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre de veranderingen van de industriële emissies 

een bijdrage hebben geleverd aan het oplossen van knelpunten.  

 

Evaluatie van de kosten van het Actieplan 

De kosten voor de uitvoering van het Actieplan zijn te splitsen in kosten voor de overheid en kosten voor 

bedrijven. De kosten voor de overheid zijn met name gelegen in de wijziging van wetgeving en eventuele 

subsidies, als onderdeel van een veel breder en doorlopend proces en worden om die reden niet specifiek 

onderzocht. De kosten voor het bedrijfsleven hebben te maken met het invoeren aan reductiemaatregelen 

om te voldoen aan de (aangescherpte) regelgeving. Hierbij is gekeken naar de kosteneffectiviteitsgrenzen 

die in literatuur en wetgeving is terug te vinden om tot een totale kosteninschatting te komen. 

 

Kanttekening 

Ondanks de grote hoeveelheid beschikbare informatie geldt als kanttekening bij deze evaluatie dat 

specifieke conclusies voor het Actieplan als zodanig lastig te trekken zijn. Dit volgt uit het feit dat in het 

Actieplan afspraken werden vastgelegd in een periode waarin veel acties al gestart waren, in voorbereiding 

op het NSL. De consequentie daarvan was dat effecten van maatregelen niet altijd een direct gevolg van het 

Actieplan zelf zijn, omdat ze bijvoorbeeld al waren opgestart voordat het Actieplan in werking was. Deze 

effecten zouden om die reden niet specifiek toegeschreven kunnen worden aan het Actieplan. Maar omdat 

de maatregelen vaak uit dezelfde beleidskoker komen, is er sprake van samenhang waardoor deze effecten 

ook opgevat kunnen worden als behorend bij het Actieplan. In deze evaluatie wordt hierin geen hard 

onderscheid gemaakt maar rekenen we met alle effecten die behaald zijn in de industrie als zijnde het 

(gecombineerde) effect van het Actieplan en bijbehorende beleidsontwikkelingen, met waar mogelijk de 

relevante nuances.  
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UITVOERING VAN HET ACTIEPLAN FIJNSTOF EN INDUSTRIE 

 

 

3.1 Inleiding 

 

Om de doelstellingen van het Actieplan te realiseren is een aantal deelacties en -doelen verwoord in het 

Actieplan. Dit betroffen aanpassingen in wetgeving en richtlijnen; internationale aandacht geven aan beleid 

voor industriële fijnstof-emissies; financiële maatregelen en prikkels; en monitoring. In dit hoofdstuk wordt 

per maatregel beschreven wat het Actieplan omvat en in hoeverre deze deelacties zijn uitgevoerd.  

 

 

3.2 Aanpassingen wetgeving en richtlijnen 

 

Deze maatregelen houden in dat de wetgever aanpassingen doet in wetgeving en richtlijnen die ervoor 

zorgen dat bedrijven aan strengere emissie eisen moeten voldoen. 

 

In tabel 3.1 zijn de in het Actieplan voorgenomen wetstechnische aanpassingen beschreven en is beoordeeld 

in hoeverre deze zijn uitgevoerd. Opgemerkt wordt dat deze aanpassingen bedoeld zijn voor totaal stof1 en 

daarmee tevens een effect hebben op fijn stof (zowel PM10 als PM2,5). 

 

 

Tabel 3.1  Uitvoering wetstechnische aanpassingen 
 

Voorgestelde maatregel Actieplan  Oordeel 

in BVA2 en BEES-A3 een norm opnemen van 5 

mg/Nm3 voor fijnstof 

+ aangepast bij de integratie in het Activiteitenbesluit in 2013. 

Aanscherping van daggemiddelde naar half-uurgemiddelde norm 

voorschriften voor emissies bij niet-reguliere 

bedrijfsvoering worden aangescherpt in BEES A 

en BVA 

- voor emissies bij niet-reguliere bedrijfsvoering heeft geen aanpassing 

plaatsgevonden. Dit betreft bij AVI’s met name een begrenzing van 

het aantal storingsuren en daarbij geldende maximale emissie-eis 

(150 mg/m³) 

BEES B4 aanpassen en actualiseren voor fijnstof + dit is ingevoerd bij implementatie in het Activiteitenbesluit in 2013. 

Voor vloeibare en vaste brandstoffen was 5 mg/Nm3 ook reeds in het 

BEMS5 opgenomen 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  De normstelling in wetgeving, NeR, Activiteitenbesluit en de BREF’s hebben altijd betrekking op totaal stof. Het percentage aan 

fijn stof in de emissie naar de lucht is afhankelijk van het productieproces en de toegepaste reductietechniek. 

2  Besluit verbranden afvalstoffen. Dit besluit is per 1 januari 2013 volledig geïntegreerd in het Activiteitenbesluit; er zijn dan geen 

overgangsrechten meer van toepassing. 

3  Besluit emissies eisen stookinstallaties A. Dit besluit is op 1 januari opgenomen in het Activiteitenbesluit en vanaf 1 januari 2016  

zijn geen overgangsrechten meer van toepassing. 

4  Besluit emissie eisen stookinstallaties B. Dit besluit is per 1 januari 2010 overgegaan naar het BEMS en op 1 januari 2013 

geïntegreerd in het Activiteitenbesluit; er zijn nu geen overgangsrechten meer van toepassing. 

5  Besluit emissies eisen middelgrote stookinstallaties, in werking getreden medio 2010 en geïntegreerd in het Activiteitenbesluit 

op 1 januari 2013. 
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Naast wetstechnische wijzingen omvat het Actieplan een aantal voornemens om de Nederlandse 

emissierichtlijn lucht (NeR) aan te passen. Opgemerkt wordt dat de NeR nu niet meer bestaat en sinds 

januari 2016 volledig is geïntegreerd in het Activiteitenbesluit.  

 

In de tabel 3.2 zijn alle voorgenomen wijzigingen beoordeeld.  

 

 

Tabel 3.2 Aanpassingen (voormalige) richtlijn NeR 
 

Voorgestelde maatregel Actieplan  Beoordeling 

generieke eis van 5 mg/Nm3 voor filtrerende 

afscheiders 

nvt dit was reeds opgenomen in de NeR 

gemotiveerde afwijking van generieke eis moet 

mogelijk zijn 

+ dit is uitgebreider toegelicht in de NeR en daarmee mogelijk 

gemaakt. Dit is nu opgenomen in artikel 2.7 van het 

Activiteitenbesluit 

mogelijkheid voor een overgangstermijn + de overgangstermijnen zijn niet verwoord in de NeR. Echter 

middels algemene afwijkingsbevoegdheid hebben bedrijven en 

overheden de mogelijkheid gehad om overgangstermijnen in 

vergunning op te nemen 

in BBT oplegnotities1 wordt 5 mg/m3, 

eventueel in afwijking van de BBT eisen, als eis 

verwoord 

+ In de oude NeR documenten is in meerdere oplegnotities een 

strengere eis gevonden dan de BREF-eis. In sommige gevallen is 

de NeR het uitgangspunt en in andere gevallen is maatwerk 

opgenomen. Vastgesteld is dat in het Activiteitenbesluit  de 

strengere eisen via oplegnotitie2 is losgelaten doordat BBT 

conclusies voorrang krijgen op de algemene eis van 5 mg/m3. 

de norm voor kleine vrachten (< 0,2 kg/uur en 

50 mg/m3) wordt aangescherpt naar 20 mg/m³ 

+ dit is aangepast in de NeR versie van december 2009 

voor niet-filtrerende afscheiders is een norm 

opgenomen van 20 mg/m³. Deze wordt 

vervangen door een eis van 5 mg/m³ 

- in de NeR versie van december 2009 is deze norm verwijderd. 

Echter, in het Activiteitenbesluit is sinds januari 2016 voor niet-

filtrerende afscheiders weer de emissie eis van 20 mg/m3 van 

toepassing 

er wordt een nieuw voorstel voor de 

kosteneffectiviteitsgrens gemaakt 

+ dit voorstel is gemaakt en inmiddels in het Activiteitenbesluit 

opgenomen 

voor een aantal Bijzondere regelingen wordt 

de stof norm op 5 mg/m3 gebracht 

+/- eén regeling was al vervallen in juni 2008, één regeling is 

aangepast en één regeling is niet aangepast. Overigens zijn al 

deze Regelingen ondertussen vervallen 

meer aandacht voor diffuse emissies + in de NeR is steeds meer aandacht gegeven aan diffuse emissies 

en maatregelen tot voorkomen van diffuse emissies. Deze 

maatregelen zijn nu opgenomen in het Activiteitenbesluit3 

handhaafbare voorschriften voor 

procesindustrie voor niet reguliere 

bedrijfsomstandigheden 

- dit is niet in de NeR noch in het Activiteitenbesluit opgenomen. 

Overigens wordt in de BREF’s4 hieraan wel meer aandacht 

gegeven via de BBT conclusies, zodat dit onderwerp wel aandacht 

krijgt bij vergunningverlening 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  BBT = beste beschikbare technieken (BBT). Zie ook volgende voetnoot. Zogenoemde BBT conclusies zijn vastgesteld 

overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). 

2  Zo wordt bijvoorbeeld in de oplegnotitie stookinstallaties verwezen naar het Beoordelingskader emissies niet energiecentrales 

Rijnmond dat is overgenomen in de oplegnotitie. De DCMR heeft het kader opgesteld om daarmee sturing te geven aan het 

kunnen voldoen aan de luchtkwaliteitseisen, Hierbij zijn strengere eisen (onderkant van de BBT-BREF range) als norm 

opgenomen voor onder andere stof. 

3  Bijvoorbeeld in paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor het op- en overslaan van 

bulkproducten. 

4  BREF’s of BREF-documents staat voor ‘BAT Reference documents’ (BAT = Best available techniques; in Nederland: BBT) Dit is 

een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT wordt beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche 

of activiteit. Met dit document dient rekening te worden gehouden bij het bepalen van BBT voor installaties die vallen onder de 

IPPC-richtlijn. 
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De aanpassingen die direct betrekking hebben op aanpassing, c.q. aanscherping van de emissienormen 

betreffen vooral de aanpassing van de normen voor kleinere bronnen (< 0,2 kg/uur). De als maatregel 

genoemde emissie eis van 5 mg/m3 (voor filtrerende afscheiders) was ten tijde van het Actieplan al een 

gangbare eis in de NeR. Het Actieplan heeft daarmee een beperkte betekenis gehad voor verlaging van de 

stof-emissies via aanpassing van normen in vergunningen. 

 

Uit het voorgaande kan verder geconcludeerd worden dat de voorgenomen maatregelen en aanpassingen 

in beleid, wetgeving en richtlijnen, grotendeels wel zijn doorgevoerd. In bijlage I is een nadere toelichting 

gegeven op deze aanpassingen en het oordeel daarover.  

 

 

3.3 Actualisatie van vergunningen 

 

In het verleden lag de focus in de vergunningen op reductie van totaal stof, en gaan emissienormen ook 

alleen maar uit van totaal stof.  In het Actieplan is opgenomen dat gemeenten en provincies invulling zullen 

geven aan de actualisatieplicht om met name bij grote bedrijven de vergunningen te actualiseren voor het 

aspect van de fijnstof-emissies. Bij dit actualisatieprogramma werd, om extra werklast voor provincies en 

gemeenten te voorkomen, de nadruk gelegd op bedrijven die een relevant aandeel in de fijnstofuitstoot 

hebben. 

 

Uit onze beoordeling en uit gesprekken met enkele omgevingsdiensten (OD)1, blijkt dat fijnstof ten tijde van 

het in werking treden van het Actieplan vaak al wel in de aandacht stond van vergunningverleners, met 

name bij de top-10 bedrijven, en dat er in veel gevallen al procedures liepen om vergunningen aan te 

passen. De algemene lijn is dan ook dat het Actieplan als zodanig niet heeft geleid tot separate 

actualisatieprogramma’s op het thema fijnstof. Wat hierbij een rol speelde, was dat de eis van 5 mg/m3 al 

gangbaar was voor met name grote bronnen die voorzien waren van filtrerende afscheiders. Ook speelde 

een rol dat in de periode dat het Actieplan in werking trad, juist voor grote bedrijven aan de orde was dat 

vergunningen werden aangepast aan de eisen uit de BREF’s. 

 

Verder wordt geconstateerd dat de aandacht voor fijnstof bij vergunningprocedures in veel gevallen wordt 

ingegeven vanuit het thema luchtkwaliteit en het toetsen van de (relatieve) bijdrage van deze emissies aan 

de immissiegrenswaarden van de Wet milieubeheer. Indien uit de luchtkwaliteitsonderzoeken bleek dat er 

werd voldaan - wat voor veel bedrijven het geval was - zijn er weinig redenen om nog (extra) eisen te stellen. 

Alleen bij de grote bedrijven wordt, naast de toetsing aan luchtkwaliteit en de (totaal) stofnormen uit de 

NeR, nog aanvullend getoetst aan de BBT eisen voor totaal stof uit de BREF’s. 

 

Voor het Rijnmond gebied is tenslotte bekend dat het Actieplan als zodanig aanleiding was voor het 

uitvoeren van meer fijnstof-metingen aan belangrijke emissiebronnen binnen de industrie. Bij een aantal 

grote bronnen, zoals raffinaderijen, hebben de resultaten van deze metingen vervolgens weer geleid tot het 

aanpassen van de emissie-eisen naar de lagere (werkelijke) waarden2. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Met name bij diensten met minimaal één van top 25 bedrijven in hun gebied. Dit zijn de 25 bedrijven met de grootste bijdrage 

aan fijnstof-emissie. De lijst is gebaseerd op de overzichten van emissieregistratie. Deze bedrijven dragen voor 40 % bij aan de 

totale fijnstof-emissies van de industrie. De volgende diensten zijn geïnterviewd: DCMR, OMWB en FUMO. Verder zijn 

steekproefsgewijs enkele vergunningen van bedrijven uit de TOP25 van de DCMR, Provincie Brabant en Provincie Zeeland 

gereviewed op de toepassing van het Actieplan in de overwegingen van de vergunningen. Uit de screening van de 

vergunningen is gebleken dat een verwijzing naar het Actieplan fijn stof nauwelijks voorkomt, maar dat wel in alle 

vergunningen aandacht wordt gegeven aan (fijn) stof emissies en de bijdrage aan de luchtkwaliteit. 

2  De DCMR heeft in de enquête aangegeven dat bij twee raffinaderijen stofmetingen zijn uitgevoerd aan de gasgestookte 

installaties en dat als gevolg daarvan de emissie-eisen zijn verlaagd naar 5 mg/Nm3. 
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3.4 Verbetering emissiecijfers 

 

In de achtergrondrapportage1 bij het Actieplan werd al aangegeven dat cijfers van rapporterende bedrijven 

vaak geschat zijn en doorgaans - net als emissienormen - totaal stof (TSP) betreffen. De emissie van fijnstof 

heeft van oudsher binnen de industrie geen specifieke aandacht, omdat de normstellingen voor emissies 

met name bedoeld zijn voor totaal stof. Emissiemetingen die in de industrie worden uitgevoerd zijn dan ook 

meestal gericht op het meten van totaal stof en slechts uitzonderlijk (mede) op fijn stof. Vanuit 

luchtkwaliteitsoogpunt en de NEC doelstellingen zijn echter de emissies van fijn stof van belang en niet 

zozeer de emissies van totaal stof. De emissiegegevens van fijnstof die door de bedrijven worden 

aangeleverd, zijn veelal gebaseerd op kentallen en/of omreken- en emissiefactoren. 

 

In het Actieplan is afgesproken om te zorgen voor meer eenduidige emissiecijfers voor fijnstof. Hiertoe is in 

2008 de NTA8029 opgesteld. Deze NTA (Nederlandse Technische Afspraak) beschrijft de methode voor het 

bepalen van de jaarlijkse emissievracht uit de industrie voor totaal stof en fijnstof (PM10 en PM2,5).  

 

Bedrijven moeten vanaf het rapportagejaar 2009 de NTA toepassen voor het elektronisch milieujaarverslag 

(e-MJV). Voor het invullen van de emissies voorziet het e-MJV in overzichten van kentallen, zodat ieder 

bedrijf op dezelfde wijze de emissies berekent en registreert. Door de omgevingsdiensten is aangegeven dat 

de werkzaamheden die in het kader van vergunningen zijn uitgevoerd mede hebben geleid tot het opstellen 

van de kentallen die in de NTA8029 zijn opgenomen. 

 

 

3.5 Financiële instrumenten 

 

In het Actieplan is aangekondigd dat de fiscale stimulering van innovatieve technieken (verdergaand dan 

BBT) via VAMIL/MIA zal worden gecontinueerd. Daarnaast zal de mogelijkheid worden benut om innovatieve 

fijnstofmaatregelen te financieren via het programma Milieu en Technologie. Verder bestaat er een 

schadevergoedingsregeling voor bedrijven die buitenproportionele schade zouden oplopen door de 

voorgestelde maatregelen. 

 

Vastgesteld kan worden dat het instrumentarium van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige 

afschrijving milieu-investeringen (Vamil) tot op heden actief is. In alle jaren zijn daarbij (fijn)stof-emissie 

beperkende technieken opgenomen. De laatste Milieulijst (2017) bevat de volgende industriële technieken: 

- apparatuur voor proces-geïntegreerde vermindering van stofontwikkeling; 

- rookcondensator voor voedselbewerking; 

- apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering; 

- snuffelpalen voor stofdetectie en -registratie rondom stuifgevoelige bedrijven; 

- gesloten beladingssysteem; 

- ioniserende ontstoffingsinstallatie; 

- filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging. 

 

De MIA/VAMIL regeling is geëvalueerd in 20132 en 20163 waarin is geconcludeerd dat deze regelingen 

efficiënt zijn en wordt geadviseerd de regelingen voort te zetten.  

 

Het programma Milieu en Technologie, dat in het Actieplan wordt genoemd, was gericht op de MKB 

(maakindustrie) en omvatte een groot aantal thema’s zoals bijvoorbeeld recycling, wateremissies, 

luchtemissies, afval- en grondstoffenbeperking, etc. Dit betrof een al (lang) lopend programma met een 

begroting van enkele miljoenen per jaar. Deze regeling is in 2012 vervallen. Geconcludeerd wordt dat deze 

subsidie inderdaad (een aantal jaren) is gecontinueerd nadat het Actieplan in werking is getreden. Niet is 

bekend in hoeverre specifieke op fijnstof gerichte (innovatieve) projecten zijn uitgevoerd.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Fijnstof en BBT. Achtergrondrapportage Actieplan fijnstof en industrie, Ministerie VROM, juni 2008. 

2  Brief Staatssecretaris van Financiën, 17 september 2013, Kenmerk AFP/2013/609 U. 

3  Brief Staatssecretaris van Financiën, 19 december 2016, TK 34552, nr. 75. 
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Tenslotte is in het Actieplan gewezen op de schadevergoedingsregeling voor buitenproportionele 

maatregelen. Deze regeling is een vaste wetgeving (in 2008 in de Wet milieubeheer en sinds oktober 2010 in 

de Wabo) die lange tijd bestaat en ruim voordat het Actieplan in werking is getreden1. Verzoeken tot 

schadevergoeding die te maken met de verscherping van wetgeving op het gebied van fijnstof zijn niet 

aangetroffen. 

 

 

3.6 Internationale inzet ten aanzien van BREF’s  

 

In het Actieplan is aangegeven dat Nederland in de EU zal blijven inzetten op aanscherping van de emissie-

eisen in de BREF’s zodat een gelijk speelveld binnen de EU wordt bevorderd. De inzet is om de range van 

emissiegrenswaarden, zoals in BREF’s gebruikelijk, te verkleinen. Wat betreft fijnstof is de specifieke inzet 

erop gericht om de toepassing van filtrerende afscheiders (of gelijkwaardige technieken) als standaard in de 

BREF’s op te nemen. 

 

Op basis van gesprekken met betrokken ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 

Infomil is geconstateerd dat Nederland actief participeert in het proces van de totstandkoming van de 

BREF’s voor wat betreft de sectoren die in Nederland van belang zijn. Door het insturen van specifieke 

referentiebedrijven heeft Nederland invloed uitgeoefend op de BREFs, wat bijvoorbeeld blijkt uit 

verwijzingen naar InfoMil als informatiebron in diverse BREF’s. Door alleen bedrijven als referentie op te 

geven met een stofemissie < 5 mg/m³ is er in principe voor gezorgd dat de range van de norm is beïnvloed 

naar de onderkant. 

 

In de nieuwere BREF’s is te zien dat daadwerkelijk lagere emissie eisen zijn opgenomen dan in de oudere 

BREF’s en dat in de meeste gevallen een stof-emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³ als zodanig standaard 

begint te worden. Ook in de nieuwere BREF’s worden zowel filtrerende als niet-filtrerende technieken 

beschreven, met verschillende niveaus emissiegrenswaarden, maar is voor beide soort technieken sprake van 

lagere ranges van de grenswaarden.  

 

 

3.7 Monitoring 
 

In het Actieplan is aangegeven dat de uitvoering van het Actieplan bewaakt zal worden via tussentijdse 

evaluatie in het kader van de monitoring van het NSL. Uitgangspunt was daarbij dat de voorgestelde 

maatregelen uit het Actieplan worden uitgevoerd en niet jaarlijks aan de hand van bijgestelde emissiecijfers 

ter discussie worden gesteld. Voorzien werd dat de tussentijdse evaluatie zou plaatsvinden na het uitkomen 

van de GCN-kaarten in maart 2011, waarbij dan bezien zou kunnen worden of er dusdanige gewijzigde 

inzichten in de omvang van de industriële emissies zijn dat deze zouden kunnen leiden tot aanpassing van 

de fasering. 

 

In de jaarlijkse GCN-rapportages beschrijft het RIVM welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden in (onder 

andere) de industriële emissies, zowel in het gepasseerde jaar als in de prognoses. Voor de gepasseerde 

jaren zijn de gerealiseerde2 emissies beschikbaar uit de Emissieregistratie. Voor toekomstige jaren wordt een 

raming gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte economische groei alsmede met 

beleid, inclusief voorgenomen beleid. Het Actieplan fijnstof is sinds 2010 als voorgenomen beleid in de GCN-

ramingen verdisconteerd3. Hierbij is dit als generiek taakstellend emissieplafond in de emissie-ontwikkeling 

opgenomen. Dit houdt in dat geprognosticeerde emissies zijn verminderd met de beoogde 

reductiedoelstelling uit het Actieplan.  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  De vigerende ‘Circulaire schadevergoedingen’ is van 1997. 

2  Dit zijn zowel de door de bedrijven gerapporteerde emissies als doot het RIVM geschatte emissies op basis van kentallen. 

3  GCN rapportages en persoonlijke communicatie met RIVM. 
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Geconstateerd wordt dat er geen specifieke tussentijdse evaluatie van (de voortgang en resultaten van) het 

Actieplan heeft plaatsgevonden. Een voor de hand liggende reden hiervoor is dat de (industriële) emissies 

ruim bleken te voldoen aan de beoogde doelstellingen van het Actieplan en er daarom geen directe 

aanleiding was de uitvoering van het Actieplan te evalueren. Omgekeerd had dit overigens ook aanleiding 

kunnen zijn om de fasering en mogelijkheden in de industrie juist wel opnieuw te beschouwen (c.q. aan te 

scherpen) vanuit het algemene beleid en noodzaak om fijnstof emissies en knelpunten terug te dringen. Dit 

is echter niet gebeurd. 

 



15 | 24 Witteveen+Bos | 103916/18-000767 | Definitief 

4  

 

 

 

 

EFFECTEN VAN HET ACTIEPLAN OP DE LUCHTKWALITEIT 

 

 

 

4.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke emissiereducties het Actieplan heeft opgeleverd en in welke mate 

het Actieplan heeft bijgedragen aan het verminderen van luchtkwaliteitsknelpunten. Gelet op onzekerheden 

in cijfers en vele factoren die op de emissie-ontwikkeling van invloed zijn, zoals de economische 

ontwikkelingen, sluiting of wijziging van bedrijven of neven-effecten van andersoortige milieumaatregelen, 

kan alleen een kwalitatief beeld van de effectiviteit van het Actieplan worden gegeven. 

 

Industriële fijnstof-emissies worden jaarlijks verzameld in de Emissieregistratie (ER). Deels worden de 

emissies gerapporteerd door bedrijven via de ‘elektronische milieujaarverslagen’ (e-MJV). Deze gegevens 

worden gevalideerd door het bevoegd gezag en in de ER opgenomen. Alle emissie-rapporterende bedrijven 

vertegenwoordigen in 2015 circa 40 % van industriële emissies. Voor de resterende emissies (van niet-

rapporterende bedrijven) wordt een generieke schatting gemaakt op basis van activiteitsgegevens 

(energieverbruik of productieomvang, afkomstig van het CBS) en emissiefactoren. De emissiegegevens zijn 

openbaar toegankelijk via Emissieregistratie1 en via CBS-Statline2. De totale emissie wordt gerapporteerd in 

de jaarlijkse GCN-rapportages van het RIVM. 

 

 

4.2 Effect op emissies 

 

Totale industriële emissies 

De ontwikkeling van de totale industriële PM10-emissies (inclusief sector energie) over de jaren is 

weergegeven in tabellen 4.1 en 4.2 en in afbeelding 4.1. Op basis van deze cijfers kan worden vastgesteld dat 

de hoofddoelstelling vanuit het Actieplan, namelijk de reductie van industriële fijnstof (PM10) emissies, is 

gerealiseerd. De emissies liggen onder het gestelde plafond, alsmede is de jaar-op-jaar reductie behaald.  

 

Tabel 4.1 Industriële fijnstof-emissies (in kton/jaar) volgens doel en verwachtingen Actieplan en zoals gerealiseerd 
 

 2010 

(kton) 

2015  

(kton) 

2020  

(kton) 

verwachting zonder Actieplan3 11,4 12,3 13,4 

doelstelling als gevolg van Actieplan4 11,0 10,5  10,0 

gerealiseerde industriële emissie5 7,9 7,4 n.b. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  http://www.emissieregistratie.nl/ 

2  http://statline.cbs.nl/Statweb/ 

3  Ministerie van VROM (2008b) 

4  Ministerie van VROM (2008a) 

5  Emissieregistratie (geraadpleegd najaar 2017) 
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Bij de vaststelling van het Actieplan was de verwachting dat de emissies zouden stijgen tot aan 2020, 

hetgeen middels het Actieplan moest worden voorkomen. Die stijging werd ingegeven door de verwachte 

(en doorgaans hoog geprognosticeerde) economische groei. Een lagere trend is echter vanwege de crisis 

aannemelijk. Tevens valt op dat de gerealiseerde emissie in 2010 al lager is dan de doelstelling van 2020. 

 

 

Afbeelding 4.1 Ontwikkeling totale industriële emissies PM10, inclusief sector energie1 
 

 
 

 

Uit afbeelding 4.1 is te zien dat in de periode van 2005 tot 2010 de daling van het niveau van circa 10 kton in 

2010 naar minder dan 8 kton in 2010 (zoals in tabel 4.1 weergegeven) heeft plaatsgevonden. Op deze daling 

wordt navolgend nader ingegaan bij de sectorale verschillen.  

 

 

Tabel 4.2 Historisch verloop industriële fijnstof-emissies (in kton/jaar) 2 
 

 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 

totaal* 35,7 21,9 13,0 10,1 7,9 7,2 7,4 

emissie rapporterende 

bedrijven 

28,2 

(80%) 

17,4 8,0 5,4 

(52%) 

3,4 

(42%) 

2,7 2,8 

(37%) 

TOP25 21,7 

(61%) 

  4,7 

(45%) 

3,2 

(39%) 

 2,3 

(31%) 

* Totaal van sectoren: Afvalverwijdering en Rwzi’s, Chemische industrie, Energiesector, Overige industrie, Raffinaderijen  

 

 

In tabel 4.2 is te zien dat al een grote daling van de fijnstof-emissie van de industrie heeft plaatsgevonden 

voor 2000, dus voordat het Actieplan in werking is getreden c.q. feitelijk effect zou kunnen hebben. Na 2010 

lijken de emissies enigszins af te vlakken. Verder is te zien dat de industriële emissies voor een groot deel 

bestaan uit emissie rapporterende bedrijven, afnemend van circa 80% in 1990 tot 37% in 2015. Hiervan is het 

leeuwendeel te vinden in de TOP25. Uit de tabel blijkt dat naar verhouding in de TOP25 en de overige 

emissie rapporterende bedrijven een grotere daling heeft plaatsgevonden dan in het totaal. 

 

Emissies per sector 

De onderverdeling in de emissies van verschillende sectoren vanaf 2005 is weergegeven in afbeelding 4.2. 

Hierin is te zien dat de eerder genoemde daling van de totale industriële emissie vanaf 2005 van circa 10 

naar minder dan 8 kton/jaar grotendeels het gevolg is van dalingen bij de raffinaderijen en de basismetaal. 

Voor de overige sectoren zijn de emissies gemiddeld per saldo redelijk stabiel. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  CBS Statline (geraadpleegd najaar 2017). 

2  Emissieregistratie (geraadpleegd najaar 2017). 
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Afbeelding 4.2 Ontwikkeling industriële emissies PM10 per sector (cijfers CBS en ER) 

 
 

 

Uit afbeelding 4.2 blijkt dat de grote reducties bij de raffinaderijen en basismetaal plaatsvonden vóór 2010. 

Bij de raffinaderijen hangt dit samen met de SO2-reductie en overgang van olie- naar gasgestookte 

processen, hetgeen tevens tot een forse reductie van PM10-emissies heeft geleid. Bij basismetaal hebben 

maatregelen bij Tata Steel een grote positieve impact gehad. Hoewel deze maatregelen dus al vooruitliepen 

op het daadwerkelijke Actieplan, blijkt uit gesprekken met het Ministerie van IenW dat deze wel 

plaatsvonden in de context van onder meer de ontwikkeling van het Actieplan. 

 

Vanaf 2015 is het vooral de basismetaal die nog aan de daling bijdraagt; de overige sectoren zijn stabiel of 

stijgen licht. Bij Energie is de toename vanaf 2012 aannemelijk vanwege een groter aandeel 

energieopwekking met kolen.  

 

Concluderend 

Diverse factoren, zoals ontwikkelingen in de economie, wijzigingen in het bedrijvenbestand van de 

emissieregistratie, autonome verbetering, onzekere schattingen van emissies en effecten van maatregelen 

die gericht zijn op andere milieu-effecten, maken het in beginsel moeilijk om vast te stellen welk effect het 

Actieplan fijnstof precies heeft gehad op de industriële emissies, maar de cijfers geven wel een positief effect 

(daling) van fijn stof emissies als gevolg van industriële activiteiten. 

 

De grootste daling in industriële fijnstofemissies heeft vóór 2010 plaatsgevonden, waarvan de daling na 

2005 samenhangt met de voorbereidingen en maatregelen die werden genomen met het NSL, waar het 

Actieplan deel van uitmaakte.  

 

Na 2010 is het beeld divers: 

- De meeste sectoren zijn per saldo stabiel (enkele % verandering, lichte verbetering); 

· Basismetaal, Chemie en enkele kleine sectoren zijn schoner geworden (meer dan 10 % verbetering); 

· De sectoren Voedings-/genotmiddelen, Energie en Afval zijn meer vervuilend geworden (meer dan 

10 % verslechtering); 

- Het effect van het Actieplan op de industriële emissies is samenvattend: 

· met name groot op enkele specifieke sectoren door doelgerichte maatregelen;  

· beperkt op de bulk van de industriële emissies;  

· overall een geleidelijke afname.   

 

 

4.3 Bijdrage aan het verminderen van luchtkwaliteitsknelpunten 

 

In de achtergrondrapportage Actieplan fijnstof en industrie (juni 2008) is vastgesteld dat het aandeel van de 

Nederlandse industrie aan de antropogene fijnstof-concentratie beperkt is tot 2 - 10 % , afhankelijk van de 

locatie in Nederland. Deze bijdrage aan de concentratie is veel lager dan de bijdrage van de industrie aan de 

Nederlandse emissies (bijdrage industrie is ongeveer 25 %), vanwege enerzijds de bijdrage van buitenlandse 
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bronnen aan de Nederlandse concentraties en anderzijds omdat hoge Nederlandse (industriële) bronnen zelf 

deels geëxporteerd worden.  

 

In 2015 bedraagt het aandeel van de Nederlandse industrie aan de antropogene fijnstof-concentratie 

ongeveer 3 - 5 %, bij een vergelijkbaar aandeel in de Nederlandse emissies (24 %). In de berekening van 

grootschalige concentraties (GCN) wordt rekening gehouden met representatieve bronkenmerken voor 

verschillende sectoren. Zo heeft de sector Afvalverwijdering ondanks de aanzienlijke PM10-emissies een 

relatief kleine invloed op de PM10-concentraties in Nederland, omdat deze emissies vooral plaatsvinden bij 

hoge schoorstenen van AVI’s. 

 

Het RIVM baseert zich in de doorrekening van de GCN op de emissies uit de Emissieregistratie. Zoals 

toegelicht in paragraaf 3.4, is het effect van het Actieplan alleen generiek in de prognoses opgenomen. Het 

RIVM heeft in 2010 een inschatting gemaakt van het effect van (taakstellende) emissieaanscherpingen die 

werden voorzien in diverse industriële sectoren. Afbeelding 4.3 laat zien waar de effecten op de PM10 

concentraties werden verwacht. Dit betreft het PM10-concentratieverschil voor het jaar 2020 met 

maatregelen ten opzichte van zonder maatregelen. Met name bij Tata Steel, de Rotterdamse haven en bij 

chemiebedrijven in het Eemshavengebied  gaat het om substantiële concentratiereducties. 

 

 

Afbeelding 4.3 Het in 2010 geraamde effect van (taakstellende) maatregelen op de concentratie PM10 in 2020 (µg/m3)1 
 

 
 

 

De concentratiereducties in afbeelding 4.3 zijn gebaseerd op het toenmalige bedrijvenbestand, emissies en 

taakstellende emissiereducties. 

 

In afbeelding 4.4 zijn de knelpunten fijnstof (oranje en rode punten) in 2010 (links) en 2015 (rechts) 

weergegeven, alsook de ligging van de TOP25 bedrijven ten aanzien van stofemissies, met blauwe cirkels van 

respectievelijk 5, 10 en 20 km rondom die bedrijven. De afbeelding laat zien dat de top25 uit 2010 deels is 

veranderd in 2015. Dit is het gevolg van maatregelen en van mutaties in het bedrijvenbestand.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  RIVM, 2017, op basis van gegevens uit 2010.  
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Afbeelding 4.4 Geografische ligging TOP25 emitters PM10 en knelpunten (links 2010, rechts 2015) 
 

 

 
 

 

Conclusie 

Uit de afbeeldingen blijkt dat de verwachte afname met name in IJmuiden en Rotterdam als gevolg van 

industriële emissies er (mede) toe heeft bijgedragen dat knelpunten zijn opgelost.  
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5  

 

 

 

 

KOSTEN 

 

 

 

5.1 Kosten van het Actieplan 

 

Voor de evaluatie van de kosten van het Actieplan wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten voor de 

overheid en de kosten voor de industrie.  

 

Uit de in hoofdstuk 3 genoemde maatregelen van het Actieplan blijkt dat deze vooral betrekking hebben op 

het aanpassen van wetgeving en richtlijnen. Deze aanpassingen zijn verwaarloosbaar in het licht van 

reguliere wijzigingsprocessen en actualisaties. De extra kosten van het Actieplan hiervan voor de overheid 

kunnen als verwaarloosbaar worden beschouwd. Dat geldt eveneens voor het eventueel gebruik maken van 

de al bestaande subsidietrajecten. Tenslotte heeft ook de besproken internationale inzet geen bijzondere 

extra inzet gevergd, omdat deelnemen in de internationale overleggen en onderhandeling over bijvoorbeeld 

Europese regelgeving en BREF’s reeds autonome werkzaamheden zijn.  

 

Het is niet mogelijk geweest om precies te bepalen wat de eventuele extra kosten van het Actieplan voor 

bedrijven zijn geweest. Er zijn geen rapportages en evaluaties bekend van de kosten die bedrijven specifiek - 

en aanvullend op autonome ontwikkelingen - hebben gemaakt om de emissies van fijnstof te reduceren. 

Zoals hiervoor besproken, zijn de aanpassingen aan de normeringen voor stof betrekkelijk gering en met 

name voor kleine bronnen relevant. Voor grote bronnen waren, zoals besproken, in de regel al 

saneringstrajecten aan de orde, bijvoorbeeld vanwege de BREF’s of vanwege luchtkwaliteitseisen. Verder 

geldt dat fijnstof-reducties en emissie beperkende technieken vaak ook samenhangen met ander doelen, 

zoals het verwijderen van zware metalen of het beperken van SO2-emissies (raffinaderijen).  

 

 

5.2 Verhouding tot alternatieven en andere maatregelen uit het NSL 

 

In het Achtergronddocument van het Actieplan1 is de kosteneffectiviteit voor maatregelen in de industrie 

geschat op  6,5 - 90 EUR/vermeden kg fijnstof. Verder is in het Achtergronddocument gesteld dat de 

maatregelen in de industrie kosteneffectiever zijn dan maatregelen bij wegverkeer. De huidige 

kosteneffectiviteitgrenzen in het Activiteitenbesluit bedragen 8 - 15 EUR/ vermeden kg (totaal) stof. In het 

kader van de nationale evaluatie voor de herziening van de nationale emissieplafonds uit het Gothenburg-

protocol in 2012, is ingegaan op de toevoeging van fijnstof (PM2,5) aan het protocol.2  In deze evaluatie 

wordt (in zijn algemeenheid) gerefereerd aan de kosten en effecten van het Actieplan, en worden kosten 

voor reductie van PM2,5 vermeld van 110 EUR/kg vermeden PM2,5.  

 

Gelet op de sterkere afname van de industriële fijnstof-emissie dan verwacht, is het aannemelijk dat de 

maatregelen in de industrie binnen, of lager dan de genoemde kosteneffectiviteitgrenzen3 liggen.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Ministerie van VROM, juni 2008, Achtergrondrapportage Actieplan fijnstof en industrie (Fijnstof en BBT). 

2  Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van 

het Gothenburg Protocol. Pbl 2012. 

3  Gecorrigeerd voor de verhoudingen TSP/PM10/PM2,5 liggen alle genoemde waarden in dezelfde orde van grootte. 
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In het genoemde evaluatierapport liggen de kosten bij binnenscheepvaart (roetfilters) lager en bij 

houtkachels en bio-industrie overwegend hoger dan de kosten bij industrie. Zoals in deze evaluatie 

aangegeven, zijn er echter geen directe uitvoerende maatregelen en kosten bekend van het Actieplan, en is 

de betrouwbaarheid van de genoemde kosteneffectiviteit betrekkelijk.  

 

Voor de maatregelen in het NSL stelt de Rekenkamer1 dat het ministerie weinig zicht heeft op de 

bestedingen en weinig zicht op de effectiviteit. Niet duidelijk is of met hetzelfde geld betere resultaten 

bereikt hadden kunnen worden.  

 

Wij concluderen dan ook dat op grond van de totale kostenramingen en bereikte fijnstof-reducties, het 

globale beeld is dat de elders bereikte reducties in de buurt van de kosten voor de industrie liggen. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Algemene Rekenkamer (2017). Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII). 
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CONCLUSIES 

 

 

Het Actieplan fijnstof en industrie is een uitwerking van het beleidsvoornemen Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Doel van het actieplan is om te voldoen aan bepaalde 

emissieplafonds voor de industrie van PM10 in 2010, 2015 en 2020. Het belangrijkste uitgangspunt om tot 

deze doelstellingen te komen is dat tenminste de BBT conform de Wet milieubeheer worden toegepast.  

 

Een aantal emissiebeperkende ontwikkelingen en maatregelen waren al gestart voorafgaand aan de 

publicatie van het Actieplan, in de beleidsvoorbereiding van NSL en Actieplan, en kunnen om die reden wel 

worden toegeschreven aan (de voorbereiding van) het Actieplan. 

 

Uitvoering Actieplan 

Om de doelstellingen van het Actieplan te realiseren was een aantal maatregelen opgenomen in het 

Actieplan. De maatregelen in het Actieplan betroffen aanpassingen in wetgeving en richtlijnen, internationale 

aandacht geven aan beleid voor industriële fijnstof-emissies, financiële maatregelen en prikkels en 

monitoring. Met inachtneming van de nuanceringen en kanttekeningen (hoofdstuk 3) is in tabel 6.1. de 

uitvoering van het Actieplan per maatregel beoordeeld.  

 

 

Tabel 6.1 Conclusies ten aanzien van de uitvoering Actieplan fijnstof en industrie 
 

Maatregelen uit Actieplan fijnstof en industrie conclusie 

- wijziging BEES-A, BEES-B en BVA: aanscherping van emissie-eisen voor bestaande en nieuwe 

inrichtingen, voor reguliere en niet-reguliere bedrijfsvoering 

grotendeels 

uitgevoerd 

- wijziging vergunningen en aanpassing NeR: aanscherping van emissie-eisen voor bestaande en 

nieuwe inrichtingen, voor reguliere en niet-reguliere bedrijfsvoering. Het streven was hiermee 

onder andere dat in 2015 het merendeel van de installaties voldoet aan de emissie-eis 

overeenkomend met de beste type filters (c.q. 5 mg/m³ totaal stof) 

grotendeels 

uitgevoerd 

- wijziging Activiteiten besluit, door onder andere opnemen van bovengenoemde wijzigingen grotendeels 

uitgevoerd 

- aanpassen vergunningen: invulling van actualisatieplicht van vergunningen door gemeenten en 

provincies 

grotendeels 

uitgevoerd 

- kwaliteit van emissiecijfers: verbetering van de gerapporteerde emissiegegevens in het kader 

van E-PRTR en het Milieujaarverslag 

grotendeels 

uitgevoerd 

- financiële instrumenten: (continuering van) stimulering van innovatieve technieken verder dan 

bbt en een schadevergoedingsregeling voor bedrijven die buitenproportionele schade zouden 

oplopen door de maatregelen 

grotendeels 

uitgevoerd 

- internationale inzet: lobby binnen EU met als inzet om de range van emissie-eisen te verkleinen 

en om de toepassing van filtrerende afscheiders (of gelijkwaardig) als standaard in de BREF’s 

op te nemen 

grotendeels 

uitgevoerd 

- monitoring: tussentijdse evaluatie van de omvang van de industriële emissies uitgevoerd 
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Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen maatregelen en aanpassingen in beleid, wetgeving en 

richtlijnen, grotendeels zijn doorgevoerd, dan wel reeds autonoom plaatsvonden. Ook is geconcludeerd dat 

deze maatregelen als zodanig van beperkte betekenis zijn geweest voor verlaging van de fijnstof-emissies 

via aanpassingen van normen en vergunningen. 

 

Effect op emissies 

Op grond van de ontwikkeling van totale industriële PM10-emissies (inclusief sector energie) over de jaren 

kan worden vastgesteld dat de hoofddoelstelling vanuit het Actieplan is gerealiseerd, zoals aangegeven in 

tabel 6.2. De emissies liggen onder het gestelde plafond, alsmede is de jaar-op-jaar reductie behaald.  

 

 

Tabel 6.2 Industriële fijnstof-emissies (in kton/jaar) volgens doel en verwachtingen Actieplan en zoals gerealiseerd 
 

 2010 

(kton) 

2015  

(kton) 

2020  

(kton) 

verwachting zonder Actieplan1 11,4 12,3 13,4 

doelstelling als gevolg van Actieplan2 11,0 10,5  10,0 

gerealiseerde industriële emissie3 7,9 7,4 n.b. 

 

 

Het effect van het Actieplan op de industriële emissies is samengevat: 

- met name groot op enkele specifieke sectoren door doelgerichte maatregelen bij raffinaderijen (deels 

ook ingegeven door andere doelen, zoals SO2-reductie) en basismetaal (met name Tata Steel);  

- beperkt op de bulk van de overige industriële emissies;  

- overall een geleidelijke afname, zowel naar verhouding als absoluut (ondanks economische groei).   

 

Effect op knelpunten luchtkwaliteit 

De ontwikkelingen (maatregelen en mutaties) in de TOP25 emitterende bedrijven zijn grotendeels (per saldo) 

positief geweest en hebben daarmee bijgedragen aan het oplossen van lokale knelpunten, met name rond 

sectoren raffinaderijen en basismetaal. 

 

Kosten 

Het Actieplan heeft met name een kader gevende functie gehad, waaruit geen bijzondere extra kosten zijn 

voortgekomen voor de overheid en voor bedrijven evenmin significante extra inspanningen zijn gevraagd, 

anders dan hetgeen reeds vanuit lopende actualisaties, autonome ontwikkelingen en BBT zou plaatsvinden. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Ministerie van VROM (2008b). 

2  Ministerie van VROM (2008a). 

3  Emissieregistratie (geraadpleegd najaar 2017). 
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BIJLAGE: AANPASSINGEN IN WETGEVING EN RICHTLIJNEN 

 

 

 





 

 

In het ‘Actieplan fijnstof en industrie’ zijn meerdere maatregelen opgenomen om wetten, besluiten en/ 

richtlijnen aan te passen. In deze bijlage is een overzicht opgenomen voor de voornemens en de uitvoering 

van deze voornemens.  

 

Wijzigingen voor BVA, BEES A en BEES B 

In het Actieplan is voor de aanpassingen het volgende opgenomen: 

- Het Ministerie van VROM zal een wijziging van het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties A (BEES-A) en het 

Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA) in procedure brengen, met als uitgangspunt dat de bestaande 

installaties op een nader te bepalen moment moeten voldoen aan een emissie-eis die gebaseerd is op het 

toepassen van filtrerende afscheiders of technieken met een even grote milieuprestatie. Dit komt overeen 

met de huidige eis in de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) voor totaal stof van maximaal 

5 mg/Nm3; 

- De bestaande voorschriften ten aanzien van emissies bij niet-reguliere bedrijfsvoering (o.a. uitval van 

reinigingstechnieken) in het BEES-A en het BVA zullen worden aangescherpt; 

- Het Ministerie van VROM zal tevens een voorstel tot wijziging van het BEES-B in procedure brengen, 

waarbij de eisen voor fijnstof worden geactualiseerd. 

 

De 3 genoemde documenten zijn ondertussen allemaal vervallen en geïntegreerd in het Activiteitenbesluit 

(AB): 

- BEES B is per 1 januari 2010 in werking in het AB; 

- het BVA per 1 januari 2013 en; 

- BEES A per 1 januari 2016.  

 

Met deze data wordt bedoeld dat de overgangstermijnen op die data zijn verlopen en geen gebruik meer 

kan worden gemaakt van ‘oude’ rechten. 

 

BEES A 

Uit de oude BEES A documenten (tot 1 januari 2013) blijkt dat het BEES A na de inwerkingtreding van het 

Actieplan niet gewijzigd is ten aanzien van de stofemissies. Wel is bij de implementatie van het BEES A in het 

Activiteitenbesluit een verlaging van de stofemissienorm naar 5 mg/Nm³ van kracht geworden. Deze 

verlaging is mede ingegeven door de BBT-GEN waarden in de BREF LCP en de maximale 

emissiegrenswaarden in de bijlage van de RIE richtlijn.  

 

In tabel I.1 zijn de belangrijkste emissiegrenswaarden opgenomen (opgemerkt wordt dat met name het BEES 

A een groot aantal overgangsregelingen en uitzonderingen kende, deze zijn niet allemaal opgenomen in de 

tabel). Hieruit blijkt dat Nederland, onder andere als gevolg van het Actieplan, een eigen en strengere koers 

heeft gevaren ten opzichte van Europese regelgeving. 

 

 

Tabel I.1 Stof-emissienormen (mg/Nm³) 
 

Brandstof BEES A RIE Richtlijn Activiteitenbesluit,  

hoofdstuk 5.1 

kolen/vaste brandstoffen, bestaand 50-100 30 (vergunning <2013) 5 

kolen/vast brandstoffen (vergunning > 1992) 20 20-30 5 

vloeibare brandstoffen, bestaand 50 20 (vergunning <2013) 5 

vloeibare brandstoffen (vergunning > 2002 30 20-30 5 

gasvormige brandstoffen 5 5 5 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Opgemerkt wordt dat voor een aantal brandstoffen (vloeibare productieresiduen als niet-commerciële brandstof afkomstig uit 

de eigen installatie) een emissie-eis van 20 mg/Nm3 van toepassing is. 



 

 

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen aanpassingen in BEES A hebben plaatsgevonden bij de 

implementatie in het Activiteitenbesluit en de implementatie van de emissiegrenswaarden uit de RIE richtlijn. 

Tevens wordt geconcludeerd dat de voorgenomen generieke emissie-eis van 5 mg/Nm3 in het 

Activiteitbesluit is opgenomen. Vanaf 1 januari 2016 zijn de overgangstermijnen vanuit het BEES A verlopen 

en geldt deze emissie-eis ook voor alle grote stookinstallaties.  

 

Voor niet-reguliere bedrijfsomstandigheden geldt dat de bepaling uit het BEES A zijn overgenomen in het 

Activiteitenbesluit (en afkomstig zijn uit de RIE richtlijn). Deze voorschriften zijn dan ook niet aangescherpt.1 

 

BEES B 

Voor het BEES B geldt dat daar alleen een stofemissie-eis was opgenomen voor kolengestookte installaties. 

Dit besluit is overgegaan in het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.1.2. De emissie-eis in BEES B bedroeg 

20 mg/Nm3 voor installaties met een vergunning later dan 1992. In het Activiteitenbesluit zijn eisen 

opgenomen voor alle soorten brandstof en soorten stookinstallatie. Deze eisen lopen uiteen van 5-

50 mg/Nm3 en geen eisen voor gasgestookte installaties. De hoogste emissie eisen van 50 en 40 mg/Nm3 

zijn voor specifieke installaties, zijnde dieselmotoren en kleine (kleiner van 1 MW vermogen) biomassa 

gestookte installaties.  

 

Geconcludeerd wordt dat het BEES B op zich zelf niet is aangepast, maar dat bij de implementatie in het 

Activiteitenbesluit in 2010 de eisen zijn aangescherpt en geactualiseerd. Opgemerkt wordt dat de emissie-eis 

voor dieselmotoren als gevolg van de implementatie van de richtlijn voor middelgrote stookinstallaties 

(Pb EU 2015, L 313) verlaagd wordt naar 10 en 20 mg/Nm3 (voor respectievelijk groter of kleiner dan 5 MWth 

vermogen). 

 

Aanpassingen in NeR 

De voorgenomen aanpassingen in de NeR omvatten een groot aantal aanpassingen, onderzoeken naar 

aanpassingen en beleidsvoornemens. Deze aanpassingen en voornemens zijn voor een deel achterhaald 

vanwege het voortschrijdend inzicht in de toepassing van de BREF’s, Bijzondere regelingen, Oplegnotities 

etc. In deze evaluaties beoordelen we dan ook hoe de huidige situatie van regelgeving zich verhoudt met de 

destijds voorgenomen aanpassingen. 

 

Ten eerste beoordelen we aantal concrete voorgenomen aanpassingen met betrekking tot emissie-eisen; 

deze zijn sinds 1 januari 2016 opgenomen in het Activiteitenbesluit: 

- voor filtrerende afscheiders is volgens het Actieplan een generieke emissie eis van 5 mg/Nm³ van 

toepassing. Dit is opgenomen in artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit en stond al voordat het Actieplan 

van kracht werd in de NeR; 

- een gemotiveerde afwijking van de generieke emissie-eis moet volgens het Actieplan mogelijk zijn. Dit is 

opgenomen in het maatwerk voorschrift van het Activiteitenbesluit (artikel 2.7). Deze mogelijkheid was 

ook in de NeR verwoord; 

- voor bestaande installaties kan volgens het Actieplan een overgangsperiode worden opgenomen, te 

bepalen door het bevoegd gezag. De overgangstermijnen waren, afhankelijk van de situatie, mogelijk tot 

2012 of 2015 met een uitloop tot 2019. De overgangstermijnen zijn niet teruggevonden in de NeR 

versies later dan 2008 en zijn dus nooit expliciet benoemd. De 5 mg/Nm³ is (en was ook in 2008) al jaren 

lang het uitgangspunt bij vergunningverlening. Bovendien is in 2016 deze norm in het Activiteitenbesluit 

gekomen, (met overigens de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken). Door geen expliciete 

overgangstermijnen op te nemen, maar wel de mogelijkheid tot gemotiveerd af te wijken op te nemen, is 

feitelijk dezelfde mogelijkheid in de NeR opgenomen; 

- in de oplegnotities voor IPPC-installaties zal volgens het Actieplan worden bepaald dat voor de 

Nederlandse situatie de norm van 5 mg/Nm³ als BBT moet worden beschouwd. Alle Oplegnotities zijn 

ondertussen vervallen. In verschillende oplegnotities zijn strengere stofeisen gevonden dan in de BBT 

conclusies uit de BREF’s. In de oude Oplegnotitie voor Stookinstallaties is voor nieuwe koleninstallaties 

een stofeis opgenomen van 1-3 mg/Nm3, terwijl in de BREF een AEL is opgenomen van 2-5 mg/Nm3 als 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  De voorschriften behelzen dat een installatie maximaal 120 uur per kalenderjaar in werking mogen zijn zonder dat de 

rookgasreinigingsinstallatie in werking is. Daarnaast mag een periode zonder rookgasreiniging maximaal 24 uur bedragen. 

Voor deze periodes zijn geen aanvullende emissie-eisen van toepassing, maar zijn de reguliere emissies buiten werking gesteld. 



 

 

jaargemiddelde en 3-10 mg/Nm3 als daggemiddelde. In de oplegnotite ferrometalen, voeding en 

keramiek is de NeR het uitgangspunt voor stofemissies en niet de (hogere) eisen uit de BREF’s. Verder 

zijn ook in de oplegnotitie voor de raffinaderijen en afvalverbrandingsinstallaties stengere eisen 

opgenomen voor de Nederlandse bedrijven. In het Activiteitenbesluit is deze uitleg echter losgelaten; in 

artikel 2.3 van het Activiteitenbesluit is uitdrukkelijk opgenomen dat BBT conclusies (ook als die minder 

streng zijn dan het Activiteitenbesluit) voorrang hebben; 

- de norm voor kleine vrachten (< 0,2 kg/uur) van 50 mg/Nm³ wordt op grond van het Actieplan door de 

Adviesraad NeR heroverwogen. Vanaf de NeR versie december 2009 is voor deze kleine emissies 

inderdaad een norm van 20 mg/Nm³ opgenomen; 

- de uitzondering voor niet-filtrerende filters (een emissie eis van 20 mg/Nm³) zal volgens het Actieplan 

komen te vervallen. Deze uitzondering is inderdaad met de NeR versie december 2009 komen te 

vervallen. Echter in het Activiteitenbesluit is deze uitzondering van 1 januari weer van toepassing (artikel 

2.4 lid 3); 

- de Adviesraad NeR zal op grond van het Actieplan een voorstel doen voor de aanpassing van de 

kosteneffectiviteitsgrens van EUR 2,30 per vermeden kg stof. Het aanpassen van deze grens heeft parallel 

gelopen met de aanpassing van de andere kosteneffectiviteitsgrenzen. Met de invoering van de NeR in 

het Activiteitenbesluit is de grens formeel verhoogd naar 8-15 EUR/kg. Verder is de status van deze 

grenzen veranderd, omdat het nu geen indicatieve waarden meer zijn, maar (harde) grenzen die in 

wetgeving zijn vastgelegd; 

- voor een aantal bijzondere regelingen (BR) uit de NeR wordt op grond van het Actieplan de norm voor 

fijnstof aangepast naar 5 mg/Nm³. Voor onder andere de BR geldt dat deze, als gevolg van de BREF’s, 

komen te vervallen in de loop van de tijd en deels worden vervangen door oplegnotities. Daarvoor geldt 

een ingroeimodel waarvoor dan de algemene systematiek van de NeR op van toepassing is. Vastgesteld 

is dat de BR Houtbewerking in juni 2008 is vervallen; voor de asfaltcentrales is de NeR inderdaad 

aangepast naar een norm van 5 mg/Nm³ voor bestaande installaties met een overgangstermijn tot 

maximaal 1 januari 2014; voor thermisch reinigen is de NeR niet aanpast en is een norm van 25 mg/Nm³ 

blijven bestaan totdat de BR in januari 2013 is vervallen; 

- in de NeR zal op grond van het Acteplan meer aandacht besteed worden aan het voorkomen van diffuse 

emissies. De betreffende paragraaf is in de loop der jaren inderdaad uitgebreid met betere definities en 

maatregelpakketten. In het Activiteitenbesluit zijn de definities overgenomen en zijn de maatregelen 

onder andere in een separate paragraaf opgenomen (3.4.3); 

- handhaafbare voorschriften voor niet reguliere bedrijfsomstandigheden voor procesindustrie. Deze zijn 

in de NeR niet toegevoegd.  
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